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ΡΒΑΒΡΑΤΙΟ 

ΙΟΑΝΝΙΒ ΜΑΤΤΗΙΑΕ Β5ΤΑΗΠΙΙ. 

ΘΘυ5. Ππδη] σγΟ]Θθαη. Τ1}1 οομθριῦ, αὖ αποα 58806- 
Ρϑγδιη στοσαοίαπαθ μπαῖτι8 θα] 1015 Τα πΠτι8 ῬΘΥΒΘΟΘΤΘυ. Ῥοβὺ 
αὐδάν] θηπῖτ πὶ ἰσιθαῦ δα Ἰὰ ὙΘΥΘΥΒΊΒ ΘΟΉΒ110 ΠῸῚ πηαίαΐο 
᾿πϑυϊψαύαα γαὐϊοπθμη ὕθμτ! ΒΟΥ ύΟΥ5. ᾿πίουρυθίδηαϊ οὖ ὉῸῚ 
ΟΡ5. θδϑθῦ Ῥ7Ὸ ΥἹἹ ρᾶῦίθ θπιθπδηϊ. Οπδπαπδμη ΘΏΪηῚ 
ΠῸΡΟΥ [αἰ αὶ ΡΥ δθιπ αὔτη. ΠϑΠΟ ΟΙΏΠΘΠῚ ΘΙ ΘΠ δ η 1 ΤΊι- 
ΟΥΑΙ. Ορουδπι ἱπαἀϊοαγοῦ, απο δοοαναΐα ἀθυηττα ατι8θ ΠΟΗ- 
ἄσσα ρᾶγαΐα θϑϑϑῦ οἷτιθ ΤΘΟΘΉΒΙΟΠΘ. Θηθηἤδί]ο ΗΠ ροβϑθῦ, 
ΠΟΙ ἃὉ οὔιπὶ απἰάθηη ρᾶτύθ ᾿πἰγιιούποϑιιη ἴΌγ6 ραῦο, 81 615 
Ῥούϊογοβ Τ πον ἀ1615 ΠΌΤΟΒ. τηϑηπι ΒουρύοΒ ἄθππο ρογβογαὐδ- 
ὑπ 510, βθα πᾶο ορογὰ {πὔασιπὶ 6550 αὖ 8Δ|1π6 Θπθ δ ]01 
Γαπἀδιηθηύατη οομβυϊπδίτ οομΠαθηΐου πθοῸ. Ναιη ΒΘΙΚΘΥ 
τηϊπτιὐϊα8 απἸάθηη οὐ ΠΟΥ ΡΠΙΘα 5. γ6] πιϑηἴθδῦα 818 Π}1 γτὐϊα 
δα πηππὶ ΟἸΠΠΙὰ ΠῸΠ 68 Οττῶ Θποίανιῦ, απ8θ6 ΠοᾶϊΘ Ρ]6118- 
απ πϑοθββαγία γνιἀθίαγ; 566, 51 οΟΥ̓ΠΟΡΥΔΡΠΙθα Ῥταθίθυ 115, 
688. ΒΟ. π 85, ααδγιπη 86] οοσηοβοθηάδ, οὖ οι πδ᾽ ἸΡ51Ὲ5 
ΒΟΥΙΡ ΟΥΙΒ. σου θα ταὐϊο δ] Ια Παθοπάα οϑϑοῦ, ἴδιη δοοαγαΐθ 
Θποίαγιῦ, αὖ ἴῃ ΡΘΠΟΙΒΒΙ15 οὗ ἸΘΥΙΒΒΙΤ15. ὑϑηὐπη Δ]10 αἰ ἃ 
1110 ΡῬυδούθυ η]βϑύη ααῦὺ οΥγαύαμη 510. πὰ ἰδ]1ἃὰ ΠΥ ΘΠ1Θη- 
ἴπν, Θουπ δ οιηθπαδηάτιη Πππογαϊάθη. ἃπὺ πᾺ]} 18 πι8118 
οὐ δῦ νὰ] οχριιαβ. Βυθοΐδηη δαΐθηι ΒΟΥ ΌΘΠαῚ τα! θα 
ΘΟαΙοα ΠΣ Πιθιηουὼ Ρἰθυ πα 0 ΠῸΠ ἰδ (θιηομβίγαῦ ἢ 118] 
δ᾽ απᾶθ οορηϊΐδιη οομἤγμιαῦ. Μαχο δάμιιο ἀοβιἀθγαῦαι 
ῬΊθημα δία οχϑοί ἸΡΥῚ Τιϑα θη 181 ΟΟ]]αῦϊο, 564 οατη οἱ 
ΒΙΠ11Π18. δι οὖ 8815 ποι ΜΟΠΔΟΘΠΒ15 228, Π6 ΘΧχ 80 α{]- 
ἀθηὶ απο πὴ ΡΥΟΘΙ ΤΠ 6856. ΟΥΡἄῸ ἢ αἰϊδιη. αἰ θ 
ΠῸΠΟ ΘΙΠΘΠἀ8Π1 ν]ὰ ΠῚ 5001 ΟΟΘΆΙΗΤΙ, 

ὐση ᾿πθυ ΡΥ ΟΒ. ὙΘΓῸ ΠΊΠΠΘΙΘ ΘΙ ΠἀΔ 41 βὑπα!ιηι π6- 
οθβϑιίαϊθ ἀπϑᾶάδτη ΘΟΠΙ πού πη οϑῦ, 51 α]άθπι γα! η6 80 γἱδ 
515 ᾿πἰουρυθία ποτὶ δ ϑοηθη  ] πὶ ΟΟΠΔΟΥΘ 1, 561- 
ΤΠΟΠ8. ἰθσθβ. θυ 6. ψουϊδαύθιη ΘΟ ΡΟΠοΥΘ αθροὺ. (πὶ 
πθοθϑδιίαῦ! ΟἿ ΤΠ] απο 6 ΡΥ οϑϑοῦ, ἹΠΊΡΥΤΏ15 
παα πορΊ]θοὐ]8 Δ]]ΟΥ πὶ ἰπ α10115. θὰ ΟἸΠΡΟΠΌΘΥ ΘΧδι]πανΐ, 
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αα8θ0 ἴῃ Θαϊδίομθ Τα ΟΠ Ι ζίδπα βύθίπθγαμι, οὖ ὉΡῚ ῬΥΙΟΥΘΙΩ 
βθηὐθη ]8 1 Οϑ1518, ΠΟΙ ΟΡΙΠΙΟΉΌτΙΒ τη ργοθαΐδμῃ νἱαϊ, ΠΡΘῃ- 
ἔθ τηΐαγὶ. ὥθαθ]ο ΘΏΪΠῚ ΟΔΥΘΥΘ Υ0].1, ΠΘ Π11Π] ΤηΘ8, Τη8}ΡῚΒ 
Ῥ]δοογθηῦ, αποα τηρῶ αὐ8πὶ απο γογῶ Θϑϑθηῦ. 

Ουοα δα ἸΙΌγοβ αὐὐποὺ, δα αὰο8 ἴῃ τ θτι5 ΘΧΡ]ἸΟΘΠ18 
605 41 ρΙατα οπρογθηὺ οὗ ῬΟΡΡΟ οὖ δσο ἀθ]βσδυίμητ8, ΠππῸ 
ἰουῦϊα ἀϑ8. 511πὶ ϑοῃοθιηδηηὶ Απαπϊ δύση ΟὙΔΘοδτ απ 66]- 
ἰἰοπθ, ααϑυαμι δηΐθα ΡΥπηὰ 8110 Θϑὺ, ᾿ὐθηαπθ αὐδγίδβ 
ΗΙβίουδθ ασϑθοδθ 80 Εἰγπθδίο ὐσῦϊο οομϑουιρίδθ:; ΗΘΙ ΠΊΔΠΠΙ 
Απὐααϊίαύαπι αηύθα τιϑιι8 ΟΥτη απ81 ἰρ56 ρᾶιδγιὺ θα: 1016 
ΘΔ6.6 ΡὈΥΪΠΙ γΟ] ΠΠΔ1Π15 ῬΟΒἐΓΘΠη8, ἩΠΠῸ ΠΟΥ ἸΒΒΙΠη8 ΠῚ ἃ ΒΘΘὮΏΓΤΙΟ 
οὐ ϑίδυκιο ουγαΐθηη ΘΟΠΒΆ]αᾺΙ. 

Ῥοβίγθιηο δῖ Ἰ1οθαὺ δ᾽: αποὺ ΘΥΥΌΤΘΒ ἴῃ 1. ΤΥ Θαβα 8 
ΘΟΙΠΙ θη ἰΑγ115 ἃ ὑὙρούμϑυβ ΘΟΠΊΤ 8808. 86. ΠΊΘ, Οὑτη Ρ]8- 
Θυ]α8. ΟΟΥΥΙΡΈΓΘΙΩ, 81118. πθροῦ]8 οὐσπρδύμμι οὖ ΔΙΆ] ΘΟΥ ΠῚ 
οἴποῖο δίαιθ δαχῖ!ο ἀθϑυϊαύαμι οἴ προυτιηΐ, Ὀγθυῖίου ποίϑγθ. 

Ιῃ ΤῊΠΟΥ ἸαΙ5. γ 018 1656: 

12, 8 ἀμύνεσϑαι ΡΙῸ ἀνύνεσϑαι 
29, 2 Ζημοσϑένη » «Δημοσϑένη 
29, 8 ἀπροσδοκήτως ,, ἀπροδοκήτως 
52, ὃ διακοσίους .,)γ, διαχκασίους 
92, 8 ἀπορία »» ἀπορίᾳ 
859,1 Ἐπιτάδαν » Ελπιτάδαν 
63, 2 τύχοιμεν » τύχομεν 

102, 4 τοῦ τοῦ 

ἴῃ ϑαποίδιοῃ! 8 

Ρ. 584 00]. ἀοχίγ. ν, 28 ργοιυῦ ῥΡῥ70 αὖ 
Β- Ψ» 0 4... ,  Βιπιβίν. ν᾿ ΕΠ ηΠ1} ἴεν 418]; 

Ργδθίθγθα ρ. 109. 00]. βιπιϑίγ. ν. 11 ἅἃπὸ ρυδϑύθυ πα πῸ 
1ο60 (Υ 609,1) ρτὸ οὺ ἅπὸ Ἰο000 εὖ ρ. 187 60]. 5᾽ῃἰδύγ. 
γ. 20. 27 6586 ΡΙῸ [ΟΥ̓Θ ΒοΙΊθογΘ ἀθΌθΌϑμῃ. 



ΘΟΥ ΥΔΤΑΘΥ  ΞΥΤΨΤΑΦΗΣ ἘΣ 

Χ. Ζέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. α΄ --κδ΄. 

Α, Θέρος. Κεφ. α΄--ιβ΄. 
1) ᾿Εκεχειρία γίγνεται, ἐν ἢ 4ϑηναῖοι 4“ηλίους ἀνέστη- 

σαν. α΄. : 
2) Κλέωνος στρατεία ἐς Τορώνην. β΄. γ΄. 
8) Φαίακος πλοῦς ἐς τὴν Σικελίαν. δ΄. ε΄. 

4) Κλέωνος στρατεία ἐς ᾿ἀμφίπολιν. μάχη ἐπ᾽ ᾿Δμφιπόλει, 
ϑάνατος Κλέωνος καὶ Βρασίδου. ς΄ --τα΄. 

Παρακέλευσις Βρασίδου. 9΄. 
ὅ) Οἵ ἀμφὶ 'ῬΡαμφίαν ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης βοήϑειαν ἄγοντες 

ἐς Ἡράκλειαν ἀφικνοῦνται. ιβ΄. 
Β. Χειμών. Κεφ. ιγ΄---κδ΄. 

1) Οἵ ἀμφὶ Ῥαμφίαν ἀναχωροῦσιν ἐπ᾽ οἴκου. ιγ΄. 
2) Αἰτίαι δι᾽ ἃς οἵ τε “ακεδαιμόνιοι καὶ οἵ 4ϑηναῖοι πρὸς 

τὴν εἰρήνην τὴν γνώμην εἶχον. ιδ'--ιζ΄. 
8) Γίγνονται σπονδαὶ Λακεδαιμονίων καὶ ᾿Δ4ϑηναίων. 

ιζ΄ --κ΄. 

Αϊ σπονδαὶ αὐταί. ιη΄. ιϑ 

4) Πακεδαιμονίων λαχόντων προτέρων τὰ τῆς ὁμολογίας 
ἀποτελεῖν ἀπορίαι γίγνονται περὶ ᾿ἡμφιπόλεως, οὐδὲ οἵ ἄλλοι 
ξύμμαχοι πάντες δέχονται τὰς σπονδάς. καί. 

6) Γίγνεται οὖν ξυμμαχία Πακεδαιμονίων καὶ ᾿ϑηναίων 
πεντηκποντούτης. κβ΄ --κδ΄. 

Ἢ ξυμμαχία αὐτή. καγ΄. 
ΧΙ. Ἑνδέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. κε΄---λϑ'. 

Α. Θέρος. Κεφ. κε΄---λε΄. 
1) Ὅτι αὐτίκα πάλιν ταραχαὶ καὶ ὑποψίαι ἦσαν, ὕστερον 

δὲ αὖϑις ἐς πόλεμον φανερὸν κατέστησαν. κε΄. 

2) Ὅτι τὴς ξυμβάσεως οὐκ ἀληϑοῦς εἰρήνης οὔσης ὁ πό- 
λεμος ἑπτὰ καὶ εἴκοσι ἔτη ἐγένετο καὶ Θουκυδίδης διὰ παντὸς 
αὐτοῦ ἐπεβίω. κς΄. 

8) Οἵ Κορίνϑιοι τοὺς ᾿ἀργείους πείϑουσι τοὺς βουλομέ- 
νους τῶν Ἑλλήνων προκαλεῖσϑαι ἐς ξυμμαχίαν. κζ΄. κη΄. 

ΤΒυογαϊαϊβ ὙΟ]. 111. ϑθοξ, 1. 1 

΄ 

. 
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4) Μαντινῆς πρῶτοι τοῖς ᾿Δργείοις προσχωροῦσι. τότε δὲ 

καὶ ἡ ἄλλη Πελοπόννησος διαϑορυβεῖται καὶ πρὸς τούτους 
ῥέπει. κϑ'. 

δ) Λακεδαιμόνιοι Κορινϑέίοις ἄλλως παρακελεύονται ἐσιέ- 
ναι ἐς τὰς τῶν ᾿Αϑηναίων σπονδάς. λ΄. 

6) Καὶ μὴν ᾿Ηλεῖοι ΜΠακεδαιμονίοις περὶ Δεπρέου διαφε- 
ρόμενοι ᾿4ργείων γίγνονται ξύμμαχοι. τούτοις δὲ ἕπονται Κορίν- 
ὅιοι καὶ Χαλκιδῆς. λα΄. 

7) ᾿4ϑηναῖοι Σκιώνην μὲν αἵροῦσι, Ζηλίους δὲ κατάγουσι. 
πόλεμος Λοκρῶν καὶ Φωκέων. 1β΄. 8 α΄. β΄. 

8) Κορένϑιοι οὔτε Τεγεάτας οὔτε Βοιωτοὺς οἷοί τέ εἰσιν 
ἐς τὴν ᾿ἀργείων ξυμμαχίαν ἐσάγειν. 1β΄. 8 γ᾽ --ϑ'. 

9) Μακεδαιμονίων στρατεία ἐς Παρρασίους, οὺς ἐλευϑε- 

ροῦσι. 1γ΄. 
10) Τρόπος ὃν οἵ Λακεδαιμόνιοι τούς τε μετὰ Βρασίδου 

Εἴλωτας μαχεσαμένους καὶ τοὺς ἐκ Σφακτηρίας αἰχμαλώτους 
διατιϑέασι. 1δ΄. 

11) Θυσσὸς αἱρεῖται. λε΄. 8 α΄. 

12) Ὑποψέαι καὶ διαφοραὶ ᾿4ϑηναίων καὶ Πακεδαιμονίων. 
διαμένει γε μέντοι ἡ ἡσυχία, καὶ οἵ ἐκ Πύλου Εἴλωτες ἐξάγον- 
τῶι. λε΄ β΄ ἢ", 

Β. Χειμών. Κεφ. 1ς΄ ---1΄. 

1) Κλεόβουλος καὶ Ξενάρης πειρῶνται τὰς σπονδὰς τῶν 
᾿4ϑηναίων καὶ Δακεδαιμονίων διαλῦσαι. λς΄---λη΄. 

2) Μηκύβερνα αἱρεῖται. 19΄. 8 α΄. 
8) Δακεδαιμόνιοι Βοιωτοῖς ξυμμαχέαν ἰδίαν ποιοῦνται, 

καὶ Πάνακτον καϑαιρεῖται. 19. 8 β΄. γ΄. 
ΧΙ. Δωδέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. μ’--να΄. 

Α, Θέρος. Κεφ. μ'---ν΄. 

1) 4ργεῖοι καὶ ακεδαιμόνιοι ἐς λόγους ξυνέρχονται. μ΄. μα΄. 
9) ̓ 4ϑηναῖοι τῇ Πανάχτου πκαϑαιρέσει καὶ τῇ ἰδίᾳ Λακε- 

δαιμονίων καὶ Βοιωτῶν ξυμμαχίᾳ ἀγανακτοῦσιν. μβ΄. 

8) Ὑπὸ ᾿Δλκιβιάδου πεισϑέντες ᾿4ϑηναῖοι ᾿Δργείοις καὶ 
τοῖς τούτων ξυμμάχοις Μῆαντινεῦσι καὶ ᾿Ηλείοις ξυμμαχίαν 

ποιοῦνται. μγ΄ --μξ΄. 
Ἢ ξυμμαχία αὐτή. μζ΄. 

4) Αἴ τῶν Λακεδαιμονέων καὶ ᾿ϑηναέων σπονδαὶ ἔτι 
διαμένουσιν. οἵ Κορίνϑιοι πρὸς ἐκείνους πάλιν τὴν γνώμην 

ἔχουσι. μη΄. 
8) Μακεδαιμονίους ᾿Ηλεῖοι τοῦ ἐν Ολυμπέᾳ ἱεροῦ εἴργου- 

σιν. ἀμφιλογέαι αὐτῶν περὶ καταδίκης. Λέχας. μϑ΄. ν΄. 8 αἰ ---δ΄. 

6) Κορινϑίοις λόγοι προσφέρονται. ν΄. 8 ε΄. 
Β. χειμών. Κεφ. να΄. 

Ἡρακλεῶται οἵ ἐν Τραχῖνι ἡσσῶνται Αἰνιάνων καὶ 
ἄλλων προσχώρων. να΄. 
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ΧΠΙ. Τρίτον καὶ δέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. 
νβ΄---Ο͵-ς΄. 

Α. Θέρος. Κεφ. νβ΄ --νε΄. 

1) Ἡράκλειαν Βοιωτοὶ παραλαμβάνουσιν. νβ΄. ὃ α΄. 
2) ᾿Δλκιβιάδης ἐς Πελοπόννησον στρατεύσας τείχη οἶκο- 

δομεῖ. νβ΄. 8 β΄. 

8) Πόλεμος Ἐπιδαυρίων καὶ ᾿“ργείων. νγ΄ --- νε΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. νς΄. 
“ακεδαιμονίων φρουροὺς ἐς Ἐπίδαυρον ἐσπεμψφψάντων 

᾿Αϑηναῖοι τοὺς Εἵλωτας ἐς Πύλον ἀνακπομίξουσιν. Ἐπιδαύρου 
᾿“ργεῖοι ἀποπειρῶσι. 

ΧΙν, Τέταρτον καὶ δέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. 
νξ΄ -- πα΄. 

Α. Θέρος. Κεφ. νξ΄-- οε΄. Πόλεμος ᾿Δργείων καὶ Λακεδαι- 

μονέων. 

1) Πρώτη στρατεία Πακεδαιμονίων Ἄγιδος ἡγουμένου ἐπὶ 
Ἴάργος. τετράμηνοι σπονδαί. νζ᾿-- ξ΄. 

2) 4ϊ σπονδαὶ λύονται. ᾿Δργεῖοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ᾽Ορχομε- 
νὸν μὲν αἱροῦσι, παρασκευάξονται δὲ καὶ ὡς ἐπὶ Τεγέαν. ξα΄. ξβ΄. 

8) “ευτέρα στρατεία άγιδος ἐπὶ "Ἄργος. ὃγ΄ -- οε΄. 
αὐ) Πορεῖαι καὶ ἀντιστρατοπεδεύσεις ἑκατέρων. ἕγ' --ξε΄. 
βὴὶ Μάχη μεγίστη μεταξὺ Μαντινείας καὶ Τεγέας, ἐν 

ἣ ἡσσῶνται ᾿Αργεῖοι καὶ οἵ ξύμμαχοι, ξς΄--- οδ΄. 
Υ) Δακεδαιμόνιοι οὐ χρῶνται τῇ νίκῃ. .40γ εἴοι καὶ οἵ 

ξύμμαχοι ἄρχονται Ἐπίδαυρον τειχίξειν. οε΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. ος΄--πα΄. 

1) Σπονδαὶ καὶ ξυμμαχέα γίγνονται Πακεδαιμονίων καὶ 
᾿Δργείων. ος΄ -- οϑ'. 

Αἱ σπονδαὶ αὐταί, οζ΄. 
Ἢ ξυμμαχία αὐτή. οϑ'. 

2) ᾿ϑηναῖοι κελεύονται τῆς Πελοποννήσου ἐξελϑεῖν. Περ- 
δίκκας καὶ οἵ Χαλκιδῆς ξυνομνύασι Λακεδαιμονίοις καὶ ᾽49- 

γείοις. 4ημοσθένους δόλος. ᾿Επιδαυρίοις τὸ τείχισμα ἀποδίέ- 
δοται. π΄. 

8) Μαντινῆς ξυμβαίνουσι Πακεδαιμονίοις. ἐν Σικυῶνι 

καὶ ἐν άργει ὀλιγαρχία καϑέσταται. πα΄. 

Χν. Πέμπτον καὶ δέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. 
πβ΄. πγ΄. 

Α. Θέρος. πβ΄. 

1) Περὶ 4ιέων καὶ ᾿Δχαΐας. 8 α΄. 
2) ᾿ἡργείων ὁ δῆμος τῶν ὀλίγων, οἷς οἵ Μακεδαιμόνιοι 

μέλλουσι βοηϑεῖν, ἐπικρατεῖ καὶ ᾿“ϑηναίοις πάλιν σπεισάμενος 
μακρὰ τείχη τειχίζει. 8 β΄-- ς΄. 

ΕΣ 
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Β. Χειμών. πγ΄. 
1) Δακεδαιμονίων στρατεία, ἐν ἣ τὰ ᾿Αργείων τείχη καὶ 

Ὑσιὰς λαμβάνουσιν. 8 α΄. β΄. 
9) ᾿Δργείων στρατεία ἐς τὴν Φλειασίαν. 8 γ΄. 
8) Περδίκκας κατακλήεται. 8 δ΄. 

ΧΥΙ. Ἕκτον καὶ δέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. 
πδ΄ --  Βιβλ. Ζ. κεφ. ξζ΄. 

Α. Θέρος. Κεφ. πδ'---οιε΄. 

1) Μηλίων πολιορκία. πδ'--- οὐδ΄, 
Διάλογος ηλίων καὶ ᾿“ϑηναίων. πε--- οιγ΄. 

9) ᾿ἀργείων δευτέρα ἐσβολὴ ἐς τὴν Φλειασίαν. ᾿4ϑηναίων 
καὶ Λακεδαιμονίων λῃστεῖαι. πόλεμος Κορινθίων καὶ ᾿“ϑηναίων. 

ριε΄, 8 α΄--γ΄. 
8) Μηλίων ἐπέξοδος. 8 δ΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. ρις΄---Βιβλ. Ζ. κεφ. ζ΄. 
1) Λακεδαιμόνιοι μέλλουσιν ἐς τὴν ᾿Δργείαν στρατεύειν. 

οις΄. α΄. 
2) Μηλίων μετὰ δευτέραν ἐπέξοδον ἅλωσις καὶ ὠμοτάτη 

τιμωρία. 8 β΄ -- δ΄. 



ΘΟΥΚΥΎΔΙΔΟΥ 
Ἐὰν ΠΡ. Ἀ, ᾧ ΠΟΣῚ ΠΝ 

1, Τοῦ ὁ’ 

Ὁδρ. 1. αὖ μὲν... Πυϑίέων 
δηίθηαο βῖο Ὄχρ ϊσανθυιηί: ἴῃ - 
ἀπιῖαο ϑῆπαδε Βοϊαίδο οὐύδηΐ 
(ει θ6ΙΠὰ πὶ τοπονδίιπι 651) 
ἀ54ὰ6 δὰ Ρυ Πα, 1. 6. 584} 6- 
ἄπτῃ ΡῬγυΠπῖᾶ πονὰἃ8 ἱπάᾷαύϊα8 
πον δι 46 6.116 655 Δ 010 η 6 Τὴ 
οὔ θοοτ απ τ. ὅ'ϑα Ππᾶποὸ ἱπίθυρυθία- 
{ΟΠ 6 ΠῚ, Δ ΠῚ ΡΥΪΠπητπ5 πη ρτΟθ αν ὶ 
ΜΆΕΙΙον - Βισιθθῖπρ,, ΑὙἸβίορ!. Ρ. 
587 544.. ΤΓϑ᾽ οἱ θη ἀδτὴ 6558 Δρραγοί, 
Ναπιὶ ἰθῆιθγο δάάϊία βαθὺ νοῦθᾶ 
οὐ 6] Ιὰπὶ τοπονδίαμῃη 65, 
ἀποηΐδτη, ΟΠ ΠΟῚ ΒΘΙΊΡΘΥ οἱ π0]1- 
ααὸ πα υτατατη οχὶταπη σΟηἑπιι0 
ὈΘΙΠαπι βοαπδίαν (ποπιρ6 ροβϑαηΐ 
οὐ πὶ ἢηἰε1ῖ5. ᾿πα 0115. ΔΙ δ 1 
ΤΠ ΟΥἿ5. ἀττηα ααΐΘΒ06Γ6}), Π}}1ἃ 
οἰ ΒΡ θη θη δὲ πϑοθββίίαβ, 
Νραιθ πᾶθο ογδὺ ἰθυϊαυαπὶ Ρυ Π}- 
ΟΔΥῸΠῚ Ψ18, αὖ ΘΑΓῸΠῚ ἰΘἸΙΏΡΟΓΘ οἵη- 
Π6 ὈΘΙΠ ΠΤ ῬΓΟΥΒῚ15 Π ΘΠ. ΘΓ ΘΙ Υ, 
564 ΡΓΟΡΙΟΓ δᾶ5 ρδοᾶῦδιαν. ΠεἸ- 
Ῥῃΐοα ἰδηίαπιὶ (ογ ἃ οἱ ἐαὐπ|8. Θ0Π1- 
τηθϑίτβ ᾿4 05 δά διιπιϊθι5 ἀαθαίαν, 
Οἵ, αὐὰθ ἀθ ΟἸγπιριϊβ δχροηϊὶ 
ΒΟΠΟΘΙΠΔ ΠΗ, Ἀππίαι. αν. Πρ. 40 
84. Ῥοίεϑῦ δαΐθπιὶ ἰρβιπὶ διελέ- 
λυντο ἰίᾳ ουτῃ νου 5 μέχρι Πυ- 
δίων ἰαποὶ, αὐ σϑᾶηᾶ ϑϑηϊθηίἃ 
δνδάδι, ὐτη δηΐπὰ ΡΙ αϑαπαπηροῦ- 
βεοίατπη τοὶ βίδυιπι β᾽ βρη  Ποεί, αἴ 
ἐνιαύσιοι σπονδαὶ διελέλυντο 

ἐπιγιγνομένου ϑέρους αἵ 
αὐσιοι σπονδαὶ διελέλυντο μέχρι Πυϑίων. 

Α ΡῚ 

μὲν ἐνι- 

καὶ ἐν 

μέχρι, Πυϑίέων Ἰἰάετι να]οὶ φποα 
τῶν ἐνιαυσίων σπονδῶν διά- 
λυσις ἣν μέχρι Πυϑίων ΡΆΓΙΙΟΡ 
δίαιθ Ιν 10, ἢ ἐσπεῖσϑαι αὐτὰς 
μέχρι οὗ ἐπανέλθωσιν πἾ}}} 
ἰϊπὰ 6βι Ν εἶναι δὲ τὰς 
σπονδὰς μέχρι οὐ ἐπανέλθωσιν. 
δι δυΐθιη διάλυσις τῶν σπον- 
δῶν 5. Τϑγπὶ βίαίαβ, 4πὸ ἔοθαιιβ 
δὼ προάππὶ ὈΘ᾽ΠπΠῚ ΓΘΠΟΥ ἃ ΠῚ 

ἴ, ααὶ πηρᾶϊιβ ᾿ηίοῦ Β6]]ὰπὶ οἱ 
πῆ οι βίατιβ ἀοῖπα 8 ἐκεχειρία 
αἸοῖταγ, πὶ ἀαίθπη ἰθΠΊΡΟΥ, Ρ6Γ 
αποά ρΡοϑὺ πα τιι185 ΓΙ  ΟΥ̓ΉΤη 4165 
εὐαΐ, 2, 1 61} ᾿πιτ! τὴ ἰΐδ οΡΡο- 
πἶταῦ, αὐ ΠΡ υῖ5. Ροβί ἰπίεγρ οβὶ- 
ἴᾶπιὶ ΠαΥΡΔΙΙΟΠοπὶ καὶ ἐν τῇ ἐκε: 
χειοίῳ. .΄. ὥρμητο ΨΘΙΘΟΓΌΙΙ 
οΟἸΪοσδιῖο ἸπδΠππδταν, ἈΘΟΌΓΑ 5 
δηΐπὶ δὰ αἵ μὲν ἐνιαύσιοι σπον- 
δαὶ διελέλυντο μέχρι Πυϑίων 
ΛΘἔθυροίαν μετὰ δὲ τὴν ἐκεχει- 
ρίαν Κλέων. ἐξέπλευσε. 
ΡΥ Πα ἰουῖϊο οαϊαβαθ ΟἸγπι- 
Ρἶδα 15. Δηπὸ ἴδφοίαᾳ 6586 ΠῸΠ 80] υτὴ 
Ῥεγβρίοιο Ραυβηΐϊδα (Χ 7, 8) 
ἐθβ ΟΠ 0 ἀθιπ οπβίγαίαν, 56 αὐ 6- 
θα πα 16 Ῥυιπίοναπι πα ϊογα Ρογδοία 
ἴῃ ιἰδίουϊα οΟΥ τ ΘΙ σπίτι, ἴῃ 
ἰθγε πὶ Οα  Π56 116 ΟἸγπιρίδα 5. δη- 
Ππὶ. , « ἰποίάϊ886 ἱηνθηϊπηΐαν, 
Ατσπ, Οὐΐὰ5. τοὶ Ἰοοαρ οἰ ββί πη 
65:18. ργδϑίθν. ΟἸϊπίοπμοη ( ϑι. 

Ἐκεχειρία 
γίγνεται, ἐν 
ἡ 4ϑηναῖοι 
“]ηλέους ἂν 

ἕστησαν. 



Κλέων στρα- 
τεύξει ἐς τὰ 
ἐπὶ Θράκης 
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τῇ ἐκεχειρίᾳ οἵ ᾿ϑηναῖοι “ηλίους ἀνέστησαν ἐκ 
4ήλου. ἡγησόμενοι κατὰ παλαιάν τινα αἰτίαν οὐ 
χαϑαροὺς ὄντας ἱερῶσϑαι, καὶ ἅμα ἐλλιπὲς σφίσιν 

εἶναι τοῦτο τῆς καϑάρσεως, ἡ πρότερόν μοι δε- 

δήλωται ὡς ἀνελόντες τὰς ϑήκας τῶν τεϑνεώτων 

ὀρϑῶς ἐνόμισαν ποιῆσαι. καὶ οἵ μὲν 4ήλιοι ᾿άτρα- 
αὐττειον Φαρνάκου δόντος αὐτοῖς ἐν τῇ ᾿4σίᾳ 
ὥκησαν οὕτως ὡς ἕκαστος ὥρμητο. 

2, Κλέων δὲ ᾿“ϑηναίους πείσας ἐς τὰ ἐπὶ Θρά- 
κης χωρία ἐξέπλευσε μετὰ τὴν ἐκεχειρίαν, ᾿“ϑηναίων 

Ὁρ. 1. οἵ αὐτο ᾿4ϑηναῖοι ἰιαθει Κι. 
᾿ἀτραμύττιον π ἘΠ νη: ΚΞ τ Ατ, Οἢν. θδη. ΒΕΟΚΙ, 1η Ὁ. 

91:1. ᾿“τραμύτιον. ψυϊρο ᾿ἀτραμύττειον. Βᾶ5. ᾿ἡτραμύτειον. Ρα!]. 
᾿δραμύντειον νοὶ ᾿ἀδραμύττειον. ᾿Ζτραμύττειον)] ρου" 4δρα- 
μύττειον Εὔπολις, ᾿ἀτραμύττειον Θουκυδίδης. 

Α ἀταπιγίεθα πὶ 1ν. 
Ιῃ ΠΙΙΠΊΠ1Ϊ5 ᾿δραμύτιον (ΕΘΚμοΙ. θοοίν, πππὶ, ΠῚ 

δυϊά, Ρῇιᾶν. 
ῬΙὴς δ 93... ΤΡ, 

οΠο]. ΟΥὈ, οδτα 
ΧΧΧΨΥΠ 19, Αἀτδπιγίίθο8 

Ῥ. 448). ΟἿ, ργδρίθγθα 46 σὺ} 5. ΠΟΙΩΪΠ8. [ον ηΪβ δίθρῃ. ΒΥΖ, 8. ν. 

Η6]]. 1 ρ. 209 οἀ. Κυιβρ.) εϑβί 
Βοροκηϊα5 δὰ Ρίμπά. Π 2 ρ. 206 
564. οὖ [ηβοῦ, 1 Ρ. 814. τὸ δὺ- 
161 8ΠΙΪ (ΘΙ ΡΟΓΘ ΘΟΙΠΠΪδ8ἃ 685- 
βΒθηῦ ροβίαυδιη αἰὰ ἰπίρν γἱΡῸ5 
ἀοοίοβ ἀἰββθηβίο ἐπὶ, ΘΙ Ρ ΠΟΥ ΠῚ 
ὩΘΏ56 ΠῚ Βιαοδίϊαμη, 40 68 οδἰθ- 
Ὀγδίᾶ 6556 δχ Οὐ. ἰπβοῦ, ἢ. 1688 
ἀἸβοῖπλαβ, απ Πδηϊθη βία πη πη 6η- 
586. Μείδρὶίπῖοπθ οοηναπῖτο Κίγοι- 
ΒοΙα5. ἴῃ Βοἷδί, πιθηβίγ. δοϑά. 
ΒειΟ]. 1864 ρΡ. 129 544. ἀρηοη- 
βίγανὶ τ. [απὸ ουπὶ δηπιιδθ ἴπ- 
ἀυίία6 ΕἸΔΡΠΘΟΟΙ οἶα αἷς ΧΙΝ 
Πηϊίᾷθ δβϑϑπί (οὗ ΚΡ 118, 12), 
αυϊπαπθ ἔθτε πη θη 5111Π| Βρϑίιο. 118 
διάλυσις τῶν σπονδῶν 51γ6 ἐχκε- 
χειρία Θοπεϊπθθδίαν, --- οἵ᾽ 49: η- 
ναῖοι... ἀνέστησαν. Ὅξ τὲ 
νἱὰ, Ῥιοα. ΧΙ 5. οἱ Ῥβπβ. Υν 
2, ὅ, ἀ6 νεῦθο ΠῸ 27, 1. δάῃ. 
Τν θ4,.8. τ κατὰ παλαιὰν 

ἘΝ Α ΉΠῊ καϑαροὺς ὄντας. 
ΡΙδΟαΠ δηΐπι ονπιῖῃ 8 ΡΟΙ αι ογδηΐ, 
αποα τηοῦί05 ἴῃ 5ϑοῦᾷ ἰπβὰ 56- 
ΡοΙναγαμπί. 14. ΠῚ 104. --- ἔ ερ ὥ- 
σϑαι, ἀ60 ΘΟ 56οΓδί05 6588. 
-- τοῦτο τῆς καϑάρσεως; 
ἤοο θη 5 ρυγρδίϊο 5. --- ἥ. 

"Οὐἡἁ, Κυαρρ. 

»»θᾶβ:ιι5 ρεπᾶάθι εχ ρϑιϊοὶρὶο οἱ 
δὰ ποιῆσαι Ξιυρρίοπάαπι αὐτήν. 

Ἀἀ ΙΓ θιΘῖς θὲ... Ὁ 19. 
α 061], Αὐα, δάπ. ΕῚ, 2. Ῥυϑείου 
προοβϑἰ δίθμι Ἠ εἶ5 1, ἣν, Βεπααϊοῦ, 
οὐ Ῥοῦν. ἢ οοηϊθοογιηί. --- στρ ό- 
τερον. Νιᾶ, Τν 5.160. ἘΠ ΤΟΊ: -- 
᾿ἀτραμύττειον. θ6 ποιηΐπα οἵ. 
58., ἀθδ ὑὐθὲ ἰρβδα ϑίσαν, Ρ. 618 
88. (δὺς ΡΙΘΚΟΒΟΙ, Τί, ΡΟΣ, ΚΑΒ. κοὐ 
Αθρυρί, ΠῚ Ρ. 282 8ᾳ. --ὀ Φαρ- 
ναάΐκου. Οἵ. ὙΠΙ 6. 58, -- ὄκη- 
σαν, 56465 ΘΟΙΠ]οοανο  απί. 
6 τὸ οἵ. ΨΠΠ108, 4. -- ὡς ἕκα- 
στος ὥρμητο, υἱ αυΐδαπε 
ουρίεθδί, Οὗ, δάμη. ΠῚ 59, 2. ἣν 
48, 6. 74, 1, ΕΡαδίγᾷ Μεΐποκ. 
Πριτα, [Π᾿Ρ. 861 ὥργητο. ὍΝ ΜΔΝ: 
Ποδίαν ΤΠ) 6] 105 ΠῸῚ ΘΟΙΟΠΟΓΡΌΙΏ Π10- 
γ6. οὖ Ἰρίθιυβ οαποίοβ ἀηᾶἃ ΡΓο- 
ἔβοϊοβ Αἰγάσην {1 οοπβ6α 1556, 58 
βίησα!οβ αὐ οαΐαπο ᾿ἰ αΪΒ5ϑῦ, 

ὅδρ. 2, Οὗ Ῥιοά. ΧΙ "8. -- 
8 1, μετὰ τὴν ἐκεχειρίαν, 
Ροβίεχϑοίδτ ΓΤ ΟΥ̓ Πα] 6- 
τΓ6. Οὗ, δά. ΠΙ 68, 1. [Ι(Δαὰ6 
ΠΠΘη8586 Απρπβίο ἰπθαπίθ, Ο, δάπ, 

τ᾿ - ϑηναίων σοί, Τμθοῖοβ 
εὶς ΤΩ] 1165 ν᾽ ἀθθπηὰβ 8, 2. 



ΕΤΟΣ Κ. ΘΕΡΟΣ. (Υ̓͂ 1. 3.) τ 

μὲν ὁπλίτας ἔχων διακοσίους καὶ χιλίους καὶ ἵπ- 
πέας τριαχοσίους, τῶν δὲ ξυμμάχων πλείους. ναῦς 
δὲ τριάκοντα. σχὼν δὲ ἐς Σχιώνην πρῶτον ἔτι 
πολιορκουμένην καὶ προσλαβὼν αὐτόϑεν ὁπλίτας 
τῶν φρουρῶν, κατέπλευσεν ἐς τὸν Κωφὸν λιμένα, 
τῶν Τορωναίων ἀπέχοντα οὐ πολὺ τῆς πόλεως. 
ἐκ δ᾽ αὐτοῦ. αἰσϑόμενος ὑπ᾽ αὐτομόλων ὅτι οὔτε 
Βρασίδας ἐν τῇ Τορώνῃ οὔτε οἵ ἐνόντες ἀξιόμα- 
χοι εἶεν, τῇ μὲν στρατιᾷ τῇ πεζῇ ἐχώρει ἐς τὴν 
πόλιν, ναῦς δὲ περιέπεωψε δέκα «ἐφ τὸν λιμένα 
περιπλεῖν. καὶ πρὸς τὸ περιτείχισμα πρῶτον ἀφ- 
ικνεῖται ὃ προσπεριέβαλε τῇ πόλει ὃ Βρασίδας. 
ἐντὸς βουλόμενος ποιῆσαι τὸ προάστειον, καὶ δι- 
ἑλὼν τοῦ παλαιοῦ τείχους «ίαν αὐτὴν ἐποίησε πόλιν. 

(ᾳ4ρ. 2 2, ὃ 2. Κολοφωνίων ὁοο64. Οἵ, ἃάη. 
8. 3. οὔτε Βρασίδας ΒΕΚΚ. εχ Ρορροπὶβ οοπίδοίαγα, ΨΌΪσΟ. πη8]}6 

οὐδὲ .Βρ. 
ἐς Ἰητογροβαῖς ΒΕΚΚ. Νάνεβ δηΐπὶ ΠΟἢ, αΓ ρΟΓαΠῚ ΤΟΓΟΠ65, 564 

ἂξ ῬΓΟΠΙΏΤΣ τη ἴον ΟορΒαπι Ρουΐαπι οἱ 1Ππ|ιπὶ Ἰητογῖα 6 5. ΟἸΓΘΌΓῚ - 
νΘΠουθηΐαν, πηΐββᾶθ δι ηΐ, θυο ἴδοίο ἴπ ΠΠπτὴ Ῥουνθμογαηί, 146 8, 1 
ϑίᾳαε οἵ, περιπλεῦσαι ἐς τὸν λιμένα ΠΠ| 81, 2. εὐ Ἰδὶ 84. 

Κτιαεο. Ὑπό ἀοἴοπαϊταν ψΘΓΡΪ5 8 2. ἔτιπολιορκουμένην. 
ΒΡ}. ΑἹ, 1820 οὐ γὰρ κλυ- Βεβρίοῖταγ 8 ΙἮ 151. 182, 188, 

4. -- ἐς τὸν Κωφὸν λιμέ- 
ν α. ΟΟἸΟΡ Πομϊογιιπὶ ρου 5, 46 ΠῚ 
οοαά. Παθθηΐ, ἷο πὰ}} 8 ροίοβί 
ἴαϊ556. ΠῚν ΓΘ ΠῚ 6588. 4Π|6ΠῚ [ἰἶὸ 
ΤῊ, τηθηιογανὶς ρογΐαπὶ ἃ ΡοΥΐα 
ΤονομῈ5. ἱπάθ οοἸ Πρ ταν, ααοα 
Ροβίθεα ἀβθοθπὶ πᾶνθβ ὃχ ἴΠ|0ὺ ἴῃ 
ἤπης ΟἰΓΟα Πανὶ σοῦ αηΐ. (ΔΓ6 
4 δἰΐαποι δαϊτοῦὶ 5 ἔαίβο ροϑὶ 
Τορωναίων ἀἰδιϊποίιπι 6δβί. Κω- 
φῶν εὐοηΐϊοοῖϊς [Θὰ κῖι5 ἄτδθο. 
βερῖ. ΠΡ. 119, ααἷὰ ΠοαΪΘ 655οὶ 
Ρογιιβ Κυΐό (Κωφός) ἰηῖον Πει- 
γἢἷπὶ ῬΓΟπμαπίαγί πὶ (πὰ ἢγορᾶ- 
ΠΟΠ) οἱ Τοιόποπ. ὅϑ8α ᾿ἰ5 ρουίαβ 
8 ϑυδθ. ρ. 331, ἔγταϑιῃ. 82. οἱ 
ΜεΙ, 11 8, 1 πο Κωφῶν, 568 
Κωφὸς λιμήν ἀϊοῖϊταγ, αποπὶ ἰρ- 
5. ΒΟΙΙΡΙΟΙ Πο6 ἰοοο γράαϊαϊν 
ΡΙῸΥ σα υβῖ5. ἴῃ Οοθοῦὶ Νον, Ἰθοι. 
Ρ. 381. 

8 8. αἰσϑόμενος ὑπ᾽ αὐὖὐ- 
τομόλων. ,.4π᾿ αὐτομόλων Ὁ“ 

οντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους, 
ἄναξ Ὀδυσσεῦ, τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀν- 
δρὸς ἀρτίως: ἀν Μδιῃ. αν. 8 
813, 8), εἰβὶ 1Ὁ1 κλύειν ποὴ οβϑὶ 
ΘΘΥ ΤΟΥ 6 πὶ ἔἸ τσὶ, αὐ μἰς αὐσϑ'ά- 
νέεσθαι. Οἵ. δάη. 1 8, 2. 130, 1. 

8 4. προσπεριέβαλε τῇ 
πὸ 7.2:Εν- «Ἰβουλόμενος ἐ ἐντὸς τοῦ 
τείχους ᾿'ποιῆσαι τὸ τῶν ΤΌρω- 
ναίων προάστειον, τοῦ παλαιοῦ 
τείχους μέρος διακόψας, καϑ᾽ 
οΟ ἣν τὸ προάστειον, ἕτερον 
τεῖχος καινὸν προσῳποδόμησεν, 
ὡ περιέβαλε τὸ προτέρον, καὶ 
συνῆψε κατὰ τὴν διαίρεσιν 
[τὸ καινὸν] πρὸς τὸ παλαιόν, 
ὥστε ἕν τὸ πᾶν γενέσθαι. 56Π0]. 
-- διελὼν τοὐπαλαιοῦ τεί- 
χους, Υοϑοῖββ νούθυὶβ ιηπτὶ] 
ρᾶτιο. Οἵ, δάπ. 1] τῦ, 06. Τούτπι 
ΤΠ ΘΙ ὈΓῸ ΠῚ καὶ ον ἐποίησε πό- 
λὲν ρυῖϊοιϊ ὃ προσπεριέβαλε τῇ 

καὶ Τορώνῃ 
Βρασέδου 
ἀπόντος 

προσβάλλει. 



ΣΙ ορώνη 
ἁλίσκεται. τὰ 

ἐμφρου- τοῖς 
ροῦσι ξυμ- 

βάντα. αἱρεῖς- 
ται καὶ 

Πάνακτον. 
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ὃ, Βοηϑήσαντες δὲ ἐς αὐτὸ ΠΠασιτελίδας τὲ ὁ 
“ακχεδαιμόνιος ἄρχων καὶ ἡ παροῦσα φυλακὴ προσ- 
βαλόντων τῶν ᾿᾿ϑηναίων ἠμύνοντο. καὶ ὡς ἐβιά- 
ζοντο καὶ αἵ νῆες ἅμα περιέπλεον (αἷς ἐς τὸν λι-- 
μένα περιπεμφϑεῖσαι, δείσας ὁ ΠΠασιτελίδας μὴ αἵ 
τε νῆες φϑάσωσι λαβοῦσαι ἐρῆμον τὴν πόλιν καὶ 
τοῦ τειχίσματος ἁλισκομένου ἐγκαταληφϑῇ. ἀπο- 
λιπὼν αὐτὸ δρόμῳ ἐχώρει ἐς τὴν πόλιν. οἱ δὲ 
᾿“ϑηναῖοι φϑάνουσιν οἵ τὲ ἀπὸ τῶν νεῶν ἕλόντες 

Ἁ ’ “ἢ ς Νὴ ’ 9, ᾿ 

τὴν Τορώνην καὶ ὃ πεζὸς ἐπισπόμενος αὐτοβοεὶ 
κατὰ τὸ διῃρημένον τείχους τοῦ παλαιοῦ, ξυνεσ- 
πεσών. καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτειναν τῶν ΠΙΕελοποννη- 

, ᾿ ΄ 39 ΑἹ ᾽ ΄ ἢ, 

σίων καὶ Τορωναίων εὐϑὺς ἐν χερσί, τοὺς δὲ 
ζῶντας ἔλαβον καὶ ΠΠασιτελίδαν τὸν ἄρχοντα. Βρα- 
σίδας δὲ ἐβοήϑει μὲν τῇ Τορώνῃ.. αἰσϑόμενος δὲ 
καϑ' ὁδὸν ἑαλωκυῖαν ἀνεχώρησεν, ἀποσχὼν τεσ-- 
σαράκοντα μάλιστα σταδίους μὴ φϑάσαι ἐλϑών. 
ὁ δὲ Κλέων καὶ οἱ ᾿“ϑηναῖοι τροπαῖά τὲ ἔστησαν 
δύο, τὸ μὲν κατὰ τὸν λιμένα, τὸ δὲ πρὸς τῷ τει- 
χίσματι,. καὶ τῶν «Τορωναίων γυναῖκας μὲν καὶ 
παῖδας ἠνδραπόδισαν, αὐτοὺς δὲ καὶ 1Π]|ελοπον- 

΄ ᾿ ᾿ Ψ , 3 
νησίους καὶ εἴ τις ἐπρμν Χαλκιδέων ἦν, ξύμπαν-. 

πόλει εχ δθῆπο δαϊαποίπηι 65, Αἀα. Κυιθο. ἴῃ Οοτηπηθηΐ, δηιαα. 
αυδηατπαπη 8 τοϊδιϊν υτὴ δ ἡ βίια, ἃ. 1842 ρ. 106, αυἱ Πδᾶο νο- 
116 ΠῚ τοίνυν, Οἱ, ὅ, 1, δᾶῃη, 06. ΤῸΠῚ οἰ θυογ οἰθοίδη) (δἷπ 
ἜΓΥΌΙ: βολποῖὶ ογίαπρίες Εν σεθπῖβ2) εχ - 

ὕαρ. ὃ. 81. αὐτό, τὸ περι- ρυϊπιὶ ἀοοοί. [ρ58. ᾿ἰδῖταν ΚαΆΘΘΘΥ 
τείχισμα. -- Πασιτελέίδας. ουπὶ ΒΌΡΟΥΪΟΡΘ ἕλόντες, ὐοὰ 
Οὗ, Τν 182, 8. --- αἴ τοῖα δ4ἀ]-ὀ τηρηίθ τϑρϑιὶ νυϊε, ἠθοῦ ἰαθοῖ, 
αἰ Ηδδοῖς., ουσὴ νου 5. αιδα 56- 
αὐπηΐαιν δΟουν δι 5 ἀοἤ ηἰαπίυγ ἀ6- 
ΟΟΠῚ πᾶν65 π|ο60 (2, 8) πηθιηουᾶ- 
86. -- τοῦ τειχίσματος, ἴ- 
6. τοῦ περιτειχίσματος, τοῦ 
καινοῦ τείχους. εἶπα 6 ἐγκπκα- 
ταληφϑῇ ε6ϑὶ ἐν αὐτῷ κπατα- 

ληφϑῇ. 
82) αὐτοβοεί ουτῃ ἐπισπό- 

μενος σ6ΥΡ0 ἰᾳπ δὶς (06 ]16ι, ααοά 
τηϊπαβ τθοίθ βου. ν᾽ ἀδυῖ, οὰπὶ αὖ- 
τοβοεί ποὴ εδββϑί 5ΠΏΡ Ποῖον 11- 
Ι1οο, 564 ρσυΐπιο οἰαηλοτο δι- 
46 ᾿πηρϑύα (οἴ, δάη. 11 81, 4), 
γοΒΡομἀϊηλβ ἴῃ δα. τηδὶ. ΒΌΡΡΙ. 

5εὰ. πὸ ὑγδηβροβίθο ΨΘΡΘΟΓΠΩ 
ἀΌΡΙΟΥ ΟΥἸδύτιν, ἨΘ5010 8ἃη Ἠδϑοκίι5 
γϑοί 5 αὐτοβοεί οαμὶ ξυνεσπε- 
σών ἀρ ὦ ᾿πηπ οΥϊύ, 

8 8. ἐβοήϑ'ει 46 οοπβι]ο οἱ 
οοπαίᾳ Ορ᾿ἑαϊαπὰϊ ἀϊοίαπη) 6556 
ῬΕΥΒΡ ουμι]η. οϑί. Οὗ, ἄπ, 1 184, 
1, Ἐτυβίτα ἐπεβοήϑει Μεϊΐπεϊκ. ἴῃ 
Ηδοιηι. ΠῚ ρ. 868. -- ἀποσχὼν 

. ἐλθών, οὐτὰ.... 5ιδάϊᾶ 
ἈΠΟ ΒΕΘΙ" 4αὰ]ὸῸ τηΐϊππ5 δα- 
νϑηΐα 500 ρυδενθηϊγθῦ ἈΓΡ15 
ΟΘΟἊΡ ἃ {1 0} 61]. 
8 4. ἠνδραπόδισαν. Οἵ. 

Ὀιοᾶ, ΧΠ 78. --- ξύμπαντας. 

Ἑ 

τϑ 
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τας ἐς ἑπταχοσίους. ἀπέπεμψαν ἐς τὰς ᾿ἀϑήνας" 
καὶ αὐτοῖς τὸ μὲν Πελοποννήσιον ὕστερον ἐν ταῖς 
γενομέναις σπονδαῖς ἀπῆλϑε. τὸ δὲ ἄλλο ἐκο- 
μίσϑη ὑπ᾽ Ὀλυνϑίων. ἀνὴρ ἀντ᾽ ἀνδρὸς λυϑείς. 
εἷλον δὲ καὶ Πάνακτον ᾿᾿ϑηναίων ἐν μεϑορίοις 
τεῖχος βοιωτοὶ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον προδοσίᾳ. 
καὶ ὃ μὲν Κλέων φυλακὴν καταστησάμενος τῆς 
Τορώνης ἄρας περιέπλει τὸν Γάδϑϑων ὡς ἐπὶ τὴν 
“μφίπολιν. 

4. Φαίαξ δὲ ὃ ̓ Ερασιστράτου τρίτος αὐτὸς γι 
᾿Αϑηναίων πεμπόντων ναυσὶ δύο ἕς ̓ Ιταλίαν καὶ οὺς Φαίαξ 

Σικελίαν πρεσβευτὴς ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐξ-- πέμπεται πε- 
ριποιησων᾽ 

ἕπλευσε. ΖΔεοντῖνοι γὰρ ἀπελϑόντων ᾿ἡϑηναίων τῷ ΠΕΣ ΓΞ 
ἐκ Σικελίας μετὰ τὴν ξύμβασιν πολίτας τὲ ἐπ- ἐπ τοὶ 
ἐγράψαντο πολλοὺς καὶ ὁ δῆμος τὴν γῆν ἐπενίει τοῦ πράγμα- 
ἀναδασασῦαι. δὲ δυνατοὶ αἰσϑομενοι Συρα- 4.25 

ε. 

Οάρ. 9. ὃ 6. περιέπλει. Αὐρ. ΟἹ, Μη. (Ρᾳ].) Ψαι, Η. ἃ. Κὶ. 
Μ. περιπλεῖ, αποὰ ΟἿΣ ἀρίαπι 6ϑὺ; πᾶπὶ δὰ Πδθο 6. Θ σεν ίαν 
γερὰ ὁ δὲ Κλέων ὡς. . περιέπλευσεν ἐπὶ τὴν ᾿ἀμφίπολιν, αἱ- 
46 ἹἸπηρουΐδοίο γ65 ἱποομδία β᾽ σα Ποδίαγ, δουϊβίο ο, 6 ρουΐεοία. Οἵ, 
δάῃ. 11 28, 4. 

6 δγίϊσ!ο ἤθὴ δααϊϊο οἵ. δάπ, ἄτϑβθο. βερί. 1. 870 οἱ ἀβ Ρὰρ, 
ΙΝ 129, 8. -- αὐτοῖς. ,Ηος 
ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΠΟΙΙΉ8 115115 ἀδι1ν1 [ΘΟ1ὴ- 
τηοαϊ οὐ ἱποοτητηοαϊ δία 8 Θ0Π16}] 
ἐχρ δηδηὰϊ Π1 98, 1 ρυοροβίϊα ἰῃ- 
βίσηὶ τηοᾶο {ΠΠδίγαῖαγ, Βἴηθ αὖ- 
τοῖς Ποὺ δηπηιτίαιο 5|πΡ]Π1οἰτου, 
αυἱὰ οαρεϊν}5 ἴαδοίαπι 5ἰΐ, Ἔχ ροπε- 
ΤοίΓ ; σαπὴ 1ΠΠ0Ὸ ἴδοίπτη δα Ατῃ6- 
Ὠΐθη565 τϑίθυταν, ᾿ἰὰ πὶ ἤᾶθο ἴδγ 
βῖ0 βϑηΐθηϊα: 605 ροβίθα διηἶβε- 
Ῥαηΐ, ΔΙΊΕΥΟΒ Ῥᾷ66, ἈΠΙΘΡΟΒ... 
ΑΓ, :- τὸ Πελοποννήσιον, 
ὶ. 6. οὗ Πελοποννήσιοι. Οἵ, ΒΕΓΠΠ. 
ὅσα, Ρ. 451 οἱ δάη, 1 48, 1. --- 
ἐν ταῖς... σπονδαῖς. γιά. 
18, 7. -- ἀνὴρ. λυϑ' εἰς. 
ΘΠ ν ΠῚ 108, 1. ΕΝ βυπίαχὶ 
οἵ, Κυαρο, ἅτ. δἰ 8ὃ0, 9 δάη. 1. 

8 8. Πάνακτον. ΤΗπον ἀϊαὶ 
ΠΘΕΪΓΠῚ 6556 δαποίδης νϑίθγοϑ 
Ἰεχι σοστάρηῖ, Οὗ. 39, 8. ϑἰταμι 5] 
αἰβυποῖϊιβ αἀᾶτη 6Χ γνϑγ 5 ΤΠὺ- 
ΟΥ ἀἸα 15 ΘΟΘ ΠΟΒΟΘΓΘ ΟἹ Ϊ5, Οὗἁ, Προ ΔΚ. 

Αὐτῖο, Ρ. 151 εα, ΔΝ δβίθυτη, 
80. καὶ ὁ μέν οοῖ, Οὗ, ιοα. 

Ι. ἃ. - περιέπλει. Οἵ. δάῃ, 
οὐἷτ, -- ὡς... ᾿ἀμφέπολιν, 
αὖ ΑἸ ΡΟ ἢ πὶ ΡΘΕ 6. 
ΑἸ ΡΕΡ οἰ τη ν 588. 

δρ. 4. 81. Φαέαξ. θεὲ πος 
να. Αὐἱβίορι. Εαα. 1577. ΡΙ]υΐ. 
Νις. ὁ. 18 οὐ Αἰεὶ. ὁ. 18. 

82. ἀπελθόντων. . -ξύμ- 
βασιν. Μιὰ. ΤΡ. 6ὅ, ἀπὰς τὴν 
ξύμβασιν ἀρρᾶγοῖ 6558.,,τὴν κοι- 
νὴν τῶν Σικελιωτῶν ““ (50}0].). 
-- πολίτας ἐπεγράψαντο] 

. ἑτέρους ἐπὶ τοῖς οὐσιν ἐνε- 
γράώψαντο εἰς τὴν πολιτείαν. 
00]. Β᾽ τ ΠΡ Πνατὶ ἀἰοαμῦ ἃ ἀ- 
Βουύϊρθοῦο ἴῃ οἷν τα 16Πὶ, οἱ - 
νἰταιϊ. -- καὶ ὁ δῆμος. 
ἀναδάσασϑαι. "118, οὰπὶ ΟΥ- 
ΓΘῺΪΒ. ΠΟΥῸΒ. ΟἾἶν65. θυ δι] ηῖ5 δά- 
ΒΟΡΙῚ ΟΡῈ5 δϑϑεῖ, οἱ οπἱ δχ οτηπὶ- 
05 Ρδνεϊθ5 ἀνγαθοῖδο ᾿αν ἑατὶ σαπὶ 
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χοσίους τε ἐπάγονται καὶ ἐκβάλλουσι τὸν δῆμον. 
καὶ οἵ μὲν ἐπλανήϑησαν ὡς ἕκαστοι οἱ δὲ δυνα- 
τοὶ ὁμολογήσαντες Συρακοσίοις καὶ τὴν πόλιν ἐκ- 
λιπόντες καὶ ἐρημώσαντες ΣΙυρακούσας ἐπὶ πολι- 
τείᾳ ὥχησαν. καὶ ὕστερον πάλιν αὐτῶν τινὲς διὰ 
τὸ μὴ ἀρέσκεσθαι ἀπολιπόντες ἐκ τῶν Συρακου- 
σῶν Φωκαίας τε, τῆς πόλεώς τι τῆς Δεοντίνων 
χωρίον καλούμενον, καταλαμβάνουσι καὶ Βρικιν- 
νίας. ὃν ἔρυμα ἐν τῇ “εοντίνῃ. καὶ τῶν τοῦ δή- 
(ον τότε ἐχπεσόντων οἵ πολλοὶ ἦλϑον ὡς αὐτούς, 
καὶ καταστάντες ἐκ τῶν τειχῶν ἐπολέμουν. ἃ πυν- 

(Δρ. 4. 8 ὃ. Συρακούσας. ,ὔτθεπι Συρακούσσας νοοδηΐ ἀπτὶ- 
αυϊδϑίπηὶ οοἀά., Π6Ο 1 ΠΊ6η 5101] οοηβίδηϊ.““ ΒΕΚΚ. δὰ ΠΙ| 86. ἔδη- 
ἀθῃλ ΠΟΙ 5 βου ἸρταΓΆ πὶ ἀβποϑβοῖς Πογοάϊδῃ, ΠΡ. 2, Θεὰ ᾿ἰδπΠὶ ἴῃ Πη8Γ- 
τον Ῥανΐο (Βοθοκῃ, Οοῦρ. ἴπβοῦ. αὐ. ἢ. 3814) Συρακούσαις (. 
52) Συρακουσῶν (]. 11. 11). 

8 4. Φωκαίας. ὕμσυμι ἴῃ ΡΑΘΗ πιὰ 8 τ] θ 5. βἰ0 δὴ αἱ, Π05 
᾿Β Ἢ ΟΥ̓ ΤΠ 18, νη. Φωκεᾶς, Φωκέας Ρᾳὶ]. Αὑρ, πὶ. Μ. Φωκέας] οἵ 
μὲν ἐκτεταμένως ἀναγιγνώσκουσιν, ὡς Πρασίας, οἵ δὲ συν- 
εἑσταλμένως. ὅ6}0]. 

ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ ἨἩετοάοι. ΤΥ 
159.“ “ΑὙὐη., αὶ 46 ἄρτοὸ ρα] ΪοΟ 
νιν πὶ ἀϊνϊά απο ἰῃ.Ε]]Θρ ΘΠ ΠῚ 
6556. Ῥ δθίθνθα ἀοοοί. 

8 8. ὡς ἕκαστοι. Οὗ. «ἀη. 
Ι 8,4. -- ἀκκλιπόντες καὶ 
6Χ ἰηίθυρ δία πιο ο ΟΥΠ 6558 
ἴα]50 βιιβρίοαΐαν Μεῖποκ. ἴῃ ἤθυηι. 
ΠῚ ρ. 8608. Ναηὴ ΤΊ, ροβί πο ὶ- 
᾿ϊαπὶ δηλ σνιϊοποῖη (ἐκλιπόντες) 
ΠᾺ]105 ἰᾶτη τ ]]οίο5. 6556. ἴπ60]85 
(ἐρημώσαντες) ἀροίαναί. --- ΣΙ. 
ἐπὶ πολιτείᾳ ῴκησαν, ϑυ- 
τδοιυβὶβ δὰ δοπαϊοῖοπδ αὖ οἷ- 
ν65 ΓἸονυϑηΐ (Δαπ, ΠῚ 114, 8) 56- 
465 001] οὐδνθνπηΐ (Δάη. Υ 1). 

8 4. αὐτῶν τινες. ΒοΙτααὶ 
αὐᾶηάο ἴῃ ραύ8πὶ γϑαϊθυϊηΐ, ΕΣ 
5065 6 Χρη, Ηῖΐῖϑι, αν. 1 8, δ. 
ἀρέσκεσϑαι, ΔΟ4ΌΪΘΒΟΘΓΕ, 
οΟπίθπ ἃ ΠΙ 6586, 5116 ΘΟΠΊρ[6- 
τηθηῖο ἰϊθστιπη 837, 4 ἰοοΐϊταν, ἰα 
ααοά ΒΙΟΟΙΙΠΟ] ΑἸ οαῖι58 δα ποίδη- 
ἄτα εβι. --- ἀπολιπόντες ἐκ 
τῶν Σ΄. Οἷ. φάη. 80, 8. ΠῚ 10, 
ὥ, -ο τῆς πόλεως : χω- 
οέον καλούμενον. Οὐχα ἡ 
πόλις ἡ Λεοντίνων ἃ τῇ Ἄεον- 

τίνη αἰδιϊηραδιαν, χωρίον ἴῃ ἀΡθ6 
ἴρ58 «πδογθπάιϊπι οἰπβαιθ [06 1185 
(οἴ, άπ. 1 68, 1. ΠΙ 97, 2) οἱ 
[ονίαββθ γε ϑῖο (οέη Κίον οι) οχὶ- 
βϊπηᾶ πᾶ 651, ΕδΠΠ σαν ᾿οῖταν Μδη- 
πϑρί, ἀδοστν. ΙΧ 2 ρΡ.801. -- Βρε- 
κιννέας., ΟἈΒ[ΘΙΠ πὶ ρΓῸρα [.6- 
ομμποβ. Οἱ. Ηο]μι. Ηΐβύ. ὅϊο, Η 

9. --- ὄν. Οἷ, Βεγηῖι. ϑγηῖ, Ρ. 
887. Κυαορ. αν. 8. 68, 0. --- τότε 
γβρί οἷς ΝῚ 8 8. Οὗ δᾶη. ΠῚ 69, 
1: π- καταστάντες. .ἐπο- 

λέμουν. 3. ΒΓ 515 ἜΣΤΕ, 3: 
ἐπολέμουν Ἰιῖο ἔοττα 5515 πΌῃ 8] 18 πὶ 
δ᾽ ΘΗ Ποαι!οη δῖα. 066 ααδιῃ " 1 
καταστάντες τε ξυνεχῶς ἐπο- 
λέμουν.““, ακ. Αὐ τοὶ εχ Ξαρε- 
γον θ 5 ἄρχεται πόλεμος ἐν ᾧ 
ἔλοι!α. γρείδβ ἐς αὐτόν. ,,Ηἴὸ 
βίρῃ. οσὰἂπιὶ θὲ οοπ δι 1556 ηΐ, 
Ῥοϑίο 96[α88ὲ Παέέεη. [Πτὰ ΒΙοοπιῇ, Ϊ 
ὕπάε ΘηΪΠῚ ΒῈΠΊρ πὶ ταροίδ8 νεὶ 
ΒΌρΡΡΙΘα8. ἐς τὸν πόλεμον Ἐπ 
ψγΘΡῸ Ποὺ ἰδ ἃπίθα ἰδοῦ πι Θγδτ, ἐς 
Βαυ. Οὗ, δἰ. 1 59, 2. -- ἐκ 
τῶν τειχῶν, 6Χ πιὰ πἶ πὶ 6ῃ - 
εἶ5. --- ἐπολέμουν] πρὸς τοὺς 
Συρακουσίους. 8080]. 
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ϑανόμενοι οἵ ᾿“ϑηναῖοι τὸν Φαίακα πέμπουσιν, 
εἴ πῶς πείσαντες τοὺς σφίσιν ὄντας αὐτόϑι ξυμ- 

μάχους καὶ τοὺς ἄλλους, ἣν δύνωνται, Σικελιώ- 
τας χοινῇ,. ὡς Συραχοσίων δύναμιν περιποιουμέ- 
νων. ἐπιστρατεῦσαι, διασώσειαν τὸν δῆμον τῶν 
“εοντίνων. ὃ δὲ Φαίαξ ἀφικόμενος τοὺς μὲν Κα- 
μαριναίους πείϑει καὶ ᾿᾿κραγαντίνους., ἐν δὲ 1 ἕλᾳ 
ἀντιστάντος αὐτῷ τοῦ πράγματος οὐκέτι ἐπὶ τοὺς 
ἄλλους ἔρχεται. αἰσϑόμενος οὐκ ἂν πείϑειν αὖ- 
τούς. ἀλλ᾽ ἀναχωρήσας διὰ τῶν Σικελῶν ἐς Κα- 

τάνην χαὶ ἅμα ἐν τῇ παρόδῳ καὶ ἐς τὰς Βρικιν- 
νίας ἐλθὼν καὶ παραϑαρσύνας ἀπέπλει. 

ὅ. Ἔν δὲ τῇ παρακομιδῇ τῇ ἐς τὴν Σικελίαν 
καὶ πάλιν ἀναχωρήσει καὶ ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ τισὶ πόλε-. ἀμ ΑΝ ΣῈ 
σιν ἐχρημάτισε περὶ φιλίας τοῖς ᾿4ϑηναίοις, χαὶ Κρω τῷ οὺς 
“Λοκρῶν ἐντυγχάνει. τοῖς ἐκ Μεσσήνης ἐποίκοις ἐκ-- Ἄτο ὁ 

πεπτωχόσιν. οἱ μετὰ τὴν Σικελιωτῶν ὁμολογίαν οὐκ ἀδικεῖ, 
στασιασάντων Μεσσηνίων χαὶ ἐπαγαγομένων τῶν μῴ 4. Ὁ 
ἑτέρων “οκροὺς ἔποικοι ἐξεπέμφϑησαν, καὶ ἐγέ- ται. 
νέτο Μεσσήνη, “οκρῶν τινα χρόνον. τούτοις οὖν 
ὁ Φαίαξ ἐντυχὼν [τοῖς κομιζομένοις] οὐχ ἠδίκη- 

ἐν δὲ τῇ πα- 

δρ. ὅ. 81. Σικελιωτῶν. Ψυΐᾳο εὐ Βεκὶς. τῶν Σικελιωτῶν, 
βεὰ τῶν οτἹ. (855. Δυρ, ΟἹ, γ θη. Τ, Ρα]. Η, Ε΄ αν. Παρὰ, Τμδαν, 
Μ. «1. Οὗν, 1 98, 8 μετὰ τὴν Μήδων ἀναχώρησιν, ΙΥ 109, 1 
μετὰ τὴν Ἀμφιπόλεως ἅλωσιν ει εἀ. πηδὶ, δάη. δά. 1 12. 

8. 2, [τοὺς κομιξομένοις]. Αὑρ. οοΥν. προσκχομιξομένοις. 

8 ὅ, τοὺς... ξυμμάχους. διὰ τῶν Σικελῶν. Τοντοδιτὶ 
{{ππὉ0Ὸ65 ΟἸνα!οἰαϊοαβ οἱ Οδπηαυίπαθο8, 
ἰὰ φιοὰ 6 1ΠΠ 80 ἃ]. ποίμπι 6ϑί. 

τοὺς ἄλλους, 6 ᾳαυϊθυβ 
Ρᾶμ]ο ροϑί Αϑυίβθηιῖηὶ οἱ. ἀεἰθη- 
8685 ποπιϊηδηίαγ, -- ὡς... πε- 
ριποιουμ έν ὧν, οα5ἃ Δ ΑἰΠ6- 
ἰδ βῖθα5. ρυοϊαία, Οἵ, δάη, ΨΚ 
128, 4. 
8. 6. ἀντιστάντος αὐτῷ 

τοῦ πράγματος, οὑπῃ εἶ Γ6 5 
Π0η 5 οοε55ἰ5856ΐ. Οὐ, 988, 4. 
ἀντιστατοῦντος τοῦ πράγματος 
Ργοοορ. Ρ. 129. 200. --- αἰσϑό - 
μενος.. .«πεέίϑειν. ΟΥἷὈ, Μαιῃ. 
αν. 8. 549 δάη, 2. Κτυδρ. Ὅν. 
8 ὅθ, 7 «αη. 9, ἰηΐγτα ΨΙ 59, ὃ. -- 

Ἰοῖαν ᾿{πογθ. ἴσια! (Δ ΠΊΘ ἢ Πᾶν 65 
ααοαιθ (κί ηδ πη πλϊβίβδο οχ βίϊ- 
τηϑιι 5. 6βῖ, 
,(Δρ. ὅ. 8 1. ἐχρημάτισε] 

λόγους προσήνεγκε. ὅ6μο!]. Οἵ, 
δάῃ. 1 87, ὅ εὐ Κ 61,1. --φι- 
λίας τοῖς ᾿Αϑηναίοις. οἵ, 
Κυυθο, τι ὃ 48, 12 δάη. 4 εἱ 
αάη, Ἷ 8,1. -- Λοκρῶν, τῶν 
᾿Επιξεφυρίων. - ἐποίκοις. Οἵ, 
δάη. " τας Π6 νου θουιπὶ τοῖς 

ἰοὺ ὦ ἐκπεπτωκόσιν οΟ]οοδι θη 6 

οἵ. άπ, 1 90, 1. --- ὁμολο- 
γίαν, ξύμβασιν 4, 2, ανὶ νἱά. 
-- καὶ ἐγένετο. ὍΣ ̓δάῃ. 2, 4, 

8. 2, [τ 01 Ὲ κομιξομένοις] 



περὶ τὴν 4μ- 
φίπολιν Κλέ- 

ληψὸν ἑλὼν 
ἐν Ἢιόνι 

Βρασίδας δὲ 
ἐπὶ Κερδυλέῳ 
ἀντικαϑήμε- 
νος παρα- 
σκευάξεται 
στρατόν. 

“Ὁ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΠΡΑΦῊΗΣ Ἐ, ε΄. ε΄. 

σεν᾽ ἐγεγένητο γὰρ τοῖς Ποκροῖς πρὸς αὐτὸν ὃμο- 
λογία ξυμβάσεως πέρι πρὸς τοὺς ᾿“ϑηναίους. μόνοι 

Ν » ’, [κὰ “ 4 

γὰρ τῶν ξυμμάχων, ὅτε Σικελιῶται ξυνηλλάσδοντο. 
9 ᾿ 3 ΄ 9 ς9 Ἃ ’ ᾽ Ὶ 

οὐκ ἐσπείσαντο ἡϑηναίοις, οὐδ΄ ἂν τότε. εἰ μὴ 

αὐτοὺς κατεῖχεν ὃ πρὸς ᾿ἹἹππωνιάτας καὶ Μεὸδ- 
μαίους πόλεμος. ὁμόρους τὲ ὄντας καὶ ἀποίκους. 
καὶ ὁ μὲν Φαίαξ ἐς τὰς ᾿ϑήνας χρόνῳ ὕστερον 
ἀφίκετο. 

0. Ὁ δὲ Κλέων ὡς ἀπὸ τῆς Τορώνης τότε 
ὧν μὲν Γα- περιέπλευσεν ἐπὶ τὴν ᾿Ἱμφίπολιν, ὁρμώμενος ἐκ 

τῆς ᾿Ηιόνος Σταγίρῳ μὲν προσβάλλει. ᾿ἀνδρίων 
αὐλίξεται, ἀποικίᾳ καὶ οὐχ εἷλε. Γαληψὸν δὲ τὴν Θασίων 

ἀποικίαν λαμβάνει κατὰ κράτος. καὶ πέμψας ὡς 
Περδίκκαν πρέσβεις. 
κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, 

ὅπως παραγένοιτο στρατιᾷ 
," 2 Ἁ , ᾿ 

χαὶ ἐς τὴν Θρᾷκην ἄλλους 

ΠΉπ0 ἀποκομιξ. Κ ΒΕΚΆ., τότε κομ. Μεΐπεκ. ἴῃ ρτγπι. ΠΠ ῥ. 868. 
Οἵ, δάη. 

8 8. Ἰτωνέας καὶ Μελαίους οεοἀά. Οἵ, «ἀπ, 
ᾶρ. 6. 8 1. Σταγείρῳ οοἀά. 

ὨἶθῈ5. Ι0018. εϑί Σταγιρῖται. Οἵ. ἱπάϊοοπι Τηβονὶρὺ, Ατῇ, 1 5. ν. 
Ϊῃ νϑίθυϊθιιβ ἰ{}}5 Ατοοῖβ οὐὰ - 

γεγθ 

ΒουΙΡίαγδΘ τηθῃίϊοποπὶ ἴδοϊ: Ἠογοάϊαπ, ΠΡ. 449 κατὰ δὲ τὴν παρά- 
δοσιν διὰ τοῦ τ γράφεται. 

Ασα 5. ΠᾺΠ|ἃ σϑῖίομα ρμοίοβὲ 46- 
ἔθηαϊ. Νᾷπη 8} 16 ΘοΟπιραγϑία βαηύ 
ΘΧΘΙΏΡΪα ἃ Κταθο. αν. 50, 11 δάπ. 
21 αἱϊαίαβ. Αποίοτε Οἷδ58. πᾶθο 
νΕΓθα πὰπο ἃ ἰἰθγαγῖο δα αἰΐᾷ 6558 
Ῥαϊδπηι5, ατὶ 118. βἰβιπἰ ἤσατα νο- 
ἰποῦῖῦ τούτοις ποη δὰ ῬΓΟΧΙΠΠ ΠῚ 
“Μοκρῶν τοΐοινϊ, 564 δὰ ΤοοΓῸ5 
Μεββᾶπᾶ ἜΧρ 505 ἀοπιυτη γθάθῃῃ- 
165. -- ἐγεγένητο... ϑηνα- 
ἔοις, ΤιΘΟΥἾ5 δ πἰπὶ Ὁ ΠΊ 050 
ΘΟηναποΙαὶ ἀ6 ΘΟΠΡ Οοβἰζὶ θη 6 
οὐπὶ ΑἸ ΘηΪΘηΒῖθ 5 ἔδοΐθη- 
44. Αἰίθπάθ ὁμολογίας νοσαθιι- 
᾿ὰπὶ|, αποᾶ ῬΙθυατηα 6, αὐ 8. 1.1 
ὅ4, 8. 182, 1 4]., Ἰάθιη νϑ]οὶ δὐ- 
46 ξύμβασις, Πΐο αὸ 60 ὨΟΤΗΪ- 
6 ἀἰδιϊη αἱ ἰρβᾶπι δοιϊοπθηι τοῦ 
ὁμολογεῖν βίνθ ρδοῖβ (ξυμβά- 
σεώς) ΘΟΠαΪοΙΟΠ65 ἱπίου ΤΦΟΟΓΟΒ 
εὐ Ρ]ιδοδοθαι Θοηνθηἶββα 5ἰρηϊῇ- 
Ο8 5. [᾿546Π|] ν γῸ 5 ὁμολογία 
ξυμβάσεως πέρι υἱἱίυν 5Βοτῖρίον 
αὐϊάδπι ἀρυὰ ϑυϊά. ἴπ νν, Ζ΄η- 

μήτριος ὁ ᾿ἀντιγόνου. Ῥϑ᾽ΠΉΠ106ν 
ἰπίθγάππι ὁμολογίαι δίᾳθς ἕυν- 
ϑῆκαν ἀἰβοθυπαη μιν. 

8 8. οὐδ᾽ ἂν τότε 561}. 
ἐσπείσαντο. --- Ἰτωνέας καὶ 
ΙΜΜΠελαέους, αυἱ ἰμ οοἀά. 5αηΐ, 
ΠᾺ]]05. ἴῃ [τ8}18 ᾿Ἰπΐθυϊοπθ ἰηνθηϊ- 
τῆυβ. Νβαμθ δηΐϊπὶ πο τοΐουνὶ Ροὸ- 
[65 ἰσῃοίᾷ πρῦ5 Τοπ6 ἴῃ 18] 1ὰ 
5118, 4υδπὶ 5ΈΘΡΙΙ. ΒΖ. πῃοπιοῦδί; 
πᾶπὶ ὃ πολίτης ᾿Ιτώνιος. Ουᾶτε 
γβοϊρίθηἀα ογᾶὶ Δ εἰάηθυὶ (Μυβ. 
ἈΠοη. ΧΙΧ ρ. 141) οοηῃϊδοίαγα 
οομἢντηδία νορθ 8 ϑιγαθ, Ρ. 2566 
ἹΙἹππώνιον ,“Δοκρῶν χτίσμα.. -- 
Μέδμα πόλις Λοχρῶν τῶν αὐ- 
τῶν εἰ 5[τὰ ορρί ἀον μη. 

ὕδρ. 6. 81. τότε τεβρίοἷς δὰ 
8, 6. Οὗ «ἀῃ. 4, 4 -- δρμώ- 
μενος. Οὐ, δάη.1 64, 2. --- Σἰτα- 
γίρῳ. ΟΥἿΙΝ 88,2. --- Γαλη- 
ψόν. Οὗἁ τν 107), 8: 
8 2. κατὰ τὸ ξυμμαχι- 

κόν. Ῥε γοσϑῦμϊο νἱὰ, δάη. Π 
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παρὰ Πολλὴν τῶν Ὀδομάντων βασιλέα. ἄξοντας 
μισϑοῦ Θρᾷκας ὡς πλείσοης: αὐτὸς ἡσιχαζε περι-- 

μένων ἐν τῇ Πιόνι. «Βρασίδας δὲ πυνϑανόμενος 

ταῦτα ἀντεκάϑητο χαὶ αὐτὸς ἐπὶ τῷ Κερδυλίῳ" 
ἔστι δὲ τὸ χωρίον τοῦτο ᾿ἀργιλίων ἐπὶ μετεώρου 
πέραν τοῦ ποταμοῦ. οὐ πολὺ ἀπέχον τῆς ᾿Ἄμφι- 
πόλεως, καὶ κατεφαίνετο πάντα αὐτόϑεν, ὥστε 
οὐκ ἂν ἔλαϑεν [αὐτόϑεν] ὁρμώμενος ὁ Κλέων τῷ 
στρατῷ᾽ 
᾿“μφίπολιν 
οὐσῃ στρατιᾷ ἀναβήσεσϑαι. 

Ο ἡ, ’ 5 [ἀ Ἁ ἣ ὅπερ προσεδέχετο ποιήσειν αὐτόν, ἐπὶ τὴν 
ὑπεριδόντα σφῶν τὸ πλῆϑος τῇ παρ- 

[μ ΝΕ ᾿ 

ἅμα δὲ καὶ παρ- 

8 2. Πολλὴν Απρ. δεη. 1. ΒΕκΚκ. Μ. πᾶσ. πα. ἰδοϊσμιβαθθ 
Ῥαϊ. ἀρὰ Βεκκ., αὐ 5. ΠΟΠΊΘΠ ΘΟΠΙΡΔΟΙΠῚ. 

οὐ ἃν. 
ψιμά, εὐ πη. Πολῦν. Ε. Πὸολυν, δοοθηίαμη ἰδοῦϊν (Δ]], 
Πολλ. αὔταβὶβ οδίθυὶβ. ΟἹ. 

γυϊβο Πόλλην. 855. 
οουνν, Πόλλυν. 

Μοβαᾳυ. Πό- 
Πολλήν. [αυν. 

λυν. Ἐχ «υἰθυ5 Πόλτυν εοὐυΐϊ: ΠΙπά, ἴῃ Βίθρ]ι. ΤΠ65. Κ. εοτν. Πό- 
λιν. Πόλλιν οοπίοοῖς Β εἶδε. Πεϊπάθ τόν ῥτὸ νυ]ο. τῶν Ρα]. Μ. ἀθ- 
ΤΟΡΙΟΓΘΒα 116 ΑἰΤαποῦ, 

ἄξαντα ΡῬαὶϊ. Μ. » Το ]φαονιπὰ Ῥ] ασὶπηϊ δὲ ΟΡ ΟΪπηὶ ἄξοντα. Οἵ, ἀάη. 
8 8. αὐτόϑεν ἴα. Ὁ... γ4}1ὰ, οὐ δΧ ΒΈΡΘΙΟΥ 115. ὑθιηθ 8 

᾿τογαῖατῃ νἀ θίαγ. ΝΆπι 5ὶ ΘΕ ΠῚ ἔλαϑεν Ἰπησαίαν, ΒῈΡΘΥΥ ΔΟΘΠ ΘΌΠῚ 65507 

δἷπ οαπὶ ὁρμώμενος ρανίοὶρίο, 46 4110 Ἰοθὺ πιο! ]θρθπάυπη 6558 

22, 8, ἀ6 γε ΙΝ 182,1. -- Ὸδο - 
μάντων. ΟΠ 109, 8. οὐ ἰθὶ 
απ, --- ἄξοντας. Νοιὶ ἴρβθ υὸχ 
ΤἬηγαοο5 ἁἀἀποίαγιιβ ουδέ (14 ΘηΪ πὶ 
51 δῦ Βροηῖθ ἰασίαγιβ Γαϊββεῖ, 
ΠῸΠ ΟΡτι5 οἵδ ἰδραιδβ 84 ΘΕΠῚ 
ταϊτ(6 415}, 568 ἰΙϑσαι αὐ Ῥογάϊοοαθ 
6Χ ϑβοοϊοίαία 516 11 τη θυ δ ροὺ- 
ΒΌΘΔΒΕΓΙ ΘΥδηΐ, αἰ ΘΟΡ 85 τηϊτο θί, 
Θυδῖα πὰπὸ τϑοθρίτηι5 Πἰηνγοοα 
δηθη απ οπὶ (Δ ΠΠ8]. Ρἢ1]. 1862 
Ρ. 200). --- μεσϑοῦυ. ΟἿ, δαη. 
ΙΝ 134, 4. 

8 8, ἀντεκάϑητο καὶ αὐὖ- 
τὸς, οὐ ἴρ86 οοηῖτᾶ ᾿οβίθ8 
(5. ὁαϑύνὶβ Ποβϑὺϊ ορροϑβὶε 5) 
οοηβίάοθαι. Κ᾿ ΠΠτον ΠΥ 124, 
ἢ. Καὶ αὐτός δὰ 5ο]απι οοηὶ- 
ἀδοπαϊ ποίϊοηθη, ΠῸΠ δ5ἰπιῖ δὰ 
γοσρα ἐπὶ τῶ Κερδυλέῳ τεΐοτιη - 
ἴὰγ. Ἐπ ’ρ586 Βυαβι 85 θά θη οὁ6- 
Ρὶέ, αὐ ΟΙθοη. (βεάθπὶ οδρουδὶ), 
ποηρα δὰ Οεγαν)αη.“ Βδα. --- 
Κερδυλέω. Ῥτοχίπια ἀδχίγαπι 
Θιγγτηοηἶβ τἰρᾶπι ἴῃ ΑΥΠ. {8}, 
ΑΠρῃρΡ. εἰ [ρα], ἄτϑθο. βερί. 

ΜΠ 194, 1ῖᾷ ᾳποᾶ νοΓῸ 5 πέραν 
. αὐτόϑεν εἰ 8, 1 ΠΑΡΓΔΙΪ5. Θ08- 

Ἀγππδίαν, ΟὐΟβίηθυγο δϑὺ νἱοιβ 
Καῖβομυκ - Θγβόμονα Μαρβά, 1 Ρ. 
1392 544. ..Οοπίαποῖϊο οαπὶ Ατὴ- 
ΡΠῖροΙὶ ροὸγ δατῃ ροπίθμ, ααἱ ΤΥ 
108 σομητηθιηουαίαβ δϑί, οἴ βοῖεθα- 
ταγ. ΒΤ οὐ ἔ., αὶ ΔΙΒΗ πἰβὶ 60 }- 
Ιεπὶ ἔμ 1856 ἀἰοθπδ Ῥνοχ πΐ8 νΘΓΟΙΒ5 
ἔστι δὲ τὸ χωρίον... ἐπὶ με- 
τεώρου τοΐε! ἶταν, ---- Ἄργιλί ῶν. 
θὲ ἢἰβ νἱά. ΤΥ 108. -- πέραν 
τοῦ ποτ. ϑὶ ἂὸ ΑπρΠΙροΙὶ ρτὸ- 
ΠοΙβοῖ πηι, 4 δ πὶ δα 51Π|50Γ8Π υἷ- 
Ρᾶπι ΒΕ ΠΟ Π5. ἔμ]556. 6χ ΓΝ 108 
οοηδίδι. --- ἐπὶ τὴν ᾿μφίπο- 
λιν... ἀναβήσεσϑαι. ᾿Επὶ 
τὴν ἄμ φ. οοπδογθηῦ οαπὶ ἅν α- 
βήσεσϑαι, εὐ ἀδ ἰοΐο Θδπυηίίδιο 
δροχοσθβίη. οοπιϊηθηιν οἵ, Μδύ, 
αν. 8 476. Κτιερ. τ. 8 δ7, 10 
δάπ, 8. Καθ. ἅτ. τρᾶχ. 8 ὅ6θ2, 
9, Πλῆϑος το ἐπ᾽’ ὀλίγων 
ἀϊοῖταν, αὐ ΤΥ 10, ὅ, 0] οἵ. δάῃ. 

ὃ 4. παρεσκευάξετο οὈἱο- 
οἷο οαγοὶ αὐ ΠΠ 11], ὅ. 1ΠΠ| 46, 2. 



ἔπειτα Κλέων 

πρὸς τὴν 
᾿Αμφίπολιν 

14 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ἐ, ς΄. ς΄. 

εἑσκευάζετο Θρᾷκας τε μισϑωτοὺς πενταχοσίους καὶ 
χιλίους καὶ τοὺς ᾿Ηδῶνας πάντας παρακαλῶν, πελ- 
ταστὰς καὶ ἵππέας᾽ καὶ Μυρκινίων καὶ Χαλκιδέων 
χιλίους πελταστὰς εἶχε πρὸς τοῖς ἐν ᾿Δἀμφιπόλει. 
τὸ δ᾽ ὁπλιτικὸν ξύμπαν ἠϑροοίσϑη δισχίλιοι μάλι-- 
στα καὶ ἱππῆς “Ἥλληνες τριαχόσιοι. τούτων Ββρα- 
σίδας μὲν ἔχων ἐπὶ Κερδυλίῳ ἐκάϑητο ἐς πεντα- 
κοσίους καὶ χιλίους, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐν ᾿Δμφιπόλει 
μετὰ Κλεαρίδου ἐτετάχατο. 

{. Ὃ δὲ Κλέων τέως μὲν ἡσύχαζεν, ἔπειτα 
ἠναγκάσϑη ποιῆσαι ὅπερ ὃ Βρασίδας προσεδέχετο. 

ἄγει καὶ τὴν τῶν γὰρ στρατιωτῶν ἀχϑομένων μὲν τῇ ἕδρᾳ, ἀνα- 
ϑέσιν αὐτῆς 

δεᾶται. λογιζομένων δὲ τὴν ἐκείνου ἡγεμονίαν πρὸς οἵαν 
ἐμπειρίαν καὶ τόλμαν μετὰ οἵας ἀνεπιστημοσύνης 
καὶ μαλακίας γενήσοιτο καὶ οἴκοϑεν ὡς ἄκοντες 

ΝΡ μα » 3 , ᾿ “ ᾿ πὶ 

αὐτῷ ξυνεξῆλϑον, αἰσϑόμενος τὸν ϑροῦν, καὶ οὐ 

αὐδπι ρυΐα5 αὐτόϑεν, ἰὰ αποά (ΟΙ ΘΓ Ό 6 πο 510, ἀεπίαιθ οχῖριο 
Ἰπίθγνα 0. ὈΪΒ Ροβιλιπι αἰβριϊθερα γθοία ἀοοθὺ Ηδαβ. ᾿ποαῦγ. ΤΠυο. 
ΡῬ. 99, 4υὶ ργουᾶὺῦ αὐτόν, αυοα ἴῃ ὕδπηι. οἱ τ, Ἰθρϑῖταν, 

ἃ 4, ᾿Ηδῶνας ΟἹ. Βερ. ΑΥν, Οπν, ΑἸὰ, ΕἸον. Βαᾶ5. Ἄαϊθο οἱ Βεκκ. 
Ἤδωνας. ΟΓ. 54. Ν᾽ 102, 8. 

(ἀρ. 7. 8 1. ποιῆσαι ὁπ}. 1|,, φαοά ρτοθαί Ηουνογά. δια, 
Τίνας. Ρ. θ8. 564 ἐς 'ρ80 ποιῆσαι δὰ προσεδέχετο οορὶίαπά απ εβί 
ποιήσειν. Οἷ. 6, 

8 2. ᾿μρλττα οοὐά, Οἵ, ἘΠῚ 

Πηι|5. --- ἐτετάχατο, Οὗ, δάη. 
ΠΙ 18, 8. 

Οἀρ. 7. ὃ 2. τῇ ἕδρα] τῇ 

ΝΠ Θρᾷκας τε. .. καὶ τοὺς 
Ἠδῶνας δα 50] τπὶ παρακαλῶν 
Ρογιμοῖ, -- Ἡδῶνας πάντας. 
Ηουιῖ 8111 ρύορα Ατπρ!ρο πὶ (οἴ, 
Ι 100, 8), 411 ἴῃ Αοιθ (οἴ, ΙΚ 
109, 4) παρθϊίαθαηΐ, -- ἥυρκι- 
νίων. Πὶ οἠμηΐιπι αυϊάοπι 40- 
ΠῸΠῚ ΠΌΠΊΘΓΟ ν᾽ ἀθϑηνῃνῦ ΘΟΙΏΡΙ6- 
Πθπαϊ, αὐτὰ Μυγοίηῃβ ΙΝ 107, ὃ 
Βαοπίοαδ ἀγῦ8Β ἃρρο αία 510; δεὰ 
ΟΧ 1ἴ8,, 486 ἰδ 6πὶ δάἀϊθοῖδ δι}, 
ΟἿ 80 ΕαΟμθυι5. ἢϊο ΒΘραυθηθαν, 
ἰη το] οσίταν, Οὗ ρϑυ]ο Ροβὺ δάῃ. 

8 ὃ. ἱππῆς Ἕλληνες, ͵ἷ. 6. 
ποη Βαοηϊοὶ, Ηο5 (ΟἸ]οϊ ἀθῆβεβ 
[αἴ5886ὸ. οἱ Μγυγσοίϊηϊοβο (Μυνυοῖηι5 
δηΐπὶ ΤΠ αβίου απ σαὶ οο] ομΐὰ, Οἵ, 
ΙΝ 107, 8) εχ 10, 9 οορποβοὶ- 

προσμονῇ. τῇ διατριβῇ καὶ τῇ 
ἀργίᾳ. 5060). -- πρὸς οἵαν 
νων μετὰ οἵας. Οἵ, Κυπορ. τ. 
8 51. 14 δάῃ. 1. Καρμη, αν. τηᾶχ. 
8 δ817, 1. Μοηΐϊς. “ἃ Ειγ, ΑἸο. 
146. ---ξυνεξήλϑον τοϑουρϑὶῦ 
Το.» οαἱ ριορίον ἐξῆλθε 8, ἃ 
ἀββθη θυ Ηδα8, Τπουθν. Ρ, 99. 
ΟἿ, 1.. Ὀιπάονῖ, ρυϑοίαι, δὰ Ὀ1οα. 
ΠῚ ῥ. ΧΙ. Βραιυϊγιίαν πούϊο Ργο- 
Ποϊδοθπαϊ, ποη Θαηαϊὶ. ες οὐἸ]]ο- 
οαίϊοπε ὡς ρᾶτιίοιϊδε οὗ, δ΄πι ΠῚ 
88, 8.10 4,1. -- καὶ οὐ βου- 
λόμενος, ἀυαδπαπαπι ἰηνὶ- 
(15. Οἵ, ἤοπι. Θά. Π110. ΠΟῚΥ 
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, . ᾿ . ΡΝ, “- 9: κὰν , 
βουλόμενος, αὐτοὺς διὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ χαϑημέ- 

3 νους βαρύνεσϑαι ἀναλαβὼν ἦγε. καὶ ἐχρήσατο τῷ 
τρόπῳ ᾧπερ καὶ ἐς τὴν Πύλον εὐτυχήσας ἐπί- 
στευσέ τι φρονεῖν" ἐς μάχην μὲν γὰρ οὐδὲ ἤλπι- 

΄ -» ᾽ ᾽, - ᾿ Ἀ ΄ ἃ “- 

σέν οἵ ἐπεξιέναι οὐδένα. κατὰ ϑέαν δὲ μᾶλλον 
ἔφη ἀναβαίνειν τοῦ χωρίου. καὶ τὴν μείζω πα- 

΄ -» .» Ἧ ρασχευὴν περιέμενεν, οὐχ ὡς τῷ ἀσφαλεῖ, ἢν ἀναγ- 
κάζηται. περισχήσων, ἀλλ᾽ ὡς κύκλῳ περιστὰς 

4 βίᾳ αἵρήσων τὴν πόλιν. ἐλϑών τε καὶ καϑίσας ἐπὶ 
λόφου καρτεροῦ πρὸ τῆς ᾿μφιπόλεως τὸν στρα- 

δὴ ΜΕῚ δὲ - Α -» - ΞῚ ’ 

τὸν αὐτὸς ἐθεᾶτο τὸ λιιωνῶδες τοῦ Στρυμόνος 
, -» " - ς “ καὶ τὴν ϑέσιν τῆς πόλεως [ἐπὶ τῇ Θράκῃ] ὡς ἔχοι, 

800. --- αὐτούς ἴπΠ 5.8 ΟΠ ΠῚ ἄνα- 
λαβὼν ηγε. ἤαδς οὐϊθοιὶ ΘΟ]]οοᾶ- 
ἴοπε οἰπεῖταν, τὶ δεὰ τὸ... βα- 
ρύνεσϑαι θη 8 βουλόμενος, 
56. δὰ ἀναλαβὼν ἦγε τΘίουγο 
οοσϑτηιν". -- δεὰ τὸ... βα- 
ούνεσθϑαι. ΟΥ ΙΝ 18, 4 διὰ 
τὸ μὴ τῶ ὀρϑουμένῳ αὐτοῦ πι- 
στεύοντες ἐπαίρεσθαι, [ν 8ὅ,1 
διὰ τὸ ἀεὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἀνα- 
στρέφεσϑαι. Οἵ δά. ΙὟ 68, 1. 
-- ἀναλαβὼν ἦγε, ἃ551πὶ- 
ῬΡίοβ ἀυσεοθαῖ, ἰ. 6. πιοιΐβ 
οαϑίτγϊβ (ΟοΟρῖ885 Απρηΐρο- 
᾿ἴτη γ 6 γ 5118) ἀποθῦ αι, Οἱ, 46 
ἄγειν Μαῖι. αν, 8 49, 1, αἱ 46 
[αὐ ἀπ οοτο Κυπρο, αν, [μ4ι. ὃ 
5305.) δὐπειϑ,.1: 

8 8, τῷ τρόπῳ. ϑιὶσυϊβοοι- 
Ὧ6. ἢοο ψοΘΑΡθα απ ἢΪὸ ΓΑΙ ΟΠ 6 ΠῚ 
(ας Κογία λυ θη) πὶ Ἰῃρθηΐϊαπη οἱ 
ΠΊΟΓ65 ΟἸδο ἶβ, ἀπθ᾽ δην ᾿πίουρτο- 
68. ΠΙᾺ νοῦ. Ναπὶ πΠιϊ558 
ααϊθίθ β᾽ τη] τον αἴααθ δριὰ Ργ- 
Ἰὰπι ἰδοίαπι οϑί (οἴ ΓΝ 29, 2, 80) 
5ΌΡ 51 α ἴα ΟΡΡΘΡΙΙΒ5. ἀρ Θ ΠῚ) νἱ ὁδ- 
Ῥϑῦα ν ] θαι. --- ἐς τὴν Πύλον, 
αἀνονβιιβ ΡΥ] πὶ ν6] γ65ρΡ6- 
οὐπῖς θυ τιν (οὗ, τ Επσὶ θυ: 5492). 
ΒΙση Ποδίαν ΒΡ Πδοίογῖδθ οχριρηᾶ- 
ἀσυπθ ῖ ὙΦ 1 ΠΝ ΠΟ ΦΠῊ: -- 
ἐπίστευσέτι φρονεῖν, α1]- 
ααϊὰ 56 5ᾶρθγθ ἔϊάἀποῖδη ο6- 
ρὶι, - κατὰ ϑέαν... τοῦ 
χωρίου, αἰ 5ἰζατῃ Ἰοοὶ νὶ 86 - 
τοῦ (ϑρθουϊ!αγθίαν), Βδάδυπι 

νοῦ κατὰ ϑέαν 9, 8. 10, 2. 
ὙΙ 81, 1. Οὐ. Μδμ},. ὃν. 8 ὅ810, 
ε΄. -- οὐχ ὡς τῷ ἀσφαλεῖ, 
ἣν ἀναγκαάξητάι, περισχή- 
σῶν, ποῆ τὸ τὰαΐο ρῥΥϑδοβὶ- 

αἴοὸ (οὗ, ΝΙ δδ, 8), 5ῖ ἴπ π6- 
οοβϑιταύθπι δἀ ἀποοθνθέιτ, 58 - 
Ρθτῖοῦ θνδἀονοί (οἴ. ὙΠ] 10ὅ, 
1). Δα ἣν ἀναγκάξηται 5ο]6μι 
μάχεσϑαι νεῖ! πολεμεῖν 5ιῦδι- 
αἴγθ, ααοαὰ ἀπὰθ δἀβοῖϊβοὶ ροβϑὶῦ 
παπᾶ ἴῃ Ργοτηρίι οϑί νϊάθνθ. ὰ- 
ΟἾΠπ5. οϑὺ οχ ἰπἰιῖο θηππεϊαίὶ ἐς 
μάχην τοροίοτο (οἵ, 1 38, 6), 564 
οαπὶ Ποὺ ἀπο π6. τηο θβϑίϊ5. δἰί, 
81] ΘΌΡΡΙοΓα ργαθβίδαὶ οὺ νθυ ΠῚ 
Θδ 4 6Π1 γαίϊο 6 Δοοῖρογα απ π8ὰγ- 
Ῥαίατη οϑὲ ὙΠ 62, 4. Χρη. Ογ- 
γῸΡ. Π 4, 10. Ηϊου. 9, 2. Ρσγδο- 
βιαἴα ΟΙθοὸ Ορρογίιβ θβ, ποὸὴ αὐ 
Πθοθβϑίίαία οοδοίιβ 118 πΐθγθίαγ, 
564. αὖ ΟΪΐΓῸ νἱπὶ ἰηϊουνεῖ. [18 
Ορτῖπγε ΟΡ Ὀἰ Πλ5 Πουννογ θη ΐ 60} - 
ἰθούαγα, αὶ ἴῃ διπά. ὙΠΟ. Ρ. 08 
ἀγωνέξεσϑαι ΘΧΟΙ ἀ1556. ορὶπαῦιιβ 
εϑί. -- κύκλῳ περιστάς, ὑπ - 
ἀϊαὰ6 οἰ το ΠῚ 518 Π8, ἰ. 6.1- 
Ὀ 6τὴ ἀπάϊᾳαθοορ δ, ΟἿ Τ ΟΌ ΤῊ - 
ἄδηϑ8ϑ οἱ δο τ θα] 65. 

ἃ 4. τε, ᾿σῖταν ΠΑΥΓΙΊΟἢ ΘΠ. 
Ρογβθααίΐιιν, Οἱ. 1. 12, 4, 18, ὅ. 
-- τὸ λιμνῶδες τοῦ Στρυ- 
μόνος. ΟΥ δάη. ΙΝ 1:08, 1. 
ἐπὶ τῇ Θρῴάκῃ. .."Ἦδεο φυδη- 
αυδπῃ ἴἢ ΟΠ ἢ 18. νὰ} ἴῃ νὶ- 
οἰπὶᾶ Τηνδοῖᾶθ 5οηθηΐ, (8 ΠΊ6Π 



παρασλευαὶ 
Βρασέδου. 
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᾿] , ᾽ 2 Εξ , Ἕ 9 ᾿ ᾿ 

ἀπιέναι τε ἐνόμιζεν, ὁπόταν βούληται, ἀμαχεί" καὶ 
γὰρ οὐδὲ ἐφαίνετο οὔτ᾽ ἐπὶ τοῦ τείχους οὐδεὶς 
οὔτε κατὰ πύλας ἐξήει, χεκλῃμέναι τὲ ἦσαν πᾶσαι. 
ὥστε καὶ μηχανὰς ὅτι οὐκ ἀνῆλϑεν ἔχων, ἅμαρ- 

κα ’ τ ἴ αν Ν μ᾿ Ἶ Ψ Ἁ Ἔ τ ων 

τεῖν ἐδόκει" ἑλεῖν γὰρ ἂν τὴν πόλιν διὰ τὸ ἐρῆμον. 
ὃ, Ὁ δὲ Βρασίδας εὐϑὺὺς ὡς εἶδε κινουμένους 

τοὺς ᾿ἡϑηναίους, καταβὰς καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ 
Κερϑυλίου ἐσέρχεται ἐς τὴν ᾿ἀμφίπολιν. καὶ ἐπ-- 

8. ὅ. οὐ κατῆλϑεν ρῥ]υχνίπι! εὐ οριυΐπι! οοα4., ατ. Κ. Ατ. ΟἸιγ, 
οὐκ ἀπῆ ἥλϑεν. οΘαο. Π1Π1]} Ρτοβοῖα5. Ουπ Εἰοπε, αυδ6 υγ05 ἰη Ἰἰ- 
ΤΟΓ6 518. εὐδὶ, ΑἸ ΠΡΟ Ϊπ οὐ ἴῃ ΘΟ] 6 πὶ απο πάϑπ) ργοστοάογθίαν (]60, 
ἀνήλϑεν ροίϊ8 ἀπδτῃ κατῆλϑεν αἀἰοομάππι νἰάδιαν, σὴ βαρτα 6, 
8. 7, 8:61] 9, 8 ἀναβῆναι πρὸς τὸ χωρίον.“ Ηδαςοκ. Οὐκ ἀνῆλ-: 
εν ἴὰᾳγα δἰϊδη ΒΘ Ρ ππᾶνα!, θ 6 νυϊραῖδ οἵ. δάη. 

τηϑο 5 ΘοΟηΒθηϊδηθιη δϑί βίρῃϊ- 
βοαῖοὸ δὐἀνθύβϑαβ Τηγδοΐδμ, 
56ὸι1. Τγδοϊδ6 ἵπὶ πὴ ἢ 6 ἢ 6 πη." 
Ἄττῃ, (αἱ 1460. 5ουίρίαγαπι ἐπὶ 
τὴν Θρῴκην πη ν 115. ΤΠ] Ὀγ Δ ἢ5 
ΓΘ ΟΡ Οἰιρῖθ 5. βθηὐθητϊδ πη Πᾶ πο 
6556 δααϊΐ, ΟἸδοπθηι, ουἱ Εἴοπα 
ἴνον ἔδοῖθηι! βἰταπη ΑἸαρ Προ! 15 ἴπ 
ΤΊΔΓΘ ΨΘΥΒΊ15 Ὀ6η6 ΟΡ ἩΪ Τῇ [1556 
ΟΡουοαῦ, ἰὰηο οἷιι8. βἰύατη δα ἰ8- 
ΟαπΠῚ οὐ ΘΟΠ ἸΠΘη θη βδῖνθ, ααἰθιιβ 
νου ΤΟΥ ἀἰά 65 οχ ρυθββουῖ, δὰ 
ΤὨνδοΙδ ΠῚ ν ΘΥ 515 ΘΟ θυ  Ὀ] ἔα ΤΏ 68 - 
586. δεὰ ποῃ ἰυβία δϑὺ πδθὸ ορρο- 
5110, 4 ΟΠ Τη. ΑΡ ΠΡΟ 5 θ0η- 
εἰπεπέθπι ΨΘΥΒΊΙ5. ΠΟ ΤηΔΡ]5 ἐπὶ 
τῇ Θρῴάκπκῃ 5ἰῖὰ δϑὺ ἀυδπὶ ΠΊΕ 
γθΥβιιβ. ΠΟΙ Δ Π 5 56 μι θη 8 πὶ Πᾶ ΠῸ 
6588 αἸοϊί: οὐ Οἵ ΠῚ ΠῚ 5 ἢ Ο08- 
{1π115 ΤὨτγδοίδο βἰία οϑϑϑί, 
41.8]65 Πᾶς ραᾶτνγία 6111} οοτ- 
τηοαϊίαίο5 αἰξογνοῖ, ϑιυγηοη 
δυΐοτη ὑππὸ ΤἬὭγδοοβ ἃ Μαοθάοηϊα 
εὐ ΟΠαιοϊ αἴθ ἀϊβίαηρσοθαί, Οἐ, 1 
97, 99, ϑεὰ 46 ὀοπιπιοάϊίαι 8 
ἢ1}}} αἰχὶν ΤῊ., ἤδαὰθ αυ8168 πᾶσ 
Ῥᾶγίθ οορὶαγὶ ροβϑὶπυ οοτητηοαϊ- 
ἰδ.65 ἴδοι! οοσποβοϊίαγ Νοη πηᾶ- 
οἷβ ρίαοοι Οἰαϑβθηῖ ἱπιθγργθίϑίϊο : 
ἔπι Κ᾽ ον λα {τιῖδ: τιι (167" εἰπιϊοσεπάση 
ἐλγαβίδολοη Ζιαπάξολαῇξ. Νάτα μὰπὸ 
νῖπι ἐπί ὁ. ἅαι. ποη Παροῖ. ΤῊ. 
1056 νἱχ αἰ᾿πὰ Ηἷο β᾽ σαὶ ἤοα586 ροί- 
εϑῦ αυδπὶ ἀπὶνουβατη ΑἸΠΡ ΠΡΟ 5 
βἰζαμη, ααδίοπι ΠΥ 102, 4 ἀδϑβουῖὶ- 

ΡὈ51:, Ππδαὰθ ππὸ ἐπὶ τῇ Θρῴκῃ 
Ἰμίθγρ γι. ἀὐὶ θα ΪΠ1118. 
8 ὅ. ἐφαίνετο οὔτ᾽ ἐπὶ 

τοῦ τείχους. Τία οὐδ, τὖ 5] 
ἴῃ ΑἸζαΓΟ ΤΠ ὉΓῸ ΠΟνΌΠ γΘΥθυΠι 
ποη δἀάϊταγιιβ θϑϑεί, ροϑῖίο ἐξήει 
ογάϊη θη νϑυθουπὶ ἰπϑτι πὰ Π| 56Γ- 
νανὶϊ, ἀθ 4 5ΥΠΟΙΥϑὶ οἵ. δάη. 
1 96, 8. -- οὐκ ἀνῆλϑεν 
πΘοΘβϑαγὶ απὶ δϑί, αποά, οαπὶ ΟἸ6ο 
ἴῃ 60}16 ΘΟ ΒΕ 10]5586ῖ; πὸ ἀδβοθη- 
ἀθυῖῦ οορὶίατῖ Οπληΐμ0 ΠπΘαπθδΐ, 
Βδξδγίαν ἀαιθ ΠῚ ἀνῆλϑεν δοάεπὶ 
ἴη04 0. ἅΠ0 ἀναβαίνειν 6᾽.8). Ὁ: 
8. 9, 8 δὰ ἴΐεὺ 80 οΥὐᾶ τηδυῖβ ἴῃ 
Ἰπύθιΐοσοπι ἰοΡγᾶπ [δοίπμη. ηχα- 
νάς, 4πὸ νοοϑθα!ο ἢΐο 56 ]δθ Ρρο- 
εἰβϑίτη πη δ σμἰΠοδηίανῦ (οἴ. δάῃ, 
ΥΙ 102, 2) οὐ» πιαχί πιαιῃ Ροπάμβ, 
αὐοα Παροί, Ὁ ἰηϊτῖο οΟἸ]οοαίαπὶ 
εβϑί (οὗ, δάη. 1 10, 2). 

καρ. 8. 81. ὁ δὲ Βρασί- 
δας οοἰ. ,, Βτγαβίάδθ γϑίϊο ἴῃ ἤοο 
ΒΡ ἀἸἀϊ οἷὰβ σαγυῖο! ἤπθ ἃ 
Ἐτοηϊη. βιγαίθασ. 1 ὅ, 28 οἱ Ρο- 
Ιγᾶθῃ. 1 88 [ουΐὰς ΠϑΡΓδΙΪΟ ἀἴνθῦβᾶ 
6511 θ6π6 ἀββουιθῖίαν, “ Β]οο τη ἢ. 
-- κινουμένους, 5ϊἴοῖ ἐπ Βε- 
ιυϑφμπῃ δοδίζθη. ἐὺ 10, 5, Κτιιορ, 
αν. 852, 6 δάη, 1. -- κατα- 
βὰς͵ καὶ αὐτός. ,Νεῖθα καὶ 
αὐτός τοι [πεοϑβϑϑυὶο] β᾽ σἢ ΠἸοδπύ 
Ατμδιαΐθηβθβ ἀθ αἰΐᾳαο ἴοοο ἀ6. 
Βοθηβῖββθ, 5εὰ δὰ 58οΐδπὶ ρυοΐε- 
οἴϊοποπι ΘΟΥΙΙΠῚ (ὡς εἶδε κινου- 

ὅ 
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ἔξοδον μὲν καὶ ἀντίταξιν οὐκ ἐποιήσατο πρὸς τοὺς 
᾿Αϑηναίους, δεδιὼς τὴν αὑτοῦ παρασκευὴν καὶ 
νομίζων ὑποδεεστέρους εἶναι. οὐ τῷ πλήϑει (ἀν- 
τίπαλα γάρ πὼς ἦν), ἀλλὰ τῷ ἀξιώματι (τῶν γὰρ 
᾿ϑηναίων ὅπερ ἐστράτευε καϑαρὸν ἐξῆλϑε, καὶ 
“ημνίων καὶ ᾿Ιαβρίων τὸ κράτιστον), τέχνῃ δὲ 
παρεσκευάζετο ἐπιϑησόμενος. εὐ γὰρ δείξειε τοῖς 
ἐναντίοις τό τὲ πλῆϑος καὶ τὴν ὅπλισιν ἀναγκαίαν 
οὖσαν τῶν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ. οὐκ ἂν ἡγεῖτο μᾶλλον 
περιγενέσϑαι ἢ ἄνευ προόψεώς τὲ αὐτῶν καὶ μὴ 
ἀπὸ τοῦ ὄντος καταφρονήσεως. ἀπολεξώμενος οὖν 
αὐτὸς πεντήκοντα καὶ ἑχατὸν ὁπλίτας καὶ τοὺς 
ἄλλους Κλεαρίδᾳ προστάξας ἐβουλεύετο ἐπιχειρεῖν 

ὕδρ. 8. 8 8. δείξειε. 
Μ. δείξοιεν, (αν, δείξοιε, 

. ἑαυτοῦ. (458. Αὐυρ. 
Η. δείξοι) εὐ Δυρ. Τι. ψαι, Η. ἑαυτῶν. 

σι. Ραᾳὶ. μΌ γι. 

φθυϊ ΡΙΌΓΑ 68 ἐογβιίαη 118. ἀ]ϊσαὶ ρυοθδηάϊὶ Υἱ ἀθυμίαν, αὐ ἐγαηϑίίι5 ἔδο- 
(5 511 ἃ Βνδϑβίἀἃ 5010 δὰ Π}Π165. Οῇ 5. ΠῚ ὅ1, 4. Βοάᾷ ἀδ τ] ὶ- 
θ5 ἀρίϊι5 τὴν ἑαυτῶν ηὐυδῖη τῶν μεϑ᾽ ἑαυτῶν ἀϊοοτείαν, 

μένους τοὺς ᾿4ϑην.) τοϊεγαπίατ, “ 
Ατη. Οἵ, ρᾶυϊο δηίθ δάῃ, 

δ 9. ὑποδεεστέρους εἷ- 
ναι] τοὺς ἑαυτοῦ δηλονότι. 
ΞοΠ0], Ηδθο ποιῖο 6Χ ΘΟ]! δον ο 
τὴν αὑτοῦ παρασκευήν τορείοη- 
ἀᾶ εβι. Οὗ, Μαί(ῃ. αν. 8 434, 2, 
Κυαερ, τ. 8 ὅ8, 4. Δάη. 1. Ουπὶ 
5815 ἃρρᾶγθαὶ ἀθ Βυιδβιάδθ τη}}}- 
τἰθ 5 ΒΕΓΠΊΟΠΘΠῚ 6586, ΠπΠ}|ἃ νοὺ- 
Βογαμη δϑδΐ Διηθἰ στ τᾶ5 οὐ. Ρουῇ 
οοπϊθοί γα ὑποδεέστερος ἴδοι! 
ΠΡ ΘΤΤΟΝΝ -- ἀντίπαλα 

- ἣν-: ΘΒ ΟἸϊαβίθβ βί πηι} διαὶ 
ἑκάτερα τὰ στρατεύματα τῶν 
ἐναντίων; 5.8 ἀντίπαλα 5υὉ- 
βίδηϊζινε αἰϊοίατη νἱάοίαν. Οὗ ΙῪ 
117, 2. ΝΠ 18, 2 εὐ 101 δάη. -- 
τῷ ἀξιώματι, ἀϊᾳαηϊίαιε. 
Βιδβίαδθ τα 65 ΤηΔΡῊϑ 6Χ ρϑγίθ 
Ἠεϊοίαβ οὖ τῃθυοθη ηϑυϊο8 ἴυΐδ56 
ΕΧ ΙΥ̓ 80 πονίπιιβ, --- καϑ'α- 
φόν, οὐχὶ συγκλύδων οὐδὲ ἐ ἐπι- 
κούρων ἀλλ᾽ αὐτῶν τῶν πολι- 
τῶν. ὅ6}0], ΟΥ, χρηστοῖς κατα- 
λόγοις ἐκκριϑέντα 51.5.3: 
ΑἸΠΘΒἰ Θπβὶ πὶ οορία5. ἀρυὰ Ἀπι- 

ὙΒυογαϊαῖθ Ὑο]. 1Π. ϑθοΐ. Σ΄ 

. , ᾽ ᾽ , 5. - 

ΡΠΙροΙ πη ἐξ ἐπιλέκτων ἀνδρῶν 
ΘΟΠΒ.11556. ἰδίαν οἰϊδπὶ Αἰπρη. 
Ρ- 2154. 

8. 8. ἀναγκαΐαυ) εὐτελῇ 
καὶ οὐκ ἐκ παρασκευῆς. ϑομοΐ. 
ΕΥρο ὑὐροηΐίθ ποορβϑβίίδίθ 
βαοιδπι, νἱὶχ προρδβϑίί(δεϊ 
βαβέδοίαν τη, ποίλαϊιν βιῖρ, ΟἿΝῚ 
57, 2. --ἢ ἄνευ προόψεώς τε 
αὐτῶν καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ ὄν- 
τοςκαταφρονήσεως, 4 υᾶτηῃ 
Βὶ πΠ0η [πῖ58 6 ΘΔΤῸ ΠῚ ΓΘ ΓΕ ΠῚ 
(τ Πτὰτῦ ῥϑιο ἰαι5. οὐ ν 1} 15 ἀυπηᾶ- 
{π|Γ86) ἃ ἢ 6 ἃ οοπΒρΡ οί 5(Α1Πε- 
ὨΪΘΠ510ι5) ποᾷὰθ οἷὰ5 4ποά 
ΛΘΚ ΘΤἃ ε5561 (0515) Θ0Π 16Π)- 
Ρύϊο. θὲ μὴ ἀπό Ἰάεπι αφυοὰ ἄνευ 
βρη Ποδηίο οἵ. δάη. [Ν᾽ 180, θ, ἀε 
νἱ οοπαϊοίοπα!! ἄνευ ῬΓΔΘΡ ΚΒ Π10- 
ηἾ5 Π| 87, 4. Ν1Ι 49, 2 οἱ μὴ ἀπό 
Ἰοουιτοπΐ5 μὴ μεϑ᾽ ὑμῶν ΥἹ 86, 
8, ἀ6 ἰοίο Ιοσο ὅπ. ΡΒ110]. Βοη- 
68. Ρ. 587 54. 

8 4. Κλεαρέίδᾳ προστά- 
ξας] μετὰ Κλεαρίδου τάξας. 
Ξ0Π0], ἔδβι ἰρίίαν προστάσσειν 
δάάρτο, δοΙΝ τὶ ἐξα τα. ΟΥΥΙ 

2 
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αἰφνιδίως. πρὶν ἀπελϑεῖν τοὺς ᾿4ϑηναίους. οὐκ 
ὧν νομίζων αὐτοὺς ὁμοίως ἀπολαβεῖν αὖϑις με-- 
μονωμένους. εἰ τύχοι ἐλθοῦσα αὐτοῖς ἡ βοήϑεια. 
ξυγκαλέσας δὲ τοὺς πάντας στρατιώτας καὶ βου- ὅ 

λόμενος παραϑαρσῦναί τε καὶ τὴν ἐπίνοιαν φρά- 
σαι ἔλεγε τοιάδε. 

τι ἄνδρες Πελοποννήσιοι. ἀπὸ μὲν οἵας χώ- 1 
θαρ ἥκομεν, ὅτι ἀεὶ διὰ τὸ εὔψυχον ἐλευϑέρας, 
καὶ ὅτι Δωριῆς μέλλετε Ἴωσι μάχεσϑαι. ὧν εἰώ-- 
ἅγατε κρείσσους εἶναι, ἀρκείτω βραχέως δεδηλο-- 
μένον. τὴν δὲ ἐπιχείρησιν ὧ τρόπῳ διανοοῦμαι 2 
ποιεῖσϑαι διδάξω. ἵνα μή τῷ τὸ κατ᾽ ὀλίγον καὶ 
μὴ ἅπαντας κινδυνεύειν ἐνδεὲς φαινόμενον ἀτολ- 
μίαν παράσχῃ. τοὺς γὰρ ἐναντίους εἰχάζω κατα- 8 
φρονήσει τὲ ἡμῶν καὶ οὐκ ἂν ἐλπίσαντας ὡς ἂν 

παρακέλευσις 
Βρασίδου. 

(Δρ. 9. 8 23. ὅτωι τρόπωι Μ. Οἵ. ἀἅη. 
μὴ τῷ τε Τι, αι, Ρα]. Αὐρ, Μ. (455. 

αν. Κ., τὸ ὅπ, ὙΙπα. Ὦ. 1. ΟἿ᾽ άπ. πἶδὶ αποᾶ τὲ οἵη. ΑΥ. 

42, 1. --- οὐκ ἂν... μεμο- 
νωμένους, αποά εΧἰ51Π18 - 
γϑὺ 1105 βου ρδυϊίον (βοοῖο- 
ΓᾺΠΊ 80Χ}}}18) πὰ ἀ 8 105. ΓΘ Υ ἃ Τὴ 
ἃ 88 ἱπίογοθρίυπι ᾿γἱ. Οἱ. ὙἹ 
49, 8. - ὙΠΟ ΕΡΕῚ ΘΕΟΣ 9. 

6Δρ. 9. 8 1. στ ΔῸΣ 
ϑέρας ς ΘΧρ]Ἰοδπάϊ οαπι5ἃ δὰ ἀπὸ 

,. ἥκομεν Δρροβίψαπι εδὲ οἱ 
ΟΟποῖβθ αἀἰοίαπη. ΡΓῸ ὅτι ἀπὸ. 
ἐλευϑέρας ἥκομεν. --- ὧν... 
εἶναι. Οἵ, δάπ, 1 124, 1 εἱ ἰη- 
ἵερΡτ. Ηετγοάοί, ΠΠ 0. --- ἀρ- 
ἌΕ ἘΚΤΡΙΟ, ται; δεδηλωμένον. 
Ῥανοϊρίαπη ΡΥΟΡΥΪῈ να]οὺ δὶ ἀ6- 
ΟἸ τᾶ ΠῚ 651. Οδίογιπι οἵ, ΜδΊΆῃ. 
ατ. 8 55 «ἄη. 2 οἱ 8 297 ῃ. 157 
δίαπο νϑῦρα ΡΙαυί 5 αι15. 50 ΠῚ 
56 ηι6] ἀδοορίαβ Οδρί. ΠΠὅ, 99. 
ΙηΠπηῖϊνο πϑιι5 οϑύ ἴῃ 5 ΠᾺ1}ΠΠ}0 115 
γ ΕΒ 8 108, ἃς 1, ΥΙ 1, ὃ ἀλλὰ 
περὶ μὲν τούτων ἐν βραχέσιν 
ἀρκεῖ δεδηλῶσϑαι. 

8 2. ᾧ. Οὐ. Καθπη. Ὅτ, τηᾶχ. 
8 562, 4. ΥΠΙ ὅ0, ὅ 8άη, 1186, 
8. --Ὀ ἕνα μ΄ τῷ τὸ κατ᾽ 
ὀλίγον κ΄. τ. Δ. Ορίπιοσιπι 11- 

ἐλευ - 

ατ.; τοϊααὶ μὴ τὸ τε, 

Ὀγογιη Βουρίατα τῷ τὲ Ὄχρ]!- 
οατὶ ΠΘα Ι, Ὠἶβὶ ΡΓῸ βυιϊμθίθοίο τὸ 
τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσϑαι 6Χ 
5ῈΡ ΟΥΤΟΥΙ θ 115 ΓΘΡ ΘίΆ Π118 οἱ τέ ἰγδη5- 
Ῥοβίψιπι 6558 βίδυπιδηη5, ἰΐᾷ αἱ 
Ἰπηϑθηάτιπ δἰ. κατ ὀλίγον τε 
καὶ μὴ ἅπαντας. Ἑδάοπι τὲ .. 
καὶ ἰπποίιναθ ΘΧρ]ϊοαιϊο εϑί, 51 
τοοορία ἀδίθγιοσθ ἰθοίϊοπβ τό τε 
ῬΓΟΡΥΪαπι νοῦῦο παράσχῃ 5υ0ῖ6- 
οἴππὶ δα ϊπηρίτητιβ. 56 απ Πα ΠΆΓΩ 
51Π11}65 ποιίοπε8 ἃ ΤῊ. βϑθρία5 Π0Ὸ 
τη 0 οορυϊδηΐαν (οἴ. 58. ΓΝ 41, 
2}, ΠΌΠ|ᾶ τὴ ἰδ πΊ6ῃ ἃραα διπὶ πὰ 5 
᾿πηοίαγαθ θχϑίϑί ΘΧΘΙΏΡ ΠῚ, τ] 
ΘΔ 6πῚ ποίϊο ἀπρ] οἰ ἰον οἱ ᾿ρ88 δἵ- 
ἢυηηδηάα οὐ οοηίγατῖα περᾶπᾶᾶ 
οἴουϑίαγ (οἷ. ΠῚ 40, 8. 1Υ 108, 
5. Ὗ 600, 1. 80. ΙΙ 44,0. 49,2). 
Νο]αΐτπηι5 ἰἀπιθη οὐπὶ Ῥδοὶβ πε6- 
46 115 58015 "018 ΠΠΌΤῚΒ τὲ ΟΤηΪύ- 
16 Γ0, ΟΠ Δ ΠῚ 58 Π86 Ταίϊοηὶ Θ0η- 
γϑηϊθης 5. δϑῦ Ορυϊηογατη οοαά. 
Ἰθούϊοποπὶ ἰθηὶ τηὰυύϑί! πη 6 δηθη- 
ἄδγο, Επιθη ἀϑιοΠ6 ΠῚ ἴῃ ῬΥΪΟΤΘ 
᾿ναΐϊαθ ΠΡ δαϊομθ Ῥγοροβί (81, 
ΠΌΠῸ ΤΘΟθρίδ τ ΘΟΠΊΘΡΟΪ ορανῖ ΟἸ855. 

88. καὶ οὐκᾶν ἐλπίσαν- 
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ἐπεξέλϑοι τις αὐτοῖς ἐς μάχην. ἀναβῆναί τε πρὸς 
τὸ χωρίον καὶ νῦν ἀτάκτως κατὰ ϑέαν «Τετραμ- 
μένους ὀλιγωρεῖν. ὅστις δὲ τὰς τοιαύτας ἁμαρτίας 
τῶν ἐναντίων κάλλιστα ἰδὼν καὶ ἅμα πρὸς τὴν 

ἑαυτοῦ δύναμιν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖται (ιὴ ἀπὸ 
τοῦ προφανοῦς μᾶλλον καὶ ἀντιπαραταχϑέντος ἢ 
ἐκ τοῦ πρὸς τὸ παρὸν ξυμφέροντος. πλεῖστ᾽ ἂν 
ὀρϑοῖτο᾽ καὶ τὰ κλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν 
ἔχει ἃ τὸν πολέμιον μάλιστ᾽ ἄν τις ἀπατήσας 
τοὺς φίλους μέγιστ᾽ ἂν ὠφελήσειεν. ἕως οὖν ἔτι 

ἀπαράσκευοι ϑαρσοῦσι καὶ τοῦ ὑπαπιέναι πλέον ῇ 

τοῦ μένοντορ, ἐξ ὧν ἐμοὶ φαίνονται, τὴν διάνοιαν 

ἔχουσιν, ἐν τῷ ἀνειμένῳ αὐτῶν τῆς γνώμης καὶ 
πρὶν ξυνταϑῆναι μᾶλλον τὴν δόξαν, ἐγὼ μὲν ἔχων 

8. 6. ξυνταχϑῆναι οοἀά. Οὗ, δάῃ. . 

τας ὡς... ἐς μάχην, εἰ δἅῃ, 8. Κτιιερ; 6Υ. 8 46, ὅ. 8 81, 
αιοὰ ποη νἱἀοδηίαν βυβρὶ-ὀ 9 δαη. 2. Νοπ ἰξογϑίῖο οϑύ ῃἰο ἄν 
οαὐὶ 6556 ἀπ πα τᾶ τὴ 115 Ῥτο- 
αϊτατατη 6556 δὰ ΡῈ 8 ΠΤ. 
Τία ἱπιθ!!οσθπᾶθτη οὶ οὐκ ἂν ἐλ- 
πίσαντας, αἱ ἀϊοίαπι 511 ῬτῸ ὅτι 
οὐκ ἂν ἤλπισαν (οἴ, ΡΙαῦ. ἈΡοΙ. 
18. ἐν ἢ ἂν μάλιστα ἐπιστεύ- 
σατε ἰθίαιθ Οτγοη, εἰ Κυθμη. τ. 
τηᾶχ. 8 3994, 4); ἂν ἐπεξέλϑοι 
δ θὰ γἰΠῚ βατατῖ Παθεὲ (οἴ, δαη. 
ΠΙ 88, 2). Αα ἐλπίσαντας ὡς οἵ. 
ὙΠΙῚ 84, 1. -- κατὰ ϑέαν. Οἱ, 
θη. 7,.8. θὲ τραπέσϑαι κατά 
τι οἵ. ἼΟ, 10. -- ὀλιγωρεῖν, 
ΒΘΟΌΓΟΒ 6586. 

8 4. κάλλιστα, ορίϊπιε; 
αὐ ΥἹ 88, 8. --- καὶ ἅμα, αμοῖ 
Ζιρίοίολ. Οἵ. δάῃ. ΤΙ 6Ὶ, 1. 
πρὸς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, 
Ρτο νἱτὶθὰ5β 5115. 1, 6. ταίϊο- 
ΠΘΠῚ ΠΆΡΘΠ5 ΘΟΡΙΔΓΙΠῚ ΒΌΔΓΕΠΊ, 
ΓΟΒΡΙΟἴθη5. ΘΑΡῚΠῚ ΠΔΙΠΓΆΤΊ. Οἱ, 
δᾶη, ΠΙ 87, 8. -- μὴ ἀπὸ τοῦ 
πο. ἀντιπαραταχϑέντος, 
ΠΟ 6Χ Δρουίο τηϑ5ὶ5 οἱ 86:6 
δαν 675 Ὁ Ἰπϑίσαοίδ, (ἐν οςς 
18 110 15 [ΟΠ ]15. δάῃ. 1 8ὅ, 4, 

8 ὅ. τὰ κλέμματα) τὰ στρα- 
τηγήματα. 8610}. 1, διῖηϊ ἀποατια 
ἔατια 6111 νοοαπί, -- δὲ δας 
ἀπατήσας. ΟΥ, Μαί. τ, 8. 421 

Ρανγίΐουϊδο, αὐ 1 80, 8. [Υ 114, 4, 
βΒεα ρτῖιβ ἄν δὰ ἀπατήσας, 41" 
ἰοτπι δα ὠφελήσειεν ρετιϊποί. 
Νϑῖὴρθ πο ϑοϊαπι νεγθατα αιοα 
ἀἸϊοῖσαν Ππηϊίαπη, 564 οἰΐϊδπὶ Ῥαυιϊ- 
οἰρίαπη σοπαϊοϊοηὶ 5] δοίη 6βί. 
Βοηίθηεϊα ΘηΪπὶ Πᾶθο οϑύ: δᾶ ἔυτ- 
ἰὰ Ρρυ]οπουγϊτηδη ἴδ 61 
μΒαθοπί, 4088 δὶ ατπἰβ δα μὶ- 
θοαὶ ποβίϑπ τᾶαχίπια δ ]αΐ, 
ατηῖοῖβ Ρ᾽ ασίτη απ ρ τοϑβὶί. Οἵ, 
ὙΠ18,2. Χο. γι. 1 8.11, δυ:- 
ἤσθγθ ἰδ θη ἴπῃ (410 115 56 Π 06 {115 
οἱ Ῥοίδβι δὲ βοϊοὶ ἄν βθπι6ὶ γϑεῦθο 
ΡΥΪτηδτῖο δα αϊίαπι. ϑ᾽στη} 6 ἰπίον- 
φῬγθίδηα δγαὺ δἰΐθγα ρᾶγπίἢ 6518 
ἘΠ ΘΗΤΑ. 

860. τοῦ μένοντος. Οἵ 
δίῃ, ατ. ὃ ὅτ0. Καρμη. τ, πηὰχ. 
8 4084, γ. --φαένονται. Δλὰ 
Βιιθϊθοίατη, αὐ 86 ρ6 Οτδθοὶ δο- 
κοῦσιν, ἐοίκασι, τον! 1, ἀθῚ ΠῸ5 
᾿Ρ ΘΓΒΟ ΟΠ ἰδοῦ Ἰοααίτηαγ, ΟΥ̓, ᾿ηΐγα 
τὸς 9. 115: Ευυδρ. τ 5. ὅδ; 4 
δάη. 8. ΡΙΡΚ. δα Επτ, Μεα, 887, 
ἀθ Τιϑιὶη15 Κυθθ5. ΑΔΕΡΑΡΡ, 8. Υ. 
ν᾽ 6τ]. --- ἐν τῷ ,ἀνειμένῳ 
αὐτῶν τῆς γνώμης, ἄτῃ 
ΒῸΠῚ ΓΘ 5515 8 Πὶπη15, Ροτΐ. 
-- πρὶν τὴν δόξαν, 

ο Ἐ 
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τοὺς μετ᾽ ἐμαυτοῦ καὶ φϑάσας, ἣν δύνωμαι, προσ-- 
πεσοῦμαι δρόμῳ κατὰ μέσον τὸ στράτευμα. σὺ 
δέ, Κλεαρίδα. ὕστερον, ὅταν ἐμὲ δρᾷς ἤδη προσ- 
κείμενον καὶ κατὰ τὸ εἰχὸς φοβοῦντα αὐτούς, 
τοὺς μετὰ σεαυτοῦ τούς τ᾽ ᾿ἡμφιπολίτας καὶ τοὺς 
ἄλλους ξυμμάχους ἄγων αἰφνιδίως τὰς πύλας ἀνοί-- 
ξας ἐπεκϑεῖν καὶ ἐπείγεσϑαι ὡς τάχιστα ξυμμῖξαι. 
ἐλπὶς γὰρ μάλιστ᾽ ἂν αὐτοὺς οὕτω φοβηϑῆναι᾽" 
τὸ γὰρ ἐπιὸν ὕστερον δεινότερον τοῖς πολεμίοις 
τοῦ παρόντος καὶ μαχομένου. καὶ αὐτός τε ἀνὴρ 
ἀγαϑὸς γίγνου, ὥσπερ σὲ εἰχὸς ὄντα Σπαρτιάτην, 
καὶ ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, ἀκολουϑήσατε ἀν- 
δρείως καὶ νομίσατε «τρία» εἶναι τοῦ καλῶς πο- 

λεμεῖν. τὸ ἐϑέλειν καὶ τὸ αἰσχύνεσϑαι καὶ «τὸ 
τοῖς ἄρχουσι πείϑεσϑαι, καὶ τῇδε ὑμῖν τῇ ἡμέρᾳ 
ἢ ̓ ἀγαϑοῖς γενομένοις ἐλευϑερίαν τὲ ὑπάρχειν καὶ 
“ακεδαιμονίων ξυμμάχοις κεκλῆσϑαι, ἢ) ̓ “ϑηναίων 

8 8. Θυδηαυᾶπι ΘΧοιβδίϊοποπὶ Πδθεῖ ὑγδάϊία ΒουἸρύμγα μάλιστα 
(οἷ, ΝῚ 87, 4), ἰδίηθῃ Ῥυ Δ Ὀ1] 5 νἱἀ θέαν ΤῊ, “μάλιστ᾽ ἂν 5οι1ρ51588, 
αὰο οἰατῖας ἰηἀίοατοῦ οὕτω ἰάοπι αυοᾶ ἣν τοῦτο γένηται να]ογο. ΟἿ, 
Βίδ}}. Ουδοβὺ ρυϑη), Ρ᾿. ἴ, 

8. 9. 5:00. ΕἸον. ΠΡ. 826 (εα. Μεΐποϊ.,) νομίσατε τρία εἶναι; 
5010]. ὅτε ἐκ τριῶν γένεται τὸ καλῶς πολεμεῖν. Ηδδο νογᾶπι 5ὰρ- 
Ῥϑαϊίαγα βουϊρίαγαμι οβίθπαθηϊ 1 88, 8. 714, 1, 122, 4, ΠΙ 40, 2. ἢν 
θά, 5. ψεΥθουπι ΘΟΠΟὶΠΪ 85 Ροδιυϊαί, αὖ (ογ0 4α04 86 ἰπβηϊεῖνο ἃγ- 

ργϊυβαυδηὶ ΘΟΠ 5. ππὶ 60- 
ΤῸ ΠΤ Τῇ ἃ σ᾽ 15 1 η 6 ἢ {πη} ν6] 50} - 
ΕΙσ πη αύπτ ἔμ δαὶ ἰ. Θποα ἰπῃ οοἀά. 
εϑύ ξυνταχϑῆναι πεοαὰθδ οὐπὶ δό- 
ξαν 5ἰπ|}} 10 δαιι6 Δ]10] «ὀοηδοοῖΐδ- 
ἰὰΓ ποαὰδ νἱπὶ Παροὶ τῷ ἀνειμέ- 
νῷ οοηίτγίδπι. Οσδγθ ΠαΠῸ τθ66- 
Ρίπιαβ Κυυθροῦῖ δπηθπἀ δίῃ θη). 
Οἱ, Χοι. Ο6ο. 2, 18 συντεταμένῃ 

γνώμῃ. 
8 7, τούς τ᾽ ἀμφιπολέ- 

τας. υμῃ οχ 6, 5 οἱ 8, 4 ἰπίθν 
86. ΘΟἸΙαιϊβ ἀρρατοᾶῦ τοὺς μετὰ 
σεαυτοῦ ῬοΙΟΡΟΠΠΟβ᾽05 6586 ρΓα- 
νἱβ διυπιδίασαθ Ὠ}} 1065.» {Π|νῖο]ι. 
5 η. ΙΥ̓ ν. 26 544. καὶ τούς 
τ΄ ᾿4. οοπίοοῖς, 56( 5Βυθ]αία Ροϑὺ 
σεαυτοῦ εἰ ξυμμάχους ἰηίου- 
Ραποίΐοπθ ΡῈΓ τέ ρϑυιϊου]δηι 81- 
ΤΘΥΠῚ ΒΌΡΘΥΪΟΥΙ τη Γι πὶ δά ἴπιη- 

σἴίαν. ΟΥἈἹ 18, 1. -- ἐπεκϑ'εῖν. 
Οὗ, Μαίίῃ. αν. 8 ὅ468. Κταθρρ, 
ατ, ὃ δὅ, 1 8ἀῃη. ὅ. 

8 8. τὸ ἐπιὸν... μαχο- 
μένου. Ὅδ πραιτὶβ οἵ, δάη, ΠῚ 
45, 1, 

89. σὲ εἰκός. ΒΌΡΡΙ. γέγνε- 
σϑαι. --- εἶναι... πολεμεῖν. 
Οὗ, Μαίμ, αν. 8 ̓ 81θα. Κυααρ,. 
8 47, 6 άη.9, --- τὸ ἐθέλειν 
(πολεμεῖν), ἀπῖπιο ρυοΟπιρίο 
6586, ΔΙδοτ  ἐδέοπι. --- αὐσχύ- 
νεσϑαι. ΟΥΙ 84, 8 εὖ ἰδ] δάη. 
- ὑπάρχειν, ουνοπῖΐτο, ρᾶ- 
γΓαίϑπι 6556. ϑυθίοοία δαυΐθμι 
ἰναΐτ ἱηΠπηϊνὶ ΡΥϑθίον ἐλευϑε- 
ρέαν 5υηΐ κεμλῆσϑαι εἰ γενἕ- 
σϑαι. -- κεκλῆσϑαι. Οὗ. δάη. 
ΠῚ 82, ὕ. - ῇ ̓ ἀϑηναίων τε. 
Ηυΐο τὲ ρῥγοχίπιυπι δέ τοβροηαοί, 
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τε δούλοις, ἣν τὰ ἄριστα ἄνευ ἀνδραποδισμοῦ ἢ 
ϑανατώσεως πράξητε, καὶ δουλείαν χαλεπωτέραν 
ἢ πρὶν εἴχετε, τοῖς δὲ λοιποῖς “Ελλησι κωλυταῖς 
γενέσϑαι ἐλευϑερώσεως. ἀλλὰ μήτε ὑμεῖς μαλα- 
κισϑῆτε, ὁρῶντες περὶ ὁ ὅσων ὁ ἀγών ἐστιν. ἐγώ τε 
δείξω οὐ παραινέσαι οἷός τὲ ὧν μᾶλλον τοῖς πέ- 

λας ἢ καὶ αὐτὸς ἔργῳ ἐπεξελθεῖν." 

10. Ὁ μὲν Βρασίδας, τοσαῦτα εἰπὼν τήν τε Κλέωνος ἤδη 
ἔξοδον παρεσκευάζετο αὐτὸς καὶ τοὺς ἄλλους μετὰ δες ἔχθος Ἢ 

τοῦ Κλεαρίδα καϑίστη ἐπὶ τὰς Θρᾳκίας καλου- τὲ καὶ Κλεα- 
μένας τῶν πυλῶν. ὅπως ὥσπερ εἴρητο ἐπεξίοιεν. εν Ὁ 
τῷ δὲ Κλέωνι. φανεροῦ γενομένου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ μάχης ἼετΟς 
Κερϑδυλίου τ Β τὸς καὶ ἐν τῇ πόλει ἐπιφανεῖ πλιὰ 

ἐϊοα!] 8 αἀάἀαίαν, αποα 5υδάθὶ Κταθο, Εὖ Ππαυοηὺ δτὰ ϑίορδοὶ οὐδ, 
Α, Β. οὐ Τπογαϊαῖβ Π., ααἱ ἰατηθη τοῖς ΟΠ]. 

ἀθ αὰὰ ἰπποίπτα οἵ, δάπ, ΠῚ δὅ2, 
2. -- δούλοις... ἀνδρα- 
ποδισμοῦ. Ῥἰβεϊπσαπηίαν Θηΐτα 
δουλοῦσϑαι εἰ ἀνδραποδίξε- 
σϑαι. Νά μοο ἢϊ, 5ὶ ἴποοὶαθ ἴῃ 
ΒΘΥν Τα 6} ἀθἀπθαπίυν γε] νϑηθ- 
υηι (ΥἹ 62, 8), απ 46 οαιιϑἃ ΟἸΙΠῚ 
δῆσαι ἰυαηρίθαν ΠῚ 28, 1, οὐ αδὶ 
ΤΠΔΓῈΒ ΡΒ ΕΓαΒ ἰπιου βοϊαμιαν, 1δὶ 
τη ἴθγαβ οἱ ραουῦὶ ἀνδραποδίξον- 
ται. ΟἿ Ὗ 82, 1. 116, 4. 110 δὺυ- 
16 1 ἰσηἰβοδίαν 8 Ἰἰθενῖβ [αοίο8 
ΔἸίψυο5, 6588. ἱπηρουῖο 5. Ίθοίο5 
(ὑπηκόους) οὐ {πὶ θυ αυὶ 05 (φόρου 
ὑποτελεῖς). ΟΥ 1 98, 4. “-- ἣν 
τὰ αριστα... πράξητε, Βὶ 
ορίϊπηθ νοθὶβοα πὶ δοίπτῃ ἔα - 
εὐ, Νοίῃβ οδί ἢΐο 8108 ψϑυθὶ 
πράσσειν οὐπὶ ἀἀνουῦϊο Ἰαποιῖ, 
ΡτῸ 410 δάνουθῖο πἰο Ἰοοίτηιβ τὰ 
ἄριστα. Οἵ. «ἄη. 1 19 εὐ Κτιρο, 
ατι 8 46, ὅ δάη. 11 οἰχαὶ δου- 
λείαν παλεπωτέραν δα δού- 
λοις ρΡουιίποῦ: (ΑἸ θη θηβὶ πὶ 56ν- 
γῸ08 Δρρε δῦ) ἰά απ 6 (56}}. 56Γ- 
νοβ) σγυαυνίου βουνὶία 6 (α αΆτη 
διίθα ΠΆΡΕ 118). Οἱ, 84, 2. ΡἸΪδι, 
ἀθ Βερ. δ79ἃ δοῦλος τὰς με- 
γίστας ϑωπείας καὶ δουλείας, 
Κταορ, αν, 8 46, 4 δάη. 6. 

8 10. μαλακισϑῆτε. Οἵ, 
δάη, 11 48, 6. 

σαρ. 10. Ααἀ Ποῦ οἂραΐ ρεηὶ- 
ὑὰ5 ᾿πιθ!]οσοηάπση ΑἸ ΠΪΡ0}15 δὶ- 
ἵὰτη θ6π6 δχρίογαία πη ΠΑ ΌΘΆΤΠ 118 
οροτίοῦ, 46 απὸ οὗ, Ατη. Εχο. νο], 
1. Τιραῖς, ἄτϑθο. βορί. ΠῚ ο. 28. 
Οουδβίη. Μαορᾶ, 1 ρ. 122 5αᾳ. 
ΚυίΖοῃ. ἀδ ΑἸ 6. ΠῚ ΡῈν.Ρ. 18564. 
ὙΝ οἰββθηθοΓῃ, ΠδφΙ θη. Ῥ. 158 544. 
ὃ 1. ἐπὶ τὰς Θρᾳκίας ... 

τῶν πυλῶν. ..«Ῥοτίδο ΤἬγδοϊδο 
Ῥδίθθαπὶ ἴῃ νίατη ποαϊθ ὈΥΔΙΊΆΤΩ 
δὲ ἴῃ ἰοοᾶ ΡῬ]δη} 161 δὰ οὐἱθηΐθιη 
ἃ ἴᾶθὰ δ γγτηοπϊο νου σϑηῖῖα ἔθυθῃ- 
ἰθπὶ, οἱ Ἰάοῖγοο ἱπίθυ βθριθῃίϊο- 
Π65 οὐ οΥἰ θδηίθτιη ψεϑίθυὶβ β᾽ίπ5. 5ρ6- 
οἰά απ δα ᾿ΡΒ.ΠῚ 1ΠῚ{1Π1ΠῈ ἐν ἠηίτῇ 
ΕἾΝ ἴῃ ἰδοη ψΘΥβιι5. ἘΠΕ ΤΟΝ; 

. Ῥ- 1904. Οὗ, ΚυΐΖ, Ῥ». 238. 
στὰ εἴρητο 9, ἴ. --ὅπως 
ἐπεξίοιεν, αὐ ροβί δ ἢ οχ- 
ἴσδπι. Οἱ, ἐπεκϑιεῖν 9, 7. δάη. 
1Π 108, ὃ. 

8.2. φανεροῦ γενομένου. 
Ηϊποὸ ροπάθιῦ ραυιοἰρὶα καταβάν- 
τος, ϑυομένου, πράσσοντος. Οἵ. 
Κυιορ. αν, 8 ὅ6, 4 δάῃ, 7. 
φανεροῦ ΤᾺ ἔξωϑεν. Ηΐπο 
ΔΡΡΆΤΘΡΘ. ΑἸΩΡΠΡΟΙΪπὶ τὰ πὸ ΠΟῚ 



σῶνται, καὶ 
Κλέων ἀπο- 
ϑνήσκει" τε- 
λευτᾷ δὲ καὶ 
Βρασίδας. 
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οὔσῃ ἔξωϑεν περὶ τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αϑηναίας ϑυομέ- 
νου καὶ τοιαῦτα πράσσοντος, ἀγγέλλεται (προυκε-- 
χωρήκει γὰρ τότε χατὰ τὴν ϑέαν) ὅτι ἥ τὲ στρα- 
τιὰ ἅπασα φανερὰ τῶν πολεμίων ἐν τῇ πόλει καὶ 
ὑπὸ τὰς πύλας ἵππων τὲ πόδες πολλοὶ καὶ ἀνθρώ- 

Οδρ. 10. 8. 2. ᾿ἀϑηνᾶς οοἀά. Ουδπαῦδπι ΑἸΠΘηἶ8 ᾿π δηθίαυο 
τη Πα θηΐ0 ὈΥΪνδίο ΠΆΡΘΟΙ τϑρογίᾶ δϑύ ἔουπια 4ϑηνᾶ (οἴ. Ιη5ογ. Αὐῦ, 
ΒΌΡΡ]. ᾿. 878 ν}ὺ οὖ οοηβυιηδίαμι (Ἰ᾽ἀθπὶ ἴῃ δἀάοπαϊβ δ π. 298) 
βϑηάθιῃ ἴῃ (40 }}5 ΟΡ ΔΙΟΓᾺ ἢ ΟΡ ΘΡαΠ. ΡῈ] ΟΟνατη ἃπίθ ΕΟ] 6 πὶ 8υ- 
ΘΠοηϊαπὶ ἔδοιβ ὍὉΠῸ ἰο00 δχϑίδγθ, ἰ8ΠῚ ἔγθαᾳιθηβ οδίθγοαιϊ ἴῃ {{{0115 
οἰὰβ δείδιϊβ ἐδ ἔοσπηα ᾿4ϑηναία (οἵ, ἰηάϊοοιη Τπβοὺς Ατὸ, 1), αὖ Πᾶπο 
{πὶ 501] ΘΠ] 61 δ ΘΟ]. Π6η1, 1Π|Πὰπλ να] σα Γὶ 88 γϑοθρίδπι ἔμ 588 ἃρ- 
Ῥᾶγθαί, Νβαιβ ὈΓΘν ΓΘ [ουίμϑτη ΡοδῖδΘ βοδθηϊοῖ μᾶθθηΐ, ἰδὶ αυοά 
ὍΠῸ Ιοο0 ἃρυἋὰ ΑΥϊβίορῃ. (Ῥᾷο. 218) ἴῃ νυϊδϑυὶ ἰαγαηαὶ ἔογηλα]α οϑύ 
νὴ τὴν ᾿άϑηνᾶν, δὶ ἰδπιοη Μείπεῖ. ᾿Αϑηναίαν ΟΟΡΓΟΧΙΙ, Ἐκ το]ῖ- 
48 δυΐοιῃ ΤῊ, οἱοοαιοπθ νυϊσάγοῖη αἰσαπαϊ οσοηβαδίμαϊ ἢ Θ ΒΡ ΘΓη8η- 
ιἰ5 σογύαπι οϑύ δὰπὶ νυ ]ρυὶ βου πιὰ ΠΟῺ 5011 6856, 

ταῦτα οοἀὰά. ΟΥὗ, δάη. 

546 δα νϑυῖοθπὶ οἰτι5. 601}15, πὶ 
40 5[ϊα {πϑυϊΐ, ρου 1556. ἀθοθὶ 
Ατη. ὙΙάοεὶ τὰπηαϊαπὶ ΑἸΩΡὨΪΡοΙ1- 
ἴδ ΠῚ ΠῸΠ ΡΓΟΙΒ15 ἴῃ οοηΐ ἔον- 
ΤηΔ ΠῚ ἈΒΒΌΓΡΘΓΘ, 568 5ροΡἤοίθιῃ 
ἰηϑοαῦδ]ο πὶ δίαᾳιθ ἄπ05 νϑυι 68, 
ἸΠ ΓΙ ΟΓῈ ΠῚ οὖ ΒΌΡΘΓΪΟΓΘΠΙ, ΟδνῸ 
Δἰύθυαπλ 80 δἰύθυο βϑϑιαποῖοβ ἢᾶἃ- 
Ὀαΐ556. {015 τηοομΐα ἰαχία ἰηΐδ- 
Ἴσθι ν θυ ἴσθι ρου τη αἾ556, ΟἸ6ο- 
πἶβ ΘΧθυοϊ πὶ ἴῃ ΒΌΡουουα ο0η- 
βϑάϊββα, 6 Οδγάγῃο οἵ. θ, 8. 8, 
1. -- ϑυομένου. 6 πιρᾶϊο 
βϑογα βισηϊβοδηΐθ, αἀᾶθ ΟὨΆ}18 
ὁᾶβᾶ δῖ. Ῥαρηδη ψ6] ἴῃ σ0η- 
ἄπῖο ἐοῦσα ΠΟϑΌΠ15 ἥσπεῦ, οἷ ΤΥ 
92, ΤῸΝ 54, 2. Μαιίιι. αν. 8 496 
Ρ.1111. -- τοιαῦτα. ῬΥΟΠΟΙΏΘη 
ταῦτα, αιοὰ οοα6, ρτϑθθθῃῦ, μ6- 
46 δα ῬγΟΧΙΠλαΠῚ ϑυομ ξένου ουτη 
ἰάοπθϑᾶ σϑηϊθητδ τϑβουνὶ Ροίαβί η6- 
48 δὰ 5αρΘυ05 τὴν ἔξοδον παρ- 
εσκευάξετο. Π|ὰ6 δπΐπῃ ἰηίουργα- 
ἰϑίϊομΘ. ΠΊΘΓἃ ταὐτολογία εἴθοι- 
τὰ πραὰθ αυϊοαυθδᾶπι δὰ δᾶμο 
ονἱαπάδτη ναοῦ αυοὰ ταῦτα 
πράσσοντος δὰ οδοΓΙ ΠΟ ΠἸ ΡΠ 
ἀρραγαίαηι νεὶ Βιϑϑι δ ἴῃ 580 15 
ἕαοϊθπβ βϑα υ]ϊαΐθια δία ᾿η6ὰ- 
βγη, 48 οἰι5. ὁΟη51 11 Ρδῖθ- 
[δοίιπι 5ἰΐ, βρθοίδγθ νοϊιπηί. Νδ- 
46. δπὶπὶ ᾿ἰοθῦ νϑύϑῖὴ γΘΥΌΟΓΙΙΠ. 

ΟΥ 54. 1Ν 116, 2. 

γἱπὶ ἤοΟ Τη040 ἴῃ τηϑῖι 5. Δι ρ 6 06. 
Αἀ οχίζαμη δαίθη), αἀθὴ Βι851- 
ἀ85 ρᾶγϑθδί, εὰ ἀθ οᾶιβἃ ταῦτα 
ΠΟῚ ΘοηνΘηΪΐ, ααοα 00 ἰρβαπι 
Ῥοϑβίθα ἀθυλιηι ΟΟΡ 1} 6δΐ, ΟΌΠῚ 
τοίῃπι ΘΧθυοϊ 1 ἴῃ ἀΓ06 6556 οἵ 
84 ρογίδ5 δα ΓαΠ ΠΟΠῚΪΠΌΙΊατΙ6 
ΘΟΠΘΌΓΒΠΙ ἢ ὺὶ δηΪ πηϑ αν 1556 }ϊ, 
ϑεᾶὰ οἰδὶ σϑπὶ ἰρϑᾶμπη δηΐεα ΠΟ 
ΘΟΡΠΟνΘΡαηῦ, ἰδιηθη {8118 δρ]- 
Δ Υ] γ6] 6χ βδουῆοι! συἰΐὰ ρδίθ- 

βοθῦδι. ἢοο ἰρίίαν ΤῊ, ἀϊοθηίθμι 
ἔβοϊ ΠΊᾺ8 ΓΘΒΟΡΙΡ(Ο τοιαῦτα, 501}. 
οἷον τὸ τὴν ἔξοδον παρασκευά- 
ξεσϑαι. -- προυκεχωρήπει 

ϑέαν. Οὐ, 1, 4. 5. εὖ 10] 
ἀάη. - ὑἡπὸ τὰς πύλας ... 

ὑποφαίνονται. ϑοηδηΐηα 
ῬΡγοχίπηθ ροῦθᾶβ ΟὈΒΟΌΓΘ 
ΟΘΥΡΗΐ, ἂἃῃ 580 ρΡονΪβΒ ϑρρὰ- 
του οὗ ΑἸίογπὶ 5ο]θῦ ργοθϑιῖ. 
ΝΟΏΠΌΪΝΙ ἰοιίαν ΟἸΘοηἶβ τ] 165 
[8 Π| ῬΓΟΡΘ δὰ τηοθηΐᾷ Δοοθββθγδῃΐ, 
αὖ 500 Ροτγυϊβ ρβά8β5 Ὠοβίίαπι οον- 
πογθηΐ. Θποα ἴάθο ἤθυὶ ροίαϊδββθ, 
αὐ ΤῊ} }Π10685 ΠΟ Θββθηΐ ἴῃ ΤΩ} 15 
(εἴ. 7, 5), οὐ νίδηι ἰᾶπὶ ΟᾶΥΔΠῚ 
νι άθυὶ ἴδοίϑπι 6556, τὖὸ [ΟΥΔΙΊΘΗ. 
ΠΟΙΠΆΠ]Ογα ΠῚ αἰ τον απα 50 Ροῦ- 
115 το!πα πον οί, ἄσοοι Ατη, θὲ ὑπό 
ῬΓΔΘΡΟβιτ θη 6 ουπὶ δοσυβδίϊνο ᾿8ῃ- 
οἷα, ὍΌῚ αἱ ἀδίϊνιπι οχϑρθοίθί, 
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Ξε , ξ ΄ ς " 9 ’, 
8 πὼν ὡς ἐξιόντων ὑποφαίνονται. ὃ δὲ ἀκούσας 

ἐπῆλϑε᾽ καὶ ὡς εἶδεν, οὐ βουλόμενος μάχῃ διε- 
΄ ΄ ο Ἁ Ἁ " " αγωνίσασϑαι πρίν οἵ καὶ τοὺς βοηϑοὺς ἥκειν καὶ 

οἰόμενος φϑήσεσϑαι ἀπελϑών, σημαίνειν τὲ ἅμα 
ἐχέλευεν ἀναχώρησιν καὶ παρήγγειλε [τοῖς] ἀπιοῦ- 

" Χ ΡΟΩν ’ Ο’ ’ “»ἤ 3 σιν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον χέρας. ὥσπερ μόνον οἷόν τὶ 
3 ς “- ν “» 3 , ς 9 } - ’ 

4 ἣν, ὑπαγειν ἐπὶ τῆς Ηιονος. ὡς δ΄ αὐτῷ ἐδόκει 
σχολῇ γίγνεσθαι, αὐτὸς ἐπιστρέψας τὸ δεξιὸν καὶ 
τὰ γυμνὰ πρὸς τοὺς πολεμίους δοὺς ἀπῆγε τὴν 

8 9. παρήγγειλε Τι. γαῖ. Αὐὑρ. Μ. ὅ55. Μοβᾳ. ὕ8ῃη., τὶ αὶ 
παρήγγελλε, φυοὰ ΡΓδοἴ ρθη πὶ 6558 Ραίανὶι ΟἸα55. 

ἡ σχολὴ Μ., 
ΟΕ ἢῚ πα ρῆσις οἱ ἤεπὲ απσίατης 

8 4, σχολῇ ΔΑυ,, 
ἰεητὶα ρΡοβίαϊαυ: 

σχολῆ Ρα!Ι., σχολὴ τε!ῖααϊ. ὅ6η- 
σχολήν τινι γίγνε- 

σϑαι 5ἰσηϊῆοδύ δἰϊᾳαθπι οἰϊπιὶ ἡδηοἰβοὶ. 

οἵ, Μαίλ, αν, 8. 598 ἐς. Ρ. 1396. 
-- ὡς ἐξιόντων, τᾶ πᾷ 1 
εχίτανὶ Θβϑϑηΐ. 

8 8. ἐπῆλϑ᾽ ε. Εο, υπὰε πὰπ- 
{ἰὰ5 δἱ αδἰϊαίι5 οδγᾶαΐ. -- τοὺς 

βοηϑούῦς. Οἱ, ὈΣΡο -- σημαΐ- 
νειν... ἀναχώρησιν, βὶς- 
διὰπὶ τοοερίαὶϊ ἀδτὶ. - καὶ 
παρήγγειλε α τ Γυόνιος; 
ρΡιδβοοθρὶί, αὐ ἴῃ ᾿ϑ᾽ αἰβύνα πὶ 
οοΥπα νοὶ βἰηἰβύγου 5 πὶ δῦ - 
Θαπῖ6 5, 4τὰἃ 50Ϊ8ἃ τᾶιίϊοηδ 
ἔΙεσὶ ροίογαῦ Εἰοπαπ Ρἃ α]ἃ - 
τἰ πὶ 56 τϑοϊρογθηῖ., ΕΧΘγοῖτ5 
δανΘΓΒ5. ὈΓΡΘΠῚ ΔΟΪΘ ΠῚ ̓ Π5ίΓΧ6- 
ταῦ... Οὐδ|}5 ΘΧϑγοῖτι5. 5] ἴῃ αἱ- 
ΤΡ Γα ΠῚ ΘΟΥΠῸ 56 ΓΘΟΘΡΙΠΓΙΙΒ ΘΒ, 
δοῖθβ ἴῃ ογάϊη θη στη [}Παγϑοῖ: 
Κοίοππο, ὀρϑίους λόχους," 4υ1- 
θι5 (λοι5 ἜΧΘΡΟΪτα5 ἐπὶ κέρως 
5θι χατὰ χέρας ἐέναι ἀἰϊοϊταΓ]) 
τηθίαϊαν ΟαηοΙΪ5. δι ἀΘΧΙΓΟΥΒΌΠΙ 
δϊ 5115 ΓΟΥΒῸΠῚ 56. οοηνογίθηι- 
Ὀυ5.. .. Ταμο 50 υπὶ 5151 ΓΌ0Γ8} ΠῚ 
ΔὈϊγο Ῥοίπθγιηϊ; πὰπὶ ἤϑεο νἱὶὰ 
ΕἸοποῖη δγεραί,Κ Β] οοι ἢ, Εἰο- 
65} ἴῃ δ 6πὶ υἱρὰ ϑ.ΓΥ ΠΊΟΠΪΒ ἴἢ 
αυὰ ΑἸΩρΡΒΙροΙΐπη 5ἰῖᾶπι [αἶ5858 
Ὠΐπο οἵ δχ 8 10 ᾿ΐφιοθι, Οἵ. Καί, 
Ι. ἃ. Ρ. 854. θ6 ὑπάγειν νεῦθο 
νἱὰ, δάῃ, ΙΝ 120, 6. Αὐιου!αηὶ 

τοῖς Κνγυθσοῦ ἀεϊοῦὶ σοῖο ἰαθεί. 
Νᾷπη ἱπερίθ ΟἸδὸ πᾶγγᾶίαν τη ]}- 
05 ἴᾶτπὰ ἀὈΘαπ ἰ θ5. γν6ὶ ἀὈ᾿ αν ]5 
Ῥγδθοθρίδβθ, τὖ 51 Π|5 ΓΟΓΒι ΠῚ] 58 

Βυθαἀποογθηῖ, ουπὶ ἢθς ῥτδθοο- 
Ρίμπι ΠΟΙ, ΡΟϑία αΔ ΠῚ γεοθρίαϊ οὁ6- 
οἴηῖς, ἀδίαπη 5[., 5εὰ δοάθπι ἐεπι- 
Ροτα (ἅμα). Νονᾶπιὶ ἀγΐοα!! νἱπιὶ 
5101 δχοοσίίανι ΟΙα55., 41 Θὰ πὶ 
Ρδυϊαιῖπι. δίαπιθ ἀθίπμοερθ ἴδοιδπὶ 
ἀναχώρησιν ἀεδίππατε αἰοῖς, ΟΥ, 
δάη. ΙΝ 46,4.Ὁ ὅ, 2.  Ο τα ἐβββροιῖ- 
εϑβί ἀὐεϊοα!ιιβ 6Χ ἀάδουίρίο αὐτοῖς. 

8 4. ἐπιστρέψας τὸ δε- 
ξιόν. Ἐπιστρέφειν ρτορτίαπι 
"“ ἀξ τὸ γψϑγθυῖη οβί. Οἵ, Π| 90, 
4, »»Οὐπν οΡβῖο οομίγαγία ἃ ΟἸδομα 
ἴᾳ55886 ἴῃ Ροϊγυ. ΧΙ 22, 11 ἂρ- 
Ρο δῖαν ἐπιστρέφειν ἐπὶ δόρυ. 
Ετ δρυὰ Αδἰϊαπ τη εὐ ἃρια Αὐτίδη. 
Ταοῖ, Βᾶ6ρ6 ΠΟΠΊΘΩ ἐπιστροφή Ι6- 
δἰταγ, πίη δεξιὰ ἐπιστροφή, 
παπὸ ἐς ἀριστερὰν ἐπιστροφή." 
ΒΙοοπιῖ. ἢβεοο, 46 αυᾶ ΠΗἷο χ- 
ΡΠ οᾶταν, οἰϊατη ἐπ᾽ ἀσπέδα ἐπι- 
στροφή ροΐεοδβι νοθδᾶῦῖ. Οδίθυ πὶ 
τΠῸ ,γἀΘΧίναπη ΘΟΥΠῖὶ ἰΟΟΌΠῚ 5.11} 
ἴϑποιὸ δὲ ἔγοπίθπι Ποϑιὶ οθνθγίδγα 
ἀοθεθδᾶῦ ρόῦρογ, πὸ 15, δηΐθα ἅδῃ 
ΔΙίοτα ρᾶγβ ΘΧΘΡΟΙ 5 ἰζον ΕἸΟΠ ΘΙ 
νΘΓβιιβ 6 η6 ἰησι ϑϑᾷ δϑϑϑῖ, ρϑὺ- 
βδααθγοίαν, ϑὅ6ὰ ΟΙθο οὐπὶ [5ἰηὶ- 
5ῖγ0. ΘΟΥπὰ ἰθη11}5 ἱπηροδγαίυτῃ ἴὰ- 
οἰδηΐθ] ἱπηριοββίομὶ Ποϑβεῖβ ἀϊαιι8 
ΟὈποχίὰβ ο586ῖ, ἀδχίγα πη ΘΟΥΠὰ 
ΡΓΔΘΡΙΌΡΘΓΟ ἰυβϑὶς Ὀῖτο, 48 ΓΘ 
ἀοχίγα ἰδίθιὰ δάνθγβαγ ἰδ ἴῃ ἰεἰ- 
ΠΟΡΟ Οἴϊεγγει πδοθβδα ἔτ.“ Αστη. 
-- τὰ γυμνα, Οἵ, ἀδἄῃ. 1Π| 38, 4. 
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, -) 4 ξ κο στρατιάν. χἄἀν τούτῳ Βρασίδας ὡς ὁρᾷ τὸν και- ὃ 
ρὸν καὶ τὸ στράτευμα τῶν ᾿4ϑηναίων κινούμενον, 
λέγει τοῖς μεθ ἑαυτοῦ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅτι ..Οἵ 
ἄνδρες ἡμᾶς οὐ μένουσι" δῆλοι δὲ τῶν τε ϑορά- 
τῶν τῇ κινήσει καὶ τῶν κεφαλῶν" οἷς γὰρ ἂν τοῦτο 
γίγνηται, οὐκ εἰώϑασι μένειν τοὺς ἐπιόντας. ἀλλὰ 
τάς τε πύλας τις ἀνοιγέτω ἐμοὶ ἃς εἴρηται, καὶ 
ἐπεξίωμεν ὡς τάχιστα ϑαρσοῦντες.““ καὶ ὃ μὲν 
κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ σταύρωμα πύλας καὶ τὰς πρώ- 
τας τοῦ μακροῦ τείχους τότε ὄντος ἐξελϑὼν ἔθει 
δρόμῳ τὴν ὁδὸν ταύτην εὐθεῖαν ἧπερ νῦν κατὰ 
τὸ καρτερώτατον τοῦ χωρίου ἰόντι τροπαῖον ἕστηκε" 
καὶ προσβαλὼν τοῖς ᾿4ϑηναίοις, πεφοβημένοις τε 
ἅμα τῇ σφετέρᾳ ἀταξίᾳ καὶ τὴν τόλμαν αὐτοῦ 
ἐκπεπληγμένοις. κατὰ μέσον τὸ στράτευμα, τρέπει. 
χαὶ ὃ Κλεαρίδας, ὥσπερ εἴρητο, ἅμα κατὰ τὰς 
Θρᾳκίας πύλας ἐπεξελθὼν τῷ στρατῷ ἐπεφέρετο. 

8 ὅ. ὅτι. Οἵ. δάη. 1 187, 4. 
-- μένουσι. Κναθρουίδπο με- 
νοῦσι ὍΡυ5. 6588 ΠΟἢ ν᾽ ἀθίαν. 
Τάτὰ ΘηΪΠΔ οΘάθγα Ἰποῖρ ππί, - ἃς 
εἴρηται. ϑαρρι. ἀνοέγειν. Βτιὰ- 
514 8τὴ δΔαΐθη 586 Ῥ6Γ τὰς ἐπὶ τὸ 
σταύρωμα πύλας εγυμηρεῦδ γε ]]8 - 
δηίθα 5'ρηϊῆοαββθ Πΐπὺ ΟΟρπο- 
ΒΟΙΤΏῸ5. 

8 6, κατὰ τὰς... πύλας. 
ΣΦ ταυρώματος 568 γᾺ}}}, 46 απὸ 
Τῆπο. Ἰοαυϊίαγ, βι{π|8 οογίο οοηϑιίϊ- 
ταὶ ποη ααἰΐ.“ ΑὙ'΄π, Νἧαπθ δηΪ ΠῚ 
1Ιᾷὰ οχ ἢἷ8 οἰβοῖίιγ, απο 6χ 118 
ΟΟΙΠ οἷς Τοακ, 1. ἃ. Ρ. 197. 1ρ815 
ψοθβ βρη Ποδπίαν ροντίδε δὰ 
ν Δ] 1ὰτπὶ ἔθου θπίθ5. Οἵν ΤΡ 118, 
4, --- καὶ τὰς πρώτας. ἢκσπο 
ῬοΥίδΠῚ ἃ ΒΡ ΘΙ ΟΥΘ αἰ ν ΘΓ Β8Π1 ἔΪ5868 
6Χ δυίίσα!ο ᾿ἰθυαίο βαι5 ΠἸαᾳποῦ, Π)6 
ῬοΥ ΒΒ ἀτ]5. οἵ, Καί. οἱ ἈΝ εἰ8- 
ΒΘΠΌΟΥΗ. Ἠθ]]6η. Ρ. 186 854. οἱ ἀ8 
οο Ἰοθο ἰά. Ρ. 106 οἱ 289, 
τοῦ μακροῦ τεέχους. Ἰθν 
ΓΝ 102, 4 εὐ 1ἰθὶ δάῃ, --- τοτὲ 
ὄντος. Οἵ, δάῃ. ΙΝ 108, ὅ. -- 
κατὰ τὸ καρτερώτατον 

τοῦ χωρίου. ,.}[ 158. 660 τηλχὶΠΊ6 
γάθπατη 60118. ρᾶγίθηη ἀθβϑισηδυὶ 
Ρυΐο.ἦ ΑΥὙη,, 4αἱ ΔΥΌΙ Γαύαν 6556 
ΔΒΟΘηϑθτη δα ΒΌΠΊΠΊΠΙη ΘΟ] ΘΠ οἰ 5 
601115, ἴθ 4ὰὸ ΑἸΠΘηΐθη568 Θοη811- 
ἰογϊηί. Επ ἀθ Ἰοοο πδίιιγα 111 - 
πἰύο {Π|1|85 ἰγαοίιβ ἰᾶτη δδοκ, 
δΔοσδροῦαύ πᾶπο ΘΧΡ ΙΘϑι! ΟΠ ΘΙ ἴῃ 
εἀ, 2 θ6η6 ΘοῃἢγΠΊ8 5 νοῦ ῖβ ἐπὲ 
λόφου καρτεροῦ Ἷ, 4 6 60 Ἰρξις 
απο ΟἸ60 ὀοπβοάογδί, Ῥοβίτϊ5. -- 
ἰόντι. Οἷ, Δάη. 1 24, 1, 

8 1. ὥσπερ εἴρητο. Οἱ. 9, 
1. -- τῷ στρατῷ. Ὀοχιγθπῃ 
ΘΟΥΠὰ ΑἸΠΘηΪρηβ᾽ ΠῚ 6556 ΘΧ 8 9 
δρρᾶτοί. -- τῷ ἀδοκήτῳ καὶ 
ἐξαπένης. ῬΙογαπιαιθ τὰ ἰη- 
τογργοίδητυῦ, πὶ 5ὶ ἐξαπίνης ῬΓῸ 
δαϊδοῖίνο ἀϊοίαπη 511, Οἵ, Βϑύῃῃ. 
Θγπί, Ρ. 828. Ουοὰ ροβι ἀδοκή- 
τῷ δαϊοθοιϊναπι οὐ ουπὶ δχϑίθηίΐ νο- 
οὔθυϊα ἐξαπιναῖος οἱ ΤΙπιογαϊαὶ 
τιϑἰ τα ϊβϑίηχατη αὐφνέδιος, ἀυγυτη. 
Ἐονγίαββα ἰρίῖσαν οοραα ἀεἸθία ἐξα - 
πίνης δα ϑορυβ. τεΐεγθηάαπι δβϑί, 
βίθαί ΙΝ 80, 2 ξαπίνης ἀναφα- 
νεὶς τῷ ἀδοκήτῳ ἐξέπληξε ]ερὶ- 



ἘΤΟΣ Κ. ΘΕΡΟΣ. (Γ᾽ 10. 20 

ξυνέβη τὲ τῷ ἀδοκήτῳ [καὶ] ἐξαπίνης ἀμφοτέρω- 
8 ϑὲν τοὺς ᾿Ιϑηναίους ϑορυβηϑῆναι" χαὶ τὸ μὲν 
εὐώνυμον κέρας αὐτῶν, τὸ πρὸς τὴν Ἢιόνα, ὕπερ 
δὴ καὶ προυχεχωρήκει.. εὐθὺς ἀπορραγὲν ἔφυγε. 
καὶ ὁ Βρασίδας ὑποχωροῦντος ἤδη αὐτοῦ ἐπιπαρ- 
ιὼν τῷ δεξιῷ τιτρώσκεται, καὶ πεσόντα αὐτὸν 
οἵ μὲν ᾿4ϑηναῖοι οὐκ αἰσϑάνονται, οἵ δὲ πλησίον 
ἄραντες ἀπήνεγκαν. τὸ δὲ δεξιὸν τῶν ᾿4ϑηναίων 

9 ἔμενε μᾶλλον καὶ ὁ μὲν Κλέων. ὡς τὸ πρῶτον 
οὐ διενοεῖτο μένειν, εὐθὺς φεύγων καὶ καταλη- 
φϑεὶς ὑπὸ Μυρκινίου πελταστοῦ ἀποϑνήσκει, οἵ 
δὲ αὐτοῦ ξυστραφέντες [ὁπλῖται] ἐπὶ τὸν λόφον 
τόν τὲ Κλεαρίδαν ἠμύνοντο καὶ δὶς ἢ τρὶς προσ- 
βαλόντα, καὶ οὐ πρότερον ἐνέδοσαν πρὶν ἥ τε 

ὃ 7. καὶ οπι. 0885. ατ. Οὗ, δάη. 
8 8. προυκεχωρήπει Ὁ., τοϊ]]ααὶ προκεχωρήκει. ΟΥ, 54, Π1 28, 1. 
ἔφυγε 1, γαῖ, Η,, γεϊϊααὶ ἔφευγε. 
ἔμενε οοὐν. Αὐὑρ, 455. α., στοαὶ ἔμενε τε. 

ΠΊᾺ8. --- ἀμφοτέρωθεν, ἸΠταΣ τὴν προύχουσαν ἄκραν ἀπὸ τοῦ 
ἔκ τε τοῦ Βρασίδου καὶ τοῦ 
Κλεαρίδου. 
ὃ 8, ἐπιπαριὼν τῷ. δε- 

ξιῷ, οοπίτᾶ ἀοΧχύτγαπι (οοτηι) 
δοθοάθηβ. Ο, ΤΥ 108, 8. 

89, εὐθὺς φεύγων. Εα]ϑἃ 
ἰρῖαν ἡᾶυγαὶ Ὀιοά. ΧΠ 14. -- 
καταληφϑεὶς... ἀποϑνη- 
σκει. Οοηδοηϊίππί Βυϊά, ἴῃ ν. 
Κλέων οἱ Αὐϊϑιά, ΠΡ. 262. [η6- 
Ριι 5610]. Αὐϊβίορῃ. Ρδο. 2388. --- 
αὐτοῦ νοὶ ρῥτορίεν. οο]]οοαιῖο- 
ΠΘΠῚ ΡΓῸ δάνθγθῖο Πα ΌΘη ἀπ Πη 6556 
Ῥαϊανὶε ΟἸλ85, ἀ6]θη5. βίπινι) ἐπὶ 
τὸν λόφον. ϑεὰ ἀδ ργοποπΊϊη]β 
σΟΙ]οοδίϊοηθ οἷ, δάπη, 1Π 22, 6. 
Νβαιιθ ἰᾷπὶ δοια παᾶάππὶ αὐτοῦ 
Δαν υ θ᾽ πη 1 {6}} 6 στιν 4φαδτη (8585, 
Ῥυϊδί ΡεΥΡονἃπὶ 8510 [060 ἱπίεν- 
Ργεϊαίαβ, οἱ ἐπὶ τὸν λόφον 5υᾶτη 
νίτη Ππαθοὶ, οὐπὶ απίθα ἤπηο 60]- 
Ἰθπὶ, αὶ Ἰάθτη οδί, ἀθ αὺὸ ἀϊ- 
οἰππὶ 7, 4, ΟἸΘοΙ 5. τ 165. σϑὶὶη- 
αῦθγ οοορ ββθηί (8 4). ϑεὰ οἵἴδρη- 
αἰπηὰγ ἴῃ ραν ιοὶρὶὶ ξυστράφεντες 
οΟἸ]οοαίϊοπθ. Αἰλα]θγαης αυϊάθπι 
δ δἂπὶ ἀεοίεπαθηάδιῃ ΤΥ 107, 2 

τείχους, ΚΝ 112, τῇ μέχριτοῦδε 
σῳξούσῃ τύχῃ ἐκ τοῦ ϑείου αὐὖ- 
τήν, ΝῊ ΤῸ, 2 τῶν τεταγμένων 
νεῶν πρὸς αὐτῶ: 564 [5 1005 
δἰιγι Βα τὶν τι ΠῈ μαθόπιιϑ ΡΑυ οΙρ᾽ τα 
Οἰγου βου ΡῈ παὶϊ νὰ] ἀἰβιϊποτιθηαὶ 
οασβθα βυθδβίδηϊίνο δἀάϊίαπη, ἢϊο 
Ῥγδοαϊοδύνυτη. Νοααθ θηΐπὶ δ η θᾶ 
ἀδηβαμη ἃρτηθῃ [δοθγδηΐ ΤῊ Ἰ]Π11685, 
αὐ νοοατὶ ῬΟἰιθτίηΐ οἵ ξυστρα. 
φέντες ὁπλῖται, 568 ἴὰπο ἀο πη πῃ 
[βοογαηί, εὐ ξυστραφέντες οαἄ θην 
γδ]0η6 ᾿ἸπιοΠορσεπάυτη εϑὺ δίαιιθ 
ΙΝ 08,6. ΥΙ 91, 2. Θυοὰᾶ υἱ ἢδυὶ 
Ῥοββοί, ὁπλῖται ἀοϊονίπιιβ, αυοα 
110 βθηϊθηίίδθ ἀαΠηΠπΠῸ 806558 
Ροίεβι, Οἵ, ὙΠΙ 48, 2 τοῖς ἕαυ- 
τῶν, Χο. ἅπ80. 1 2, 1ὅ Κλέαρ- 
χος καὶ οἷ ἐκείνου, ὅ, 12. 8, 18. 
50Π0], : Θαϊ 85 μᾶθο βαηΐ: οὗ δὲ 
αὐτοῦ ἤτοι οἵ αὐτοῦ τοῦ Κλέω- 
νος, ἢ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, νὶ- 
ἀοτὶ Ροιεϑι ὁπλῖται πο Ἰορῖββθ, 
-- προσβαλόντα, 
αὐδηααδιη Ὁ15 νοὶ ἰθὺ δοσ- 
στ βϑατῃ, Οἵ, Κταορ, ατ. ὃ δδ, 
18 ἀάη. 2 



ταφὴ καὶ τι- 
μαὶ Βρασί- 

δου. ἀριϑμὸς 
τῶν ἀποϑα- 
νόντων. οἵ 
᾿᾿Αϑηναῖοι 
ἀποπλέουσι. 

20 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἐ, (΄. εα΄. 

Μυρκινία καὶ ἡ Χαλκιδικὴ ἵππος καὶ οἱ πελτα- 
σταὶ περιστάντες καὶ ἐσακοντίζοντες αὐτοὺς ἔτρε- 
ψαν. οὕτω δὴ τὸ στράτευμα πᾶν ἤδη τῶν ᾿“ϑηναίων 
φυγὸν χαλεπῶς καὶ πολλὰς ὁδοὺς τραπόμενοι κατὰ 
ὄρη, ὅσοι μὴ διεφϑάρησαν ἢ αὐτίκα ἐν χερσὶν ἢ ὑπὸ 
τῆς “Χαλκιδικῆς ἵππου καὶ τῶν πελταστῶν. οἵ λοι-- 

ποὶ ἀπεκομίσϑησαν ἐς τὴν Ἠιόνα. οἱ δὲ τὸν Βρα- 

σίδαν ἄραντες ἐκ τῆς μάχης καὶ διασώσαντες ἐς 

τὴν πόλιν ἔτι ἔμπνουν ἐσεκόμισαν᾽ καὶ ἤσϑετο μὲν 
ὅτι νικῶσιν οἵ μεϑ' αὑτοῦ, οὐ πολὺ δὲ διαλιπὼν 
ἐτελεύτησε. καὶ ἡ ἄλλη στρατιὰ ἀναχωρήσασα μετὰ 
τοῦ Κλεαρίδου ἐκ τῆς διώξεως νεχρούς τὲ ἐσχύ- 
λευσὲ καὶ τροπαῖον ἔστησε. 

11. Μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Βρασίδαν οἱ ξύμμαχοι 
πάντες ξὺν ὅπλοις ἐπισπόμενοι δημοσίᾳ ἔϑαψαν 
ἐν τῇ πόλει πρὸ τῆς νῦν ἀγορᾶς οὔσης καὶ τὸ 
λοιπὸν οἵ ᾿᾿μφιπολῖται περιείρξαντες αὐτοῦ τὸ 
μνημεῖον ὡς ἥρῳ τὲ ἐντέμνουσι καὶ τιμὰς δεδώ- 

8. 10. οὕτω δὲ οοἀά. Οὗ, δάη. 
8. 11. μεϑ'᾽ αὐτοῦ ὕΔ55. Αὐρ. Ρα]. Τσὰ. ν, δἰ ἷπ46. ἄπαε τε]ϊ- 

486 5ογϊρίαγδο οΟΥἿΓῚ ροίϊαθυ ηΐ, Νατη να ]σῸ μετ᾽ αὐτοῦ (εἴ, Κ᾽ 128, 
Τὴ Ἔν Αὶ τατον Μοϑαπ: ἮΙ: μεῖς ἑαυτοῦ. 

ὕάᾶρ. 11. 8 1. περιείρξαντες Ὀ,, τοιϊϊααὶ περιέρξαντες. Οὗ 1 
100, 1 : 

810. οὕτω δή. Ῥυοθυβ ΡΙᾶ6Θ- 608 ἴῃ ὑγ06 τηεᾶϊᾶ δὲ Ῥγορα ἴο- 
ἴοὲ᾽ πὰπο ἰοοὶβ ἃρυὰ ΤῊ. οὕτω 
δέ τταάϊταπι οβύ, 1 46, 8. ΝῚ 64, 
1, υδὶ ὀρροσίο δι᾿ οοπιγανίδθ 
οοπάϊοϊ οηΐβ, ΠΟ ΒΌΡΘΙἸΟΓΏΙη Θοτη- 
Ῥ ΘΠ Θηβῖο δία ΘΟΠοΙαδῖο. Κραθρ,. 
ἰρίσαν δυοίοναε δέ ἴη δή ταυίδη- 
ἅππι δῖ. Θ1Π}}Π|π|0}5. ᾿ναῖο ἸΟΘΙΙΒ 
ἐβύ Π 6, 8, υδὶ οὕτω δή Ιορῖταν, 
Οἵ, δάη. 1Κ 80, 2. - τὸ στρά- 
τευμα... φυγὸν.. οὗ λοι- 
ποί, Οἵ, δίῃ. ατ. τ 568 δάῃ, 
1. -- ὁδοὺς τραπόμενοι. 
Οἷ, Κιυερ. αν, 8 46, 6 Δἀη. 2. 

8 12. νεκρούς. δ δτίίϊοαϊο 
ΟἸΏΪ550 Οἵ, δάη. 1 84, 1. 

Οδρ. 11. 8 1. ἔϑαψαν... 
ἀγορᾶς. ἴπ Οταροῖδα. πγρῖθαβ, 
405 Βοπογίῆσα βερείἶγα νοἰορϑηΐ, 

ΤΠ βϑθρὶτβ Βερο!ουδηὶ, Οἵ, Χϑη. 
Ηϊβί, αν. ΝἼΙ 8, 12. ΤΠοπ!βί0015 
μνημεῖον Μαρηοβίδθ ἴῃ ἴΌΓῸ ἔϊ558 
Ἰεσίτηιιβ 1 188, ὅ. Οοπαϊΐοταβ οο- 
Ἰοπίϑι πὶ ἴῃ ἴογὶβ Ὠιιπηδίοβ 6556 
ἀοσοηῦ νϑῦθᾶ ΧΟΠΟΡ Ομ 5 οἰϊαΐα. 
Οἵ, Ηδγπιδη. Απίϊαᾳα. αν. 1 8 14 
δάη. 8. ἈΠΙΡΠΙΡ οἰ ἰᾶ πὶ αυΐθη Βγᾶ- 
βἰάαπι οὐκεστήν ῬγοοΙαπιάνθγιητ. 
Οείογιτη. εἰάοπι ϑραγίαθ κενοτά- 
φιον οχϑβίγαοιθμη 6588 Ῥδυβ. ΠΠ 
14, 1 ἰγδᾶϊ, --- περιείρξαν- 
τες... τὸ μνημεῖον. ,γϑ8ε1η- 
Ῥδ πιοπυπιθη τᾶ ΒΌΟΓΌΠΙ 58 ρΙ αθδηῦ 
νϑίθυ 68, θαυ θ5 4 αἰ 61 του 8 

δῦ ΠΌΠΊΝ] 1 δἰϊααδᾶ Ἰονίαᾳαθ πηδιίθγὶδ, 
Βοπδϑβίϊοτοβ νϑῦοὸ ἰογῖοα 6 581Π168 
ν 6] ΒᾶΧ0 δϊ τηϑυτηογο. “( Οἀ 58 Ὁ, 
δα ϑαρκίοῃ. Νϑίοη. 838. -- ὡς 
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κασιν ἀγῶνας καὶ ἐτησίους Δυσίας. καὶ τὴν ἀποι-- 

κχίαν ὡς οἰκιστῇ προσέϑεσαν καταβαλόντες τὰ 

᾿ἡγνώνεια οἰχοδομήματα καὶ ἀφανίσαντες εἴ τι ὠνη-- 
μόσυνόν που ἔμελλεν αὐτοῦ τῆς οἰκίσεως περι- 
ἔσεσϑαι, νομίσαντες τὸν μὲν Βρασίδαν σωτῆρά τε 

σφῶν γεγενῆσϑαι καὶ ἐν τῷ παρόντι ἅμα τὴν τῶν 
“Ἰακεδαιμονίων ξυμμαχίαν φόβῳ τῶν ᾿ϑηναίων 
ϑεραπεύοντες, τὸν δὲ “ἄγνωνα κατὰ τὸ πολέμιον 
τῶν ᾿᾿ϑηναίων οὐκ ἂν ὁμοίως σφίσι ᾿ξυμφόρως 

Ἁ 

οὐδ᾽ ἂν ἡδέως τὰς τιμὰς ἔχειν. καὶ τοὺς νεκροὺς 

ἤρῳ. .«ϑυσίας. Νοη ἥρωϊ 
βογίθεπάυπι βοᾷ ἤρῳ. ΟΥ, Αὐῖδι, 
Αν, 1490, ΡΙαῖ, ὁ0π1, ἔγδρτῃ, 169, 
18. Ηεγοάΐδη. 1 Ῥ. Τ14. Ὀίηα, 
ἴθ ϑίθρῃ. Τῇι68. 'Ἐντέμνουσι 
50 ΠΟ] Ια βύ85 ἐχριῖοαι ἐναγέξουσιν, 
ἐναγίσματα προσφέρουσιν, υϑτη 
ΠΟΙΪΟΠ ΘΠ ἰηἀδ ΟΥΙΔΠῚ 6556, αποᾶ 
τηογίἶϊβ οἱ αἷϊβθ ᾿ηΐογὶβ Ποβίϊαθ 
Ἰοῖα σΘΥν οἰ 5 ̓ πἤϊοῖο οαθβαθ 65- 
Βοῃΐ, ἀοοθηὶ ἱπίογργείεβ. ΝΟ 
58:15 Ῥευβρίουδ τᾶπιδη 8 πὶ νΘγθᾶ 
5080]. ΑΡΟ]]. ἈΠοά.: ἔντομα τὰ 
σφάγια κυρίως τὰ τοῖς νεκροῖς 
ἐναγιξόμενα διὰ τὸ ἐν τῇ γῇ 
αὐτῶν ἀποτέμνεσϑαι τὰς 
κεφαλᾶς. οὕτω γὰρ ϑύουσι 
τοῖς χϑονέίοις, θὲ οπιηΐ͵ οαϊα 
Βογοὺπι δὲ ἀθ νϑγθὶβ ἐντέμνειν 
εἰ ἐναγίξειν ἀϊνενδὶδ ἃ ϑύειν 
νἱὰ. ἊΝ 6586}. δὰ Ὀϊοά. ΤΥ̓ 1. Ν ἱοκ. 
δὰ Ηεγοάοί. ἍΙ 88. Δ δοῆβιῃ. 
Απίαα, αν. ΠΡ. 452. δ49. δ58. 
ΒΟΠΟΟπιΔηπ. Δπιίᾳα. αν, ΠῚ ρ. 
218 54. ,γΑτγιβίούθ οβ ἰδ ν ΘΡΌῸ 
ϑύειν υὐίαγ, αὰοὸ ἀοπα Βτγαβίάδα 
ΟὈΪαῖα ἐχρυΐμηδι, Ετπϊο. ΝΊοοτη. 
Υ Τ, φυδηᾳπᾶπῃ ἐτησίους Δυσίας, 
ἂς. αυϊθὰ5 Πἷο ἸΙοααϊίαγ ΤΠπο., 
Βτιαβίᾶδε ἔδοία βϑοιβοὶα ββ58 
ΠΟΠ ΠΘΟΘΒΒΆΓΪΟ ΘΟηΒθαυϊίαῦ; ρΡο- 
(105 ΔηΠνουβαυῖα 50] πη ἷὰ 561 
ἀἰδ5 ἴδβδιὶ νἀ θηναῦ ΘΟηΒΘογαίϊ 6588 
Ἰυαῖ5. οἱ Β8ογ ἢ οἱ 15, 486 4115. ἢε- 
γτϑηΐῦ, οοἰθυγϑηᾷὶ ς Αση. Νερὶο- 
ΒΘητῖαΒ ᾿ἀμφιπολῖται Βρασίδᾳ 
ἅὅυειν ἠξίουν ὡς ἥρω καὶ οἷ- 
κιστῇ ΒΓ Ϊς Αὐιβά, 1 ρ. 88. -- 
τὴν ἀποικίαν . προσ- 

έϑεσαν. Οὗ ϑυϊά. ἴῃ νν. Βρα- 
σέίδας εἰ ἐπεγράψαντο. ἃ Τῃυ- 
ογάϊάθ Ποπογθβ Ποοὶ οὐ οοπαϊτουὶ 
ΓΌ15 ἀθογθῖοβ πὴ ἀἰβίϊποίο5 6556 
ἱπὰθ ἀρρᾶγοῖ, υΐᾶ ἥρω, ποι οἷὖ- 
κιστῇ ἀγῶνας καὶ ἐτησίους ϑυ- 
σίας ὐϊθαϊν οὐ οσληΐπο ΘΟΠ ἀϊ ΓΟ Γ 68 
ΠδΓΟΘ5 ροϑβῖ τπουίθη ΘΧἰβ τη Ὶ 
50  δθδηῖ, Οἵ. Δ 6556]. οὐ Δ δοῆϑβυη. 
Ιοοῖϊβ ἴῃ βιυροιΐοτα δαποίδιϊοῃθ 
ΔΠ1ατὶ5. οὐ Ηδγίδη. Αμταα. αν. 1 
8 14 δάῃ, 8. Βοποειηδηπ. Αμαα, 
ΘΕ ΠΕΡ: 885 -- καταβαλόν- 
τες τὰ Ἁγνώνεια οἰκοδο- 
μήματα, μνημεῖα π᾿ ΒΟΠΟΥΘΙῺΏ 
Ηδρηοηΐβ οΟπαϊτονῖβ (οἵ, ΙΝ 102, 
8) εὐ Πογοὶ5 ἀοαϊΠοαία, ρΓαθοῖραε 
ἡρῶον. -- εἴ τι... περιέσε- 
σϑαι,, νοῦ 5ῖ] ᾳυοὰἂ «πὰ ἀ6- 
ἀποίϊοη 5. Θἰὰ5. ΠΙΟΠῸΠΊ6ΠΗ - 
τὰ Βυρονγξαξανταπι ογαΐ, ἷ. 
6. οὖ αυϊοᾳυϊὰ ϑβπρετγουϑί, 
αιοᾶ ἀδάυποίαα ἃ 60 οοΪ]ο- 
ηἶᾶᾷδ. ΤΠ Θ ΠΟΥ ἃ ΠῚ ΤΘΠΟΥᾶΤΘ 
Ροβϑβθῖ 5. ὀρ δμιβεθ α ΟΝ τιθε 
ΒΌΘΡΒ., ἰπ ΤΠε5. τ, --- σωτῆ- 
ρα τε. Ῥατγιίουϊα ἰΐα ΘΟΠ]Οοδἰα δῖ, 
4υδϑὶ ἀεθίπαθ βϑαυδίυν καὶ τῆς 
τῶν Ἴακ. ξυμμαχίας αἴτιον, ἣν 

ες ἐθεράπευον. Οὗ δάη. 108. -- 
τὸν δὲ Ἅ.... ἔχειν, Βαρποπὶ 
ΓΟ 605 ΠΒΟΠΟΙΘΒ τρϊθ αἱ 
ΡΓΟρΡίοΥ Αὐμοπἰ θη βίαπι ἰηϊ- 
Ἰηϊοϊ ἶᾶ5 646 'ρ815 ρᾶϑγὶ- 
τοῦ (αὐ 8η 16} 01} 6 ἔο τα (ᾳ ῃΐϑτη 
ΠΟῺ ἰ8πΠὶ ΡΓΟΡίθυ 605 ᾿ἰρϑ8ὶ5 ρτο- 
Ρἰτἰὰπ| 56 ΡΥ τ Γ15 65561) π δα ἃ ἃ 
11Π1 στάταπι. ΟΥ, ΜΆΒΙεν-ϑύγαθ - 
θίηρ. Ατιβίορὶι, ρ. 719, 
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τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἀπέδοσαν. ἀπέϑανον δὲ ᾿4ϑηναίων 
μὲν περὶ ἑξακοσίους, τῶν δ᾽ ἐναντίων ἕπτά, διὰ 

Υ , ’ 9 }Ὶ } ’ ΄ 

τὸ μὴ ἐκ παρατάξεως, ἀπὸ δὲ τοιαύτης ξυντυχίας 
χαὶ προεχφοβήσεως τὴν μάχην μᾶλλον γενέσϑαι. 
μετὰ δὲ τὴν ἀναίρεσιν οἵ μὲν ἐπ᾿ οἴκου ἀπέπλευ-- 
σαν, οἱ δὲ μετὰ τοῦ Κλεαρίδου τὰ περὶ τὴν ᾿“μφί- 
πολιν καϑίσταντο. 

οἱ ἀμφὶ Ῥαμ- 12. Καὶ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ϑέ- 
ΤΠ ΑΦΑ ρους τελευτῶντος Ῥαμφίας καὶ Αὐτοχαρίδας καὶ 
γοντες ἐς Ἡ- Ἐπικυδίδας Δακεδαιμόνιοι ἐς τὰ ἐπὶ Θρῴκης χωρία 
"πον, βοήϑειαν ἦγον ἐνακοσίων ὁπλιτῶν, καὶ ἀφικόμενοι 
ιἈνοῦνται. - 

ς Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραχῖνι καθίσταντο ὅ τι 
5: ᾿ , Ν “κ᾿ ᾽ , αὐτοῖς ἐδόκει μὴ καλῶς ἔχειν. ἐνδιατριβόντων δὲ 
αὐτῶν ἔτυχεν ἣ μάχη αὕτη γενομένη, καὶ τὸ ϑέ- 
ρος ἐτελεύτα, 

τοῦ δ᾽ ἐπιγ- 18, Τοῦ ὁ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς 
γνομένου ξδι- 

ὥνος οὔτοι μέχρι μὲν Πιερίου τῆς Θεσσαλίας διῆλθον οἵ περὶ 

Ῥάρπα βουϊθῖῦ Ὠ1οά. ΧΙ 74. 564 
ΤῆσοΥ αἰαὶ ροίϊα5 ἤἀ 6πὶ Πα πα 8Πὶ 
6586 Τηργἶο οοηϑοὺ Ασδοίιι8. θα Κ. 
Α Ῥίοάοτο Ραρπϑτιῃ τῃδίοτϊοθ ρᾶ-. 
ἰοὺ 6556 θχογπηϑίδιῃ Τῆπονυν ἀϊ 6 πὶ 
Βοαυϊίαν Αὐἰβίιθβ 1, ἃ. 1 ἴῃ 
τηᾶρπα Ῥυρπᾶ δριᾶὰ Οουὶπίμιιπι 
ΔΠΠ0 8394 δηίε Οἢγ. Ραβηαία οΟίο 
ἰδπίαπη Τιδοροα απ ἢ1} ΟΘοἰβὶ βιηΐ, 
Χρη. Ηἰβι. αν, ΤΥ 8, 1. [Μεπῖου 515 
οἴϊδτη ρΡιρηδθ ἀδάκρυος Χοη. Ηϊβι. 
τ. ΝἿ 1, 82.1] Ταπΐα οπΐπὶ ὅρ8ν- 
δία ᾽ 1, ροεϊα εὐ αἰδοῖ ρ!1π8 ογδΐ, 
αἰ, ἀοηθο ΟΥΪΠ 65 ΘΟΥᾺΠῚ ῬΘΥΓΌΤη- 
Ῥογθηύ, ῬΆΘΠ6 βῖπθ ρουΐοα!ο ρὰ- 
δηδγθηῖ, νιά. Μα6}]. Πον. ΤΙ. 12, 
8 9. Ατα, Οὗ, ΝΑροϊθοπὶβ ἰπα]- 
οἴατη γαίϊοη θΙη ̓ ΤρΡΥ ΠῚ Οα ΘΒ ΟΥΙΠῚ 
ἴῃ ΘΧϑροϊἰθτι5 νἱοίουὶ 5 οὐ νἱουβ 
ψοίθγα τη ῬΟΡΌΪΟΓΙΠΙ 6 Χ ΔΥΠΊΟΓΌΤΩ 
ηδίαγα ΘΧΡΙΪΟΘη 5. ἴῃ 60 Ιἴ0ΓῸ, 
ααἱ ἰοῦ αν. ΡΥόοὶβ ἀ65. σθοῦ- 
ΤῈ5 ἀθ Οέβδαν ρᾶγ Ναροϊέοῃ ὀουὶώ 
Ῥᾶγ Μ, Μαγοϊμᾶπα “ ρ. 146 εαϊί, 
Θιαιϊιρατί, --- μᾶλλον, νοι. 

ἀναχωροῦσιν τὸν ῬΡαμφίαν, κωλυόντων δὲ τῶν Θεσσαλῶν καὶ 
ἐπ᾽ οἴκου. 

8 3, ἑπτα, ..ῆοο. ἱπογρα!θι]α ΟΡ. 12, 8 1. ἹῬαμφέας. 
οβϑὺ, 81 νϑῖϑ βαπύ αἴθ ἀθ ἤδὰο ΟἸθβδυοῃὶ ρϑίογ, ιὰ. ΝΠ] 89, 2. 

Ὀς Ερίϊογάϊάα οἵ, Βομποῖα. δὰ Χο. 
Ηϊβί. ατ, ΙΝ 2, 2. -- καϑέ- 
σταντο... «ἔχειν. Οἵ, ΠΙ| 98, 
8. Ῥογρεγδηὶ Μαείποι, 'ἰῃ δύση. 
ΙΠ Ρ. 868 μεϑέσταντο. Οἱ. 82, 1. 

8.2. ἐνδιατριβόντων ... 
ἐτελεύτα. Ιἰὰ4π6 δοβίαίο χθὰπ- 
(6 Ῥγοοιϊαπη δὰ Απιρῃϊρο πὶ ἴα- 
οἴχῃ οϑίύ (οἵ, 81 οἱ θοᾶν.), αποᾶ 
ΟΙ. ΙΧ Χ ΧΙΧ 8. ΑἸοᾶθοῸ Δγοῃοπίθ 
Ῥυρηῃαίαπηά 6550 ἰθϑίϑηψυῦ οοτη- 
Ῥίαγοβ. Νιά, ΟἸἴηι. Ἐδβί, αν. δᾶ 
ἃ. 422. 

σϑρ. 19. 81. Πιερέου. .,Η]16 
Ιοοῦβ ἃ 1ἰνὶο Ρίοτα [ΧΧΧΙΙ 15] 
εὐ Ριοα [ΧΧΧΥῚΙ 14] νοοδίαγ. 
Εταὶ ορρίἀυπι ΤΠ 6β58]|18Δ6 παπᾶ 
ῬΓΟΘᾺΙ ἃ Μθϑίγοροι! οὖ νῖβ Ρε}}}- 
860 εὖ 6οχ Αἰπδπηδηΐαᾷ 1 γίββϑτη 
[ογθη!.  Ατη. 1)6 πδο ἀτθ6 Δ6ᾶ. 
Μα6]}]. δὰ 4}. ἄτγδθο, ββρί. ρ. 20 
εὐ 1681. αταθο. βερί. ΓΝ ρ. ὅ08 
564., 4] ἃ ΟἸετῖίο οὐ Ασὴᾶ μἰΠ}} 
αἰ ἴοντο δγοί τϑιὶ Ῥτορβ Μαίυγδη- 
θϑτα οΟἸ]]οοδηί, -- κωλυόντων 

ΡΥ 
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μα Βρασίδου τεϑνεῶτος, ᾧπερ ἦγον τὴν στρατιάν, 
ἀπετρώποντο ἐπ᾽ οἴκου, νομίσαντες οὐδένα καιρὸν 
ἔτι εἶναι τῶν τὲ ᾿Αϑηναίων ἥσσῃ ἀπεληλυϑότων 
καὶ οὐκ ἀξιόχρεων αὐτῶν ὄντων δρᾶν τι ὧν κά- 
κεῖνος ἐπενόει" μάλιστα δὲ ἀπῆλϑον εἰδότες τοὺς 

“ακεδαιμονίους ὅτε ἐξῇσαν πρὸς τὴν εἰρήνην μᾶλ-- 
λον τὴν “γνώμην ἔχοντας. 

14. Ξυνέβη τε εὐθὺς μετὰ τὴν ἐν ᾿Δμφιπόλει ΡΣ ̓ 
μάχην καὶ τὴν Ραμφίου ἀναχώρησιν ἐκ Θεσσαλίας οἵ Αϑηναῖοι 
ὥστε πολέμου μὲν μηδὲν ἔτι ἅψασϑαι μηδετέρους, πρὸς τὴν εἰς ρήνην τὴν 
πρὸς δὲ τὴν εἰρήνην μᾶλλον τὴν γνώμην εἶχον, τ το το, 

ΟΡ. 18. 8. 3. ἔτι εἶναι. 1ι. γαϊ. Η. Βεικ, εἶναι ἔτι. 

νιν Θεσσαλῶν ἀκ οοπδία (οἴ, 
δάῃ, 1Π 18, 1). Τηδηβίυαμη οχϑὺ- 
οἷα ἱπιρϑαϊναγὶ δγϑηΐ, αὖ Ιβομᾶ- 
Βοτᾶθ ἱπηροαϊνογαῃί ἵν 1582, 2. 
-- καιρόν. ΒΡ !. τοῦ ἄγειν 
τὴν στρατιὰν (ἐς, τὰ ἐπὶ Θρᾷ- 
κης). - ηἡσσῃ ἀπεληλυϑό- 
τῶν, οὕτὴ νἱοὶ! ἀΐβ5οε5515- 
5Βθ6η0 Ὡθ4ὰ6 οὐϊαπὶ (αιιὰθ δϑί 
νὶβ ΡΘνίθοι)} 1 ἴῃ Τηνγδοὶδ 6856}. 
- καὶ οὐκ... ὄντων, οἱ 
φυοά 5114 0 6᾽ Π0 ἢ 6556}. 
Αὐτῶν εϑ5ὶ σφῶν αὐτῶν εἰ ρῥτο- 
Ῥεῖ ροβὺ καί οο]οοδηάητη ογδί; 
568 οἵ, αἀη. 16, 1. ἢ6 ἀξιόχρεως 
νοῦθ οοηΐῇ, Ἠειοὰ, ΙΝ 126. --- κἀ- 
κεῖνος. ὕτ᾽ ποὴ 5οϊιπὶ 51 Πὶ 
(οχϑγοϊίαβ ἴῃ ΤὨνδοῖαπι ἀποθηα!), 
564 οἰἰδπὶ Βτγαβίάδα (ἀθίθηαὶ 10] 
ΑἸΠΘηἰθηβίαση. ἱτη 6.11} ΘΟὨΒ.Π τη 
ΘΧβοαπθγθηΐαν, ρϑγατ ἰαοηεοὶ 510] 
γὶϑὶ βυπί, Οἵ, δάη. 1Π 67, 2. [ἰὰ- 
46 ἀιϊιοθ8 ᾿ιδοράδοιμοηϊὶ ἀυδθι5 
ἀ6 οδυβὶβ ΓΘΠῚ ΠΟ ἰδ ΟΡ ΡοΥία- 
ΠΔΠῚ 6556 Ραυϊΐϊανογιηῖ, αιοὰ δὰ 
5085 ἴῃ ΤἬγδοϊα Γὸ5. ὑπθη 88 ρτο- 
Ῥίογ ΑΥΠΘη θη β ΠῚ ἀἸ ΒΟ 55 ΠῚ 51- 
514115. ΠῸἢ ἴϑτὴ ΟΡ᾿15 δϑϑϑί εὖ δὰ 
Ῥογβεαυθπα Βγαβίάδε Ομ 5118ἃ 
ἰρϑὶ βιθὶ νἱ ἀθγθπίαγ ρᾶγατη ἰάοποὶ 
6588. 

82. τὴν γνώμην ἔχοντας. 
Οἵ, δάμη, ΠΠ| 25, 2. Οδίθγυπι ἰο- 
τὰηι τη θα τ αηὶ μάλιστα... ἔχον- 
τας ϑ0ροθυου θιι5. ἰθηϊογθ ἰηίθυ- 

Ῥαποίΐοπα ἃρίϊι8 δαηθοίθηἀιτη 
δϑύ. ϑ'ϑη θη δγαπιὶ Θηΐἷπα ΘΟΠ ΘΔ ΓΘη- 
ιἷὰ δθο δϑύ: οὑπὶ Τ᾽ ἢ 6558} 608 
ἱπιροάϊτο οοπαυθηΐαν οἱ βὶ- 
τὰ} Βεαϑὶ 85 ποία 5 65- 
5Βοί, ἀομιυηὶ τονογίθυηΐ, 
αὐυοᾶ οὰπὶ ΓΘ πὶ Π ΟΠ ᾿ἰᾶπὶ ΟΡ - 
Ρογίαπαπ 6556 ραυϊᾶθδπηί 
{πὶ δορά ϑεπ οἴ 05 60 [6Π|- 
Ροτγο 4αὺοὸ φῬγοΓιοἰβοθθαπηύυτ, 
αὐυδηααδτη Βτγαβϑίάδθ οΟ 5115. ΟὉ- 
ΒΘΟυἴ05 δἰ 546 δαοίουγ (81 ράγθη- 
ἰ65, 1:8 5185 δἀ Ρ8 66 πὶ αυδη δὰ 
ὈΘΙΙατα πὶ οἰ ̓ ἢ ἃ 586 ΘΟ ἢ ΘΓ ἰα πὶ 
ὨΔΌθαπί, Εὐθηΐπι Πἰ ΠΟ ΪΠτι8 
ἴῃ ἴτ βϑυβοορίᾷ ρϑυβι ἰδϑθηΐ, 9] 
γ6 πὶ οἰΐδηὶ Ορρουίαηδη ᾿ἀϊοα88θηΐ 
ας ΤΔορἀδοπιθηΐο5 ἃ ρ806 8]1}- 
ΘΠΟΒ 6586 Ταϊϊ, Π6 Τὸ ἰηΐβοίᾳ τὸ- 
ψουϑὶ ἴῃ οἰν ΠῚ ΒΌΟΥ πὶ ἰη νἀ 18 Πὶ 
τ ἐν πΡῊν τηθί 55θηΐ, 

.14, 81. Ξυν ἔβη ἱπῆη. 
μεν ἜΠΗ Βϑαυΐϊίαν αὖ ϑορ. ΤΎΔΟΝ.. 
11. 59. ΤΡ] Α ̓ν ΔΙ. ΕἸ 1486: Βα- 
τἶτον γίγνεσϑαι ὥστε Χεου. ΑπΔΡ. 

6, 80. Ηἴϑι. ἀτ. Υ᾽ 8, 10. Ογτ. 
ΨΠΙ ἃ, ἢ. Οὗ, Μαδί, ἀντ, 8 581 
δάη. 9. Κύυθηη, ἀτ. πιᾶχ. 8 478 
αᾶη. 11. --- πρὸς δὲ... εἶχον. 
Μαυϊαΐογ νϑυθΟΓΠ βού τ, ΟἹ ΠῚ 
Ἰᾶθο Ῥγϑθίθν βθηϊθητίαθ ΓΑΙ ΟΠ 6 ΠῚ 
Ποπ ἴϑπιὶ δᾷ ξυνέβη ὥστε τοῖο- 
ταπίαν, Οἷς, 8 4. Δάη. ΥἹ 18, 4. 
Κύυορ. αὐ. 8 ὅ9, 2 δᾶπ. 8. -- 
μᾶλλον, Ῥοιϊα5 υἱὐ 1], 2. - 
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λέγεται αἡ) τὰ οἵ μὲν ᾿Αϑηναῖοι πληγέντες ἐπὶ τῷ “1ηλίῳ καὶ δι᾿ 
τὰς πόλεις 
αὐτὰς προ- 
τρεπόμενα 
πρὸς ξύμ- 

βασιν, 

ὀλίγου αὖϑις ἐν ̓ ἀμφιπόλει, καὶ οὐκ ἔχοντες τὴν 
ἐλπίδα τῆς ῥώμης πιστὴν ἔτι, ἧπερ οὐ προσεδέ- 
χοντο πρότερον τὰς σπονδάς, δοκοῦντες τῇ παρ- 
οὐσῃ εὐτυχίᾳ καϑυπέρτεροι γενήσεσϑαι᾽ καὶ τοὺς 
ξυμμάχους ἅμα ἐδέδισαν σφῶν μὴ διὰ τὰ σφάλ-- 
ματα ἐπαιρόμενοι ἐπὶ πλέον ἀποστῶσι, μετεμέλοντό 
τε ὅτι μετὰ τὰ ἐν “Πύλῳ χαλῶς παρασχὸν οὐ ξυν- 
ἐβησαν᾽ οἱ δ᾽ αὖ “ακεδαιμόνιοι παρὰ γνώμην 
μὲν ἀποβαίνοντος σφίσι τοῦ πολέμου, ἐν ὦ ᾧον- 
το ὀλίγων ἐτῶν χαϑαιρήσειν τὴν τῶν ᾿ϑηναίων 
δύναμιν, εἰ τὴν γῆν τέμνοιεν, περιπεσόντες δὲ τῇ 
ἐν τῇνήσῳ ξυμφορᾷ, οἵα οὔπω ἐγεγένητο τῇ Σπάρτῃ, 
καὶ λῃστευομένης τῆς χώρας ἐκ τῆς Πύλου καὶ 
Κυϑήρων, αὐτομολούντων τὲ τῶν Εἱλώτων καὶ ἀεὶ 
προσδοκίας οὔσης μή τι καὶ οἵ ὑπομένοντες τοῖς 

ΕΣ 14, 8 2. ἐδεδίεσαν οοαά. Οἵ, 54. ΙΝ ὅ5, 8. 
8 8. γεγένητο Ιἰδτὶ. Οἷ, 54. ΠΙ 28, 1. 

οΟΠΙδογθηἰα ἱπᾶθ ἃ νδνθὶβ οὐκ 
ἔχοντες Ἰᾶθο εϑὲ: δά ποίδ ἀ6- 
δύϊταιὶ οτδηΐ, 4πἃ Ρ 8 ΘΙ Γ6- 
Ρυδιϊανοταπί, απο 5' τη] 
υἱτηοθαπί, π6 5001} Δη10 185 

δι᾽ ὀλίγου, Ρδᾶμ]ο Ροϑβί. Οἵ. 
άπ. 1 94, ὃ. -- ἐλπέδα τῆς 
ῥώμης. ΟἿ. δάπ. ΠΙ ὅ8, ὅ. -- 
οὐ προσεδέχοντο, τορτιάϊα- 
θαπί, -- πρότερον. Μία. ΤΥ ̓ 
21. -- δοκοῦντες τῇ παρούῦ- 
σῃ εὐτυχίᾳ, ργτορίον ρτδε- 
βΒεπίοπι [οὐ πᾶτὴ ραἰαηΐθ68. 
Οὗ δάῃ. ΤΙ ΘΕΟΣ 

82, καὶ. ..ἐδέδισαν. Ττᾶπ5- 
ἴὰ5 ἢἰ ἃ βυιοἰρ δα νϑυθυτη 
αποᾷ αἰοϊλυγ βπίύαχτη. ΟΥ̓, 8 4. δάη. 
ΠΙ 86, 2. Κυυθξ. ατ. 8.59. 2 
8άη. 9. -- μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ 
ες οὐ ξυνέβησαν. Ἠδεο δ 
ῬϑΟΘΠῚ Ρ ΟΒΊΓΘΠΠΟ ἃ Π,δορα θυ 0 115 
ΟὈ]δίατη (ἸΝ 41, 8 οἱ 4) τοΐθγυη- 
ἰὰὙ, ΠΟῚ δα δούϊομθβ ἀ6 θᾶ δηίθα 
ἔδοίαβ (1Ὗ 18---28). ΝΙταΐγατη 605 
Ῥοβίγοπιδθα Ῥδϑῃϊίεραί ἀϊπη15888 
ΟΡΡογίαηἰία 5, αυἃ 5] πιϑὶ βϑϑϑηΐ, 
146 1551 Π͵85 ΟΠ] ΟΠ 65 ἱπηροίγαβΒ- 
βοΐ, Εὖ ΡΥΪΟΥΘΠΊ, ΟΟΠῚ ΡΟΒΊΘΤΙΟΥ 
ϑϑοιίδ 5ἰΐ, βῖη6 ἀδηηη0 αἰ Πιβ θυ ηΐ, 
Οἵ, αἄη. 7, 8. --Ἡ ἈἯκκααρασχόν. 
ΟΥἷ, δάη. 1 120, 8. ϑεπίθη δ τη 

ἀεοἰεοίατὶ οϑϑοπὺ, ΘΟ 5616 τΓ6- 
σαβαίδθ ρ8ο0ῖ85 Ῥαδηϊιοραι. 
Τα ΠῸΠ 501] .πὶ Πάπιοῖδπι 81η]- 
ΒΘΙηΐ, 5684. εἴδη {πιο Θ εἰ Ρ86- 
πἰοηἰϊα αβθοιῖ Βαηΐ. 

8. ὃ. οἵ. δ᾽ αὖ Δακεδαι- 
μόν τοι] ἀπὸ κοινοῦ εἶχον τὴν 
γνώμην πρὸς τὴν εἰρήνην νοη- 
τέον. ὅ6Π0]. ϑίγαοίατα δὰ Ρᾶγ- 
εἰοϊρία τρᾶϊι, --- ὀλίγων ἐτῶν 
Οἵ. Κτυορ. ὅν, 8 47, 2 δάη. ὃ. 
- τῇ νήσῳ. ΟἿ. αάῃ, ΙΝ 24; 8. 
-- λῃστευομένης .. ΔΊΣ 
ϑήρων. γιά. ΙΝ 41]. 84 54. -- 
αὐτομολούντων... Εϊλώ- 
των. Νά. ᾽Ὺ 41, 3: τεσ δος 
δοκίας ... μή. Ο, ἄπ. 118, 
1. - τοῖς ἔξω, 115) ᾳυΐ 6ὁχ- 
ἰτἃ οΥδηΐ, ἴοτδϑ δ᾽θυδῃηῖ; 
ἀερτγοβϑδὶ Θγδπύ. Πα ΤΥ 66, 1 
οἱ 2. ἰάθη οἵ φυγάδες εἰ οὗ 
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ἔξω πίσυνοι πρὸς τὰ παρόντα σφίσιν, ὥσπερ καὶ 
4 πρότερον, νεωτερίσωσι᾽ ξυνέβαινε δὲ καὶ πρὸς τοὺς 
᾿Δργείους αὐτοῖς τὰς τριακοντούτεις σπονδὰς ἐπ᾽ 

9 ΄ ἐξόδῳ εἶναι, καὶ ἄλλας οὐκ ἤϑελον σπένδεσϑαι οἵ 
᾿Αργεῖοι. εἰ μή τις αὐτοῖς τὴν Κυνουρίαν γὴν 
ἀποδώσει [ὥστ᾽] (ἀδύνατα «δ᾽ εἶναι ἐφαίνετο ᾽4ρ-- 

’ τ, ,΄, Ο -»- - 

γείοις καὶ ᾿“ϑηναίοις ἅμα πολεμεῖν), τῶν τε ἐν 11ε-- 

8 4. τριακονταέτεις ΟἹ, γαῖ. Μ., νυ]σὸ τριακονταξτεῖς, τρια- 
κποντούτεις Εν, ὕπι5. οοά. Ῥαγιβίηιιβ τρεακοντούτεις Ῥτὸ τριακον- 
ταἕτεις ϑογνανὶν ἰάᾳια τθοϊρθηάαπιὶ οϑί. Οὗ 1 28, 4, 87, 6. 118, 1. 
Π 2, 1. Ατὶβδὺ, Αοἢ. 194.““ Βί8 1], Οτδοβί. συϑτη. Ρ. ἼΕῸ 

“Κυνοσουρίαν Τι. αι. εη., 

ἔξω Δρρε!]δηίαν. --- πέσυνοι. 
Οὐ δάῃ, Π 89, 6. -- πρὸς τὰ 
παρόντα. οΥ. δάῃ. ΓΝ 80, 2. 
-- ὥσπε πρότερον. 
Ψιά. 1 101. 1083. 

8 4. ξυνέβαινε, δοοοᾶε- 
θδὺ:..) 6 ἰγδηϑῖιι. δὰ νοῦ}. ἤπ, 
οἵ, 82. -- ἐπ᾽ ἐξόδῳ εἶναι. 
ἡ ΝΟΠΙΡΘ 8ΠΠ0. ΒΘαΌΘΠΙΪ; Πᾶτη 1110 
ΔΠΠΟ ΤΌΓΒι5. ἐπ ἐξόδῳ 86 686- 
ἄεπι σπονδαί [556 ἀϊοππίαγ οἱ 
ῬΘΙΠατη. 1115. ἃ Πυδορα δου οη1}5. ἵτη- 
Ῥεπάογο (Υ̓ 28). Ποάν. Αππαὶ, 
Τῆπο. Ιηἰίδ 6 ΘΓΡῸ δγαηΐ μ86 ἰηᾶι- 
ἰἰὰ6 ἃ. 451 ἃ. τ. Ῥατγὶ 5θῆηϑιι 
δία ἢἷο οὐ 28, 2 ἔξοδος ἀρυὰ 
Χρη. Ηΐϊβι, αν, ᾿ ον ἐξέρχε- 
σθαι. -- καὶ ἄλλας.. «οἵ 249- 
γεῖοι. Ἀτηρο]]άδπὶ οἱ Τἠοματα δὰ 
ἴοθάιιβ οὔτη Αὐρῖνὶβ ΓΘ ΠΟν Πα ΠῚ 
ΤηΪ5505 6558 ΠΝ ἥἀδπηιτπη (22, 
2) ΘΟΠΙΡΟΥΪΠΊ15. Ια, ὁ. 39, δ 
γΘΓΡΟΡΙΠΙ ϑβ σιοίιγα οἵ. 8. 1, 
εὖ μή τις. δ ριοη. ἐπάσβηῖ 
δα ΤιΔοραἀδοπΊοηΐο8 βρβοίδηίε οἵ, 
δάῃ, ΙΝ 18, 4 οἱ. Βεγηῆ. ϑ'γηί, 
Ρ, 440. -- ἠυοὰ ἴῃ οο0α 4. Ἰορταιγ 
ὥστ᾽ ἀδύνατα εἶναι ἐφαΐ- 
ΨνΕγτῸ 58πἃ Ταίΐοπθ οὑπὶ ϑρουὶ- 
ΟΥ̓ 115 ΠΟῚ ΘΟΠΔοΓοῖ, ΝΆΠῚ 6Χ 60, 
αυοα ἐοεάογῖβ οαπὶ ΑὙὐρὶν 8 ρϑοιῖ 
οχῖτι5. Ἰηδίαθαι πραὰθ ἰὰ πὶ το- 
ὭΟΨΑΓΘ νοϊθθδηΐ, πη ηἶπι6 Θ0η56- 
6 Π5 δύ ἤΠθυὶ πο Ροίιϊἶββθ, αἱ 
1 Δοοἀδοπιοπῖ οὐπὶ Αὐρὶνὶβ οἱ 
ΑἸΠΒΘΠΙΘη510 115. β'πλὰ} 6] τὴ οο- 
τογθηΐ, Νρααο 5ἱ, ἰὰ αποὰ Κταερ. 
Βιιδδὶς, ἤᾶπῸ ΘΟὨΘΘαΌΘΠ 8ΠῚ ΠΟῚ 

Κινουρίαν ΜΝ. ΟΞ ΠΝ σΟΣ 2: 

ΒΟΪ. πη 84 Ῥγοχίτηα βρθοίαγε νο- 
Ιατηι5, 56 δὴ οπηπΐᾶ απ86 'ἰπ4 6 
ἃ νευθὶβ οἵ δ᾽ αὖ Λακεδαιμό- 
ψιοι δχροβίία βαηὶ (οἵ, ὙΠῚΙ 68, 
4), αυϊοαθδη! δὰ τοβιϊ θη ππΠὶ 
Ἰπϑύ}} 56 η  Θ ἢ 1 γα πῇ ΟΥ̓ ΠΘῖὴ ΡτῸ- 
Ποίτηιι5. ΡΆσιιΠῚ δρίθ δηΐπὶ ἀἰοϊίαν: 
οὔσῃ ΤιΔορἀδ πο Ὀ6]Ὸ αποὰ 
Θαπὶ ΑἸΠΘμἰ θη 5118 ΠΑΡ απύ στὰ- 
ν65 οδἰ απ Ἰἰα 65. ΔΟοΘΡἰββαπί, ρτδ6- 
ἴθγθα δπίθιη Αὐρῖνὶ ἴοθααβ ααοὰ 
οχὶθαῦ τθηονάγο ΠΟΙΙθη ,, ΠΡ ᾶΓΟ5 
δγαηύ Ὀ6|10 βΒ' πιὰ] οὰπὶ ΑΥρΊν5 οἱ 
ΑΥΠ ΘΠ ηΒΙ 5. σογοηάο; 5εα α]- 
σοηα τη δϑί: οὐπὶ Ασοῖνὶ [οθάτιβ 
απο04 οχὶθαΐ Γπόνᾶγα πο] θηΐ, [.ἃ- 
ΟΘαἀδοιη 11 διυιίθηη ἰὰτῃ Ὀ6}10 ααοά 
απ ΑΥΠΘηϊθηβῖθιι5. Πα θαπὶ στὰ- 
ν65 οδἰτηἸα 65 ΔοσΘρἰββϑηί, ἱπηρᾶ- 
γῈ5 δὐϑηΐ "6110 β' πιὰ} οππ ΑὙοὶνὶβ 
οὐ Αὐπθηϊθηϑῖθ5. σοῦθηάο, Ναηι- 
Ῥ6 ργοχίπια Παΐιβ ᾿πΊ 0 6 1} ΠΠ{8 15 
οαπβᾷ ΠΟ ἴῃ ἰοθα θυ 5. οχίίι, 5οὰ 
ἴῃ ΔΟΟΘΡ 8. ΟΔΙΆΤΗ (ΔΙῚ θ115 5118 6ϑύ. 
ΕΔΟΙΙ6. δαΐοπὶ ὥστ᾽, 'ἴπ 400 ἰοίᾷ 
Βθπίθης 6. τοριρηδηϊ8 ΟΘΘΓΗΪΕΙΓ, 
ΟΥ̓ΤᾺΠ] 6556 ΡοΟϊοϑύ οχ ῬΓΟΧΙΠῚΪ8 
που ῖὶβ ὡσεὶ ΘΥΓΟΡ6 γϑροίιῖ5. Πα 
βὶ βιδίαϊτηιιβ, δέ ρδυι σα] απὶ ροϑβί 
ἀδύνατα τἀάοπάδπι 6558 οοῃίϊητιο 
Ῥαίοί, αιδο αυϊάοτη ὡσεὶ ἴῃ ὥστ᾽ 
τηπίαίο οτηϊ 6 πα ογαύ, δ η θη ἃ 5 
ΒΤ] 6} ̓ ΠίΘΡ Οϑἱίαβ ΠᾺΡ 65 11 62, 
ΘΠ 311.. τ Β8...05): ἀδύνατα 
εἶναι δοᾶοπι πιοᾶο ἀϊοιαπι 65. 1 
ὅ9, 2. --- τῶν τε ἐν Πελο- 
ποννήσω... ᾿Δργείους. Ιᾶτῃ 
ἃπίθ ΠΝ οἰπὶ ΑἸΠΘηΪδηβίθαβ 
[δοίδπὶ (17, 2), 4ὰὰ τηᾶχίπηθ 50- 



ἣν οἵ Λακε- 
δαιμόνιοι 

μάλιστα ἐσ- 5 
ηγοῦνται. 

92 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ε,, ιδ΄. ἐξ 

λοποννήσῳ πόλεων ὑπώπτευόν τινας ἀποστήσεσϑαι 
πρὸς τοὺς ᾿ἠργείους᾽" ὅπερ καὶ ἐγένετο. 

15. Ταῦτ᾽ οὖν ἀμφοτέροις αὐτοῖς λογιζομένοις 
ἐδόκει ποιητέα εἶναι ἡ ξύμβασις, καὶ οὐχ ἧσσον 
τοῖς “ακεδαιμονίοις, ἐπιϑυμίᾳ τῶν ἀνδρῶν τῶν 
ἐκ τῆς νήσου κομίσασϑαι" ἦσαν γὰρ οἱ Σπαρ- 

» 9 » -» ’ ἐν - ΄ “-ν 

τιᾶται αὐτῶν πρῶτοί τε καὶ ὁμοῖοι σφίσι ξυγγενεῖς. 

Οαρ. 1. 8 1. ὁμοίως σφίσι οοἀά. Οἷ, δάη, 

οἰογιαπι δηΐϊτηὶ ἃ [1,δοραδοηηοη 15 
ΔθΑΙΙοηδῦϊ δαηΐ, ἴῃ ΡΘΙΟΡΟΠΠΘΒ0 
ἔαϊ5586 αυἱ πηδρὶ5Β δά ΑὙρΊν ΟΠ 
βοοϊθίδίθιη πο πᾶυθηῦ ρυϑϑίθν ἤθ ΠΟ 
Ἰοσυτῃ ἴδοι! οο] ΠΣ οὶίαν οχ 28, 2, 
ὉὉῚ οἰπ5. τοὶ ὀϑιβἃ ΠῸΠ Ρ8018 00}- 
ἀϊοϊομθβ [ἶδ86 ππθπ] οΥϑ ἢ 1, 568 
οδΙτηϊταίθβ Τδοραἀδθιηοηϊοτιπὶ οἱ 
ΠοΡΘπ 68 ΑΥὙΡΊνΟΓΌΠι 0065. 
ὅπερ καὶ ἐγένετο. Υἱά. ο. 
29 564ᾳ. 

Ὅάρ. 1ὅ. 8 1. ἐπιϑυμίέᾳ 
τῶν ἀνδρῶν... κομέσα- 
σϑαι. Ηδθο εχρ!ϊοαπάϊ οαυδβᾶ δα 
οὐχ ἧσσον τοῖς ΔΠακεδαιμονίοις 
(ἐδόκει) ἀρροβίία βαπί, 6 ἀ8- 
ἰἶνο οἵ, δάῃ, 14, 1. [Ιηβηϊῖνιβ 
κομέσασϑαι δρεχοβϑίοιιβ δϑ. 
Οὐπὶ ποη1}118. βου ρίουθα5 Γ,διϊ-᾿ 
ηἷβ δὰ νϑυθαπὶ ἀἰχοῦὶβ ν Υ Ο Υ ΠῚ 
γοοϊρίεπαὶ ἀδβίάογὶο. Οἱ, 
ΡΙαι. ΟΥὐἷι. ὅ23 ς οὐδ᾽ ἐπιϑυμία 
σε ἄλλης πόλεως οὐδ᾽ ἄλλων 
νόμων ἔλαβεν εἰδέναι, Χρη. 
Ογε. ΚΟ 2, 81 οὐ δύναμαι ἐν- 
νοῆσαι ἀσφαλεστέραν οὐδὲ μίαν 
πορείαν ἡμῖν τῆς πρὸς αὐτὴν 
Βαβυλῶνα πορείας ἰέναι. Ὅδ 
σὰς τῶν ἀνδρ. τῶν ἐκ τῆς 
νήσου οἵ, αἄῃ, ΙΝ 108, 7. ὕδνο 
η6 οὔδάδ5. ἤᾶπὸ Βα ρ ΘΠ ουἰθὰ8 ουγΐ 
Τιδοραδοπηοηὶ, δα Ρῥϑοθπι ἰῃο!ηᾶ- 
γϑηὺ οδιι515 δἀἀοηάδηῃ ἔΪ556. Νϑπι 
ὁαπὶ δηΐεᾶ ΘΧροβίίαμι 510, ΟΘΌΓ 
αἰγίαιιθ ΡΑΥΪΓΟΡ. Ρδοὶ βιμἀπθυίηΐ, 
ἴᾶπὶ τ ϑοΐρ 8 (οὐχ ἧ σσον) 
οἰὰ8. γοὶ οἂιιβᾶ, πᾶ [.ϑοοάδε- 
τ Ϊ ΠΑΡαΘΥϊηΐ, οἱ αυϑοιτη 80 
ΑἸΒΠΘΗἰΘμβιππὶ ρᾶγίθ ἢ1Π1} Θομηρᾶ- 
ταν ροβϑίὶϊ, αἴεσίαγ, Ηοο 60 400- 

408 ἰηἀίοαίαν, αὐυοὰ οὐχ ἧσσον 
τοῖς “Ιακεδαιμονίοις γον 5 ἀω- 
φοτέροις αὐτοῖς ἰἰὰ ΟΡΡοΒβι αι 
Θδῖ, αὐ δα αποῖ9. ΡΙΌΠΟΠΪΠ6 Ρ6Ρ- 
50Π8|1, 4ὰ0 410] ἀμφότεροι δριυὰά 
ΤῊ. οᾶτουα 80]6ΐ, ἀμφοτέροις δτὰ- 
νἱὰ8 ἰηίοπάδιαν, -- οὗ Σπαρ- 
τιᾶται αὐτῶν. ,.Πᾶθὸ Ρενῖπάθ 
αἴοία βαπὺ δία οἵ Μακεδόνες 
αὐτῶν ΙΝ 1260, 8, οἵ Ζωριῆς 
ἡμῶν ΤΥ ΟἹ, ὦ, ἀδὶ νἱὰ. δάη. 
Νϑαᾷια βῃΪπῇ ΟΠΊΠ68 ΥἱΓὶ ἴῃ ᾿πϑαϊα 
οδρῦϊ ϑραυιϊδίαθ ογᾷπί, ΟἿ ΤΥ 88, 
ὅ, -- πρῶτοι. Οἱ, ἀάη. ΙΝ 108, 
1. Οὐπι ΜΌΒΙΙογο (θου, ΠΡ. 88) 
ΘΟΠΒΘηἾ10 ἢΐο ΠΟ γασδπι |14 αϑ πῃ 
ΔΡΡΘ ΙΔ ΟΠ 6 πὶ 6588, 5868 δᾶ ἰη- 
δα δγοπι δῦ δρῃϊίδη αἰἱρηϊ δ ίθ πη 
γϑίογυὶ. ἦς Αὐσῃ, Οοηΐ, Τ8οῆτη. ἀε 
Βθρ. [μδοεά. Ρ- 120. καὶ 
ὁμοῖοι σφίσι ξυγγενεῖς. 
ΜΈΘΙον Ῥοτγ, Πρ. 2851 πίοι 56 
ΘΟΒ ἃ 08 ᾿πι6} 1611 βίουί σφέσι 
δὲ ὁμόγλωσσοι ἀρυὰ Ηετοά. 157. 
56α ρῥυϊπησπι νἱγὶ ἴῃ ΘΗ δοίθγί τα 
τη ἰβϑὶ, 410 Π8 ΠῚ ΒΟΓΐΘ ΘΧ Οὐηηἶθι5 
ΙοοἿ5. δἰ θοῦ θυδηι(ΓΥ͂ 8,9), ἰπέθ ν᾽ 86 
οοβπδύϊ νἱχ Ῥοὐτιογιηΐ 6556, Ὠείη- 
ἀδ ουπὶ οὗ “Δακεδαιμόνιοι ποπιοη 
ῬΥΙΠΆΔΤΙ ΠῚ το 18 ΘΟΤΙ Ρ ΘΠ ΘΠ 51 ΟΠ 5 
510, σφέσι ἴῃ φδηπηϊίαίϊοπα Παΐο 
ϑυιθιοοία δὰ 1105 ταΐεγίαν, βίου 
ὙΠ το, 2 πανταχόϑεν σφέσι 
τῶν Συρακοσίων ἐ ἐπιφερομένων. 
Οὐ δάῃ. 1 20, 1 οὐ Αὐπάϊ. ἀθ 
ΡῬγοη, τϑῖθχ. ρ. 87. Εὖ ροίογδῃί 
ϑρδνίδηϊ Ροϑυγθηηαμη ἴῃ ᾿ΏΒΌΪΔ τη 
τηϊβϑὶ (οἷ, ΤΥ 8, 9) ὈΥΪΠΊΟΥΘΒ5. 6556 
δὺ ΘΟΓΙΠῚ, ΡΘΏ6Β 4108, ΘΠ] ΟΠπιηΐ 
οἰνί τη ἴᾳσο αὐθγθηΐαν, ΓΟ ΡὈ]οδ6 
ΒοΟ ἰθιῆρογα απ ηϊβίγαι 9 ογδΐ 



ΕΤΟΣ Κ. ΧΕΙΜΩΝ. (Υ̓͂ 14. 165.) Ὁ 

εὐθὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν 
οἵ ᾿ϑηναῖοι οὔπως ἤϑε- 

λον, εὖ φερόμενοι, ἐπὶ τῇ ἴσῃ καταλύεσϑαι. σφα- 
λέντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τῷ 4]ηλίῳ παραχρῆμα οἵ 
“ακεδαιμόνιοι γνόντες νῦν μᾶλλον ἂν ἐνδεξαμέ- 
νους ποιοῦνται τὴν ἐνιαύσιον ἐκεχειρίαν, ἐν ἦ ἔδει 

Μ ᾿ δ ᾿ 8 ἤρξαντο μὲν οὖν καὶ 
αὐτῶν πράσσειν, ἀλλ᾽ 

8 ὃ. οὔπω 6]. εη. Βερ. Ε, αν. Μ. Ὁ. Ὁ. 1. Ε. Μοβᾳὰ, πὶ, ἀν. 
Ῥδη. 50}10], ΑὙΙΒίοΡ!ι. Ῥδο. 478. γᾺ]}. 
οὔπως, 80. Ῥμοί, εὐ ϑυϊα. οὔπως᾽ οὐδένα τρύπον᾽ 
δίδης ἐν ε΄ καὶ Ὅμηρος. Οἵ, «ἅη. 

ΒΕΚΚ. ἰδ οἰ {παι Ρα!. “. Το] αὶ 
καὶ Θουκυ- 

ἂν ἐνδεξαμένους πὶ, ΤΠΟΠῚ, Μαρ. Ρ. 116, 0, δεξαμένους Οἢν. 
θδη., ἐνδεξομένους αν. ἢ., ἂν ἐνδεξομένους ΓοΙϊααὶ. 6 ζαίατο 
απ ἄν Τῆι. ἃθϊ πα ϊσαπᾶο οἵ, 5.4 }}. Οπδοβῦ, σγυᾶπῃ, Ὁ. 9 5646. 

(Ε1 δεΐπὶ ᾿ἶο βαηΐ Τιδ ΘΔ ΘΠ10}1) 
οορπδι!. Βοβίδῦ, αὐ ἀθ ὁμοῖοι, αϊ- 
οαΐαν, ργῸ 400 ἴῃ οοἀ ἃ. οβὲ ὁμοέως. 
Ηοο Π}}] δ πὶ ΠᾺΡ 66. δχρ]ϊοδιὶ ἢ 6 ΠῚ 
ΠσὰπΟ ἃρυ ΟΠΊΠ65 ΟΟηδίαϊ, 80 
ἀϊὰ οορπίϊζατη εδὲ ἀθ ϑ'ραγίδῃϊβ 
Ὠοπηοοῖβ, ἷ, 6. 115 ααὶ ρίθπο οἰἷ- 

ν απ ἴὰγο αἰθθϑηΐιν, ΒΘ ΠΠΟΠΘΠῚ 
6558. 6 αὐἰθ5 οἵ, ΜΘ], ον. 
ΠΡ. 89. δυτη. 46. Ἠοτηοεὶβ ᾿. 
1534ᾳ. Απίϊαυ. αν, 1 ὃ 25, 12 546. 
ΟΠ οΘπι, Αηΐϊαα, ἰαν, Ὁ, 119, ἀ6 
Ἠογηοοὶβ (Θραβο. 1) ρ. 108 544. 
Ἀπιῖσι. αν. ΓΡ. 228, ὕπ δαίθτη 
Ποπιοοὶ ἴηι]! ρογοπίαν, ὁμοίοις 
σφίσι ΒεκΚΚ. σοτγγοχὶί, αποὰ ροϑβί 
Ηδδ85. ([πιοαθτ. Ρ. Υ) 1,.. Ηογθβι. 
(Ρμ11. ΧΥῚΙ Ρ. 812) ἴἴὰ ρυορᾶνῖί, 
αὖ ΘΧΡΙΪσαγοῦ: .,5101, αἱ Ποπγοοὶ 
δραηΐ (1, 6, 115 Το ΔΘ ΠΟ ἢ ΪΟΥΠΊ, 
πὶ Ποπιοοὶ ἐγ η1), οοσηδίϊ., ὅ'οα 
Τιλοο ἀπο πἶο5, Ρ6Π685 405 γαὶ 
ῬΆΡΙΪοαΘ. Δαμ ηἸβίγαιϊο οὐαί, 0 Πὶ- 
65 ΠΟΠΊΟΘΟΒ [υΪ556 ΠθΟθ556. θϑί, 
Νηι «πὶ ποη Ποπιοοὶ οὐδηΐ (ὑπο- 
μείονες; οἵ, Ηκτγπι. Απίϊαι, ὅτ. 
Ι 8 48, 9), Πἰσοὺ 50 ΠΕ ΟἽ} ῬΑΥΊΘΙῚ 
Βαθαθυίηι (ἀθ ᾳὰο ἀπ τα τὶ Ροἰοϑβι), 
ΠοποΥῖθ5. οορίθ ἀδϑίϊίαι ογδηΐ. 
Ουᾶτο πῆς ἘΒδιοΠ θη βίθ᾽ αἰ ΠῚ 
Ῥη]. ΧΧΧΥΙ ρΡ. 2394) οι 
ὁμοῖοι σφίσι ἰϊιοτατιτη. παπία- 
θη. ΠῸῚ ΠΊΔΙΟΥΘ. ΘΙ η αν, 15. 
Πα ϑραγιϊαίαδθ οαρίϊνὶ, οὨΠῚ 
Ποπιοοὶ θββθηΐ, Ποηϊοοὶβ ᾿αοοάδο- 
ΤῊ ΟΠἾΪ5, αἱ τ ρα ]Πϊοα 6. δαιηϊηϊ- 

ὙΤΒῸοΥαΙα15 Ὑ0], ΤΙ, ὅθοῖ. 1. 

βίγδιῖο 6 πὴ Πα 6 υδηΐ, ΘΟ Πα ὶ ογϑηΐ, 
ΕτΘΏΪπὶ ΘΟΠΒΘΠΙΒΠΘΙΙΠῚ εβὲ ὕπο- 
μειόνων οοηῃϊασία ΠΟΙΊΟΘῸ5 ἃ5- 
Ρθύηδίοβ 6556. ϑϑηϊθηςίδηι ΤῊ, 
ἕεγθ, ποθὴ γορθὰ , ΘΧΡΥ ββῖι ΡΙαΐ, 
Νῖο. 10 οἵ γὰρ ἐκ Πύλου πομιε- 
σϑέντες ἦ σαν ἐξ οἴκων τε πρώ- 
τῶν τῆς Σπάρτης καὶ φίλους 
καὶ ξυγγενεῖς τοὺς δυνατωτά- 
τους ἔχοντες. 

8 2. ηρξαντο... πρασ- 
σειν. Νά, ΤῊ 41, 8. Νοη ροίο- 
ταῦ Πῖο βουϊρίου ρυΐουβ ἰθσδιϊοη β 
δὰ ῥδοθηὶ ρεβίθπεδπι τηΐββᾶθ (Υ͂ 
18---28) τηθηιϊοη θη) ποθ, 480- 
Ὠἶᾶπὶ 46 118 ἰδηΐα πη] δοίΙΟἢΪ 115 
ΒΘ ἐβί, ατ|ῖ δὰ γβοιρθγδη 408 
ὁδρτῖν 05. Ῥ ΡΠ ΠΘθδηΐ. --- οὔπως, 
τὴ πα θ, 110 πο ὁ πο πΠῸ 
Ιοθο ἀρυὰ ΤΙ. Οὐ Ηεδνοᾶ, 1 88. 
1525 8 Ξ 1 οἵ ᾿ϑηναῖοι 
εὐ. Μιὰ, 014, 8 4. -- εὐ φε- 
οόμενοι. Οἷς δάη. 1Π| 60, 8. -- 
ἐπὶ τῇ ἴση. Οἵ, δἄπ. 1 27, 1. 
-- καταλυύεσθϑ'αι. ΟΓν ἀάη. ΓΥ 
18, 4ά. --ὀ παραχρῆμα οππὶ 
Ῥατγιοϊρίο γνόντες ἴᾳηρα; ΠᾺΠῚ 
᾿ηἀαῖαθ Αἰ απᾶπῖο ροϑέ θ᾽ ππὶ 
οαρίστμῃ (ΤΥ 89, 1) ἰαοίαθ. βιυηΐ 
(ΕΥ̓ 117, 1). --- ἂν ἐν δεξαμ ἐ- 
νους, δοοδρίασοθ 6556. 
ΟΥ, Βογοα. 11 128. “ ΕὙυΒΙΓΆ 
Μοίποι, ἴῃ Πονπι. ΠῚ ρ. 868 
ἀνϑεξομένους. ΟἿ ΝΙ 20, 2. -- 
ποιοῦνται. βουλεύε- 
σϑαι. Μιὰ, ΤῈ 117, 1.0118,..18. 

8ϑ 



β) διὰ τί οἵ 
τὰ πρῶτα ἐν 
«Ἰἀκεδαΐμονι 

ναῖς φερόμε- 
νοι, Π λειστο- 

Νικίας, τὴν 
ξύμβασιν 
προυϑυ- 
μοῦντο. 
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ξυνιόντας καὶ περὶ τοῦ πλείονος χρόνου βου- 
λεύεσϑαι. 

10. ᾿Επειδὴ δὲ καὶ ἡ ἐν ᾿ἀμφιπόλει ἧσσα τοῖς 
᾿Αϑηναίοις ἐγεγένητο καὶ ἐτεϑνήκει Κλέων τὲ καὶ 

καὶ ἐν ᾿49ή- Βρασίδας, οἵπερ ἀμφοτέρωϑεν μάλιστα ἠναντιοῦντο 
τῇ εἰρήνῃ, ὃ μὲν διὰ τὸ εὐτυχεῖν τὲ καὶ τιμᾶσϑαι 

ἄναξ τε καὶ ἐκ τοῦ πολεμεῖν. ὃ δὲ γενομένης ἡσυχίας κατα- 
φανέστερος νομίζων ἂν εἶναι καχουργῶν καὶ ἀπι- 
στότερος διαβάλλων, 

Ολρ. 16, 8 1. τότε δὴ ΑΥ. Οἤγ., τότε δὲ τεϊϊααΐ. 

τότε δὴ ἑκατέρᾳ τῇ πόλει 

Βα πραῖθ 
1118 ἢ δϑὲ ορροβίυο οὖ ἀρᾷ Τῇ. ἴπ δροάοϑβὶ πθίαιθ (1 49, 1. 58, 1. 
Π 84, 8.1 78, 1. 127, 2, Ὑ 17, 2. ὅ8, 1, ΝῊ 18, 8. ὙΠ 99, 2) 
τότε ᾿δή. ̓ Ουᾶιο ἢπ0 ΠΟ Ρογίηθι δά, Ἢ τος Ρατῖτον ἴῃ δροάοϑβὶ 
5ΕΠΊΡΘΡ οὕτω δή. Οἵ, δάη. ΤῸ 80, 2. 

οἵ ἐν ἃηι6 ἑκατέρᾳ δάδυηι ἤορ. Β' Τιαρα, ἀτ.; 
τὴν οτηη68. Οἵ. δάηῃ, 

119, 8. - περὶ τοῦ πλεί- 
ονος χρόνου, ἀε ροδβίβθγϊουθ 
θη ροτο. ΟΥὗἨ δᾶη. ΙΥ̓ 80, 4. 
117 ἃς 
Οαρ. 16. 81. οἵπερ ... τῇ 

εἰρήνῃ. Οἵ, ΡΙυΙ, Νῖο, 9... οἱ 
ΑὙΙΒιΟΡ ΙΝ. Ῥδο, 209-- 284 -- διὰ 
τὸ εὐτυχεῖν. Οἵ, ΨΙ 17, 1. 
Νοη ἰαπαπδᾶῖὴ 58ὶ ὁαρ ἀπτη ΤΙ. 
Βνδϑβί πὶ ἀερίηχίι. 510 δπίηι δεὰ 
τὸ αὐτὸς εὐτυχεῖν 5ου ρ5ἰββϑύ. 
Ργοίΐβοίο ἴογία πα οὐ δαοίου 8. 
αι Ποτοθδύ, ΠΟῚ 50}1πὶ ᾿ρ51, 868 
οἰ 8 Πη ᾿εϊρυθ!ῖοαο Ρυοξαϊῦ, --- γ8- 
νομένης .. κακουργῶν. 
Οἵ. Αὐἱβίοριι. Εαα,. 800. --- καὶ 
ἀπιστότερος διαβάλλων, 
τηϊηπβαιο ἔα οἱ 5815 8] ὰτὴ- 
αἰ5 Γατασ ατὰ, Οπδ απ ΟἸ Ομ 5 
ΘΔ] ΠῚ ΠἾ ΔΥ ΠῚ ΘΧΘΙΊΡ Ια ᾿Θβιιπίαν 
1Π 88. 1Κ 27. -- τότε δὴ. 
προεϑυμοῦντο. Ηϊπο τηοῖρὶς 
δροάοβὶβ, Οἵ. 5ᾳ. Ῥϑοὶ σπχπ]6ο 
τὴ ἃ 5158 βία οθδηΐ, ᾳποα Βταβἀἃ5 
οὐ ΟἸθο πιονίπὶ θιδηῦ; ΟΌΣ Οπηηϊ- 
Ὧ0 Βέμἀ που ]ηύ, Ρτοχίπνὶβ ΧΡ] Ἰοαύαν. 
-- ἑκατέρᾳ τῇ πόλει σπεύ- 
δοντες τὰ μάλιστ᾽ αὐτήν, 
αὐταπο ον εἶ τη ἃ χὶ ΠῚ 6 50ὰ- 
ἀθηΐοβ ΘΟ ραν 68πηι, ΟΥ, 
Ταῖς ΡῈ. Τὶ 79. ΠΡ. 1.195. 
(υοᾶ ἴῃ οοαα, 651 τὴν ἡγεμονίαν 

ἀεοῖπαο μάλιστα 

ΒΘ θη 186. ΡΥΟΓΒῖι5 τορυρηδί. Να- 
416 ΘῃΪη1, ΟἿ ΡυΪποϊραίαπι ΝΊοΙα5 
εἱ Ρ]Ἰβίομᾶχ δ δοιανου]ηΐ, ργΟΧ ᾿ Π}15 
ΘΧρΡΙ Ιοαίαν, 564 ΘΓ 805 βίυα!οβὶ 
Γαουΐητ, Εππθηαηαϊ δυΐίοπι ἦγε- 
μονέαν οοπϑιιθ δάμαο ἔνγαδβιγαι 
5ιπηι, ὕπαπη Π, ὈΙπἀ ΟΥ̓ ἰηνεη- 
πατῇ ομολογέαν νἱάογὶ ροίοϑύ 4}1- 
ααϑηία! σὴ ΡΓΟΡΔ ἢ δαι15. ΠΑ θ6Γθ. 
ρα ποῆ ΠΆΌΘΟΪ., δῖ νοοαθ}} πο- 

"410 δοσυγαίί 5 Θχ δηλ παίδ ουὶί, ΝΗῚ 
ΠΟ ρϑοθπὶ ἰᾷ 5ἰρῃηϊῆοδί, 568 
οοπνθηϊ πο (Κεγαὀνοάμηρ, 
[]οδοτ οἰπ σιη [{), α 8115 πθατὰα 8η- 
ἴθᾷ ΠιοπΊΟΓαῖα οϑί, ἰὰ αυοὰ 8ά- 
Ἰαηοίαβ. ΔυτΘ.] 15 ροϑίαϊαί, πραὰθ, 
αἰ ἤοΟ ἰοθο ἢουὶ ἀθθθι, ΡῈ 586 
θ6110 ορροπίίυτ. δαποηγεμονέαν 
Βυΐϊο ἸοθΟ οχὶ πιο μά τ 6558. υϑίϊ 
ῬΓῸ δααϊίαπηιθηίο ἰὰ ΠδθαΪΠγ1.5, 
40 50 }108 Δ] 1418. ΘΟμΊρ ον νο- 
᾿ΘΡΙ τη ἀπ ΟδΤΩ 50Υ1Ρ ἐγ 8 Τὴ μάλιστα 
τὴν φεογνυσαίο ΘΥΓΟΓΘ (εἰς 5, 
88, 8) οΧχ ᾿πίθονα μάλιστ᾽ αὐτὴν 
ἀδργανδίδπι, Νεαυς τηϊη 8. ΠΟΥ ΥΙΪ 
οογγθούαγδθ ἀδθοιυν οἵ ἐν δυΐθ 
ἑκατέρᾳ ἴῃ ρϑιοὶβ ᾿ἴβαπο ἀοίθυιουῖς- 
θ15 Πρυ15 δαάίταπι. --- Νιεπκέας. 
Ἠαΐι5 τᾶ χὶπηθ ΟΡ οι ρϑσοπΊ, αι 6 
δᾶθο ἃ εο Νικέειος εἰρήνη ἃρ- 
ῬοΙαία οϑί, εοἰβοία πὶ 6556 Ρ]ι- 
τγομπ5. Νῖο, 9 ρίθηβ ἀοοοί. Αἀα, 
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σπεύδοντες τὰ μάλιστ᾽ αὐτὴν [ἡγεμονίαν] Πλει-- 
στοάναξ τὲ ὁ Παυσανίου, βασιλεὺς “ακεδαιμονίων, 
καὶ Μικίας ὁ Νικηράτου, πλεῖστα τῶν τότε εὖ 
φερόμενος ἐν στρατηγίαις, πολλῷ δὴ μᾶλλον προ- 
εϑυμοῦντο, Νικίας μὲν βουλόμενος, ἐν ᾧ ἀπαϑὴς 
ἦν καὶ ἠξιοῦτο, διασώσασϑαι τὴν εὐτυχίαν, καὶ ἔς τὲ 
τὸ αὐτίκα πόνων πεπαῦσϑαι καὶ αὐτὸς καὶ τοὺς πο- 
λίτας παῦσαι, καὶ τῷ μέλλοντι χρόνῳ καταλιπεῖν 
ὄνομα ὡς οὐδὲν σφήλας τὴν πόλιν διεγένετο, νο-- 
μίζων ἐκ τοῦ ἀκινδύνου τοῦτο ξυμβαίνειν καὶ 
ὅστις ἐλάχιστα τύχῃ αὑτὸν παραδίδωσι, τὸ δὲ 
ἀκίνδυνον τὴν εἰρήνην παρέχειν᾽ Πλειστοάναξ δὲ 
ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν διαβαλλόμενος περὶ τῆς χαϑόδου 

χαὶ ἐς ἐνθυμίαν τοῖς “Μακεϑαιμονίοις ἀεὶ προβαλ- 
λόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν, ὃπότε τι πταίσειαν, ὡς διὰ 
τὴν ἐκείνου κάϑοδον παρανομηϑεῖσαν ταῦτα ξυμ- 

εἰ κἂν τῷ ταδὶ υἱέ θοῦν. Βεᾷ. Τῇ. καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ατ,, 
αἱ ἐς τὸ ἔπειτα ἵΚΥῦ Ῥοι5 ἐς τὸν μέλλοντα χρόνον βου ρβἰβϑοῖ, 

18, ὅ. 11 64, ὅ. 

1ῖᾷά. ΑἸοὶ. 14 οὐ ἰηΐτα 48, 2, ---ὀ καΐ τινι ὅς, καὶ εἴ τις. Οἱ. 
πλεῖστα δΔάνενθιδ! ον ἀϊοίαπὶ δάῃ, ΤΕ ΤΥ 10 5 
δβϑί. -- εὖ «φερόμενος. Οὗ 1Ὁ, τύχῃ. Αὐθουϊαπι, «αἱ ἴῃ 5118}}- 
9, - ἐν ᾧ; ἀππὶ, Οἵ, Χεοη. γι. 
Π 1, 20. -- ἠξιοῦτο. Αὐΐ εχ 
Βαρουοσῖθαιβ τερεῖς ἀπαϑὴς εἷ- 
ναι (ἀ τὰ οἰδαῖπ πὶ ΘΧΡΘΥΒ οἵ 
οὐαὶ εἱ ρυϊαθαίαν 6588) δῖ 
ἱπίουργοίαυθ Ποπ ον θαίατ. ΑΙ- 
το ΓΌΤη Ρἰδοοί ΡΙΓΟΡΊΘΥ 51Π|1}}6Π| ΥἱΠὶ 
ΠΟπΙΪπἰ5 ἀξέωμα (1 180, 1. 1 68, 
ἘΠ 55 χ 1: 1 Τὸ; 8). Ὸ- 
Ροῦβ. δὰ Ἦεο. 510 ΟΡ εν -- 
διασώσασθαι τὴν εὐτυ- 
ΝΙΝ δι 
-- πεπαῦσθαι π Ὲ 
Ιῃ γουθοῦαπι καὶ αὐτός οοἸ]οοᾶ- 
τ0η6 Θδ 6 ΠῚ 5. ΠΟΙ γ 515 ἰην θη Γ, 
πε 'ἰπ καί ρῬαγίίουϊα, ΠΠ δ γαία 
εϑδὺ δὰ ΠΙ 6τ, 6, ἴῃ τέ 8441 10 
οὐ ἰ101, ἴῃ οὔτε ᾿αᾶ ΠῚ 90, 8. --- 
καὶ τῷ... ὄνομα, εἰ ροβίεοτϊ- 
ἰ401 ἈΘΡλΟα, Βα ας οὶ Ροτί, 
Οὗ, Κτσυος. ὦ ΑΘ,.Α ὅ0πῃ. Ἐ- 
-- ΒΝ ΤᾺΝ 1 9 58: 
δ δἅη. 8. -- καὶ ὅστις, ἰ. 6. 

παῦσαι. 

Πἰπ18. σου] ΥἹ 98, 8. Ιεοσίταγ, 
Γταβίτα ἀδβι ἀγαθαί Βαπον. δ᾽. Π 
ἈΝ ον θετ- “περὶ τῆς 
καϑόδου]. . φεύγων κάϑο- 
δον εὕρετο" ἔφευγε δὲ διὰ τό 
ποτὲ πρότερον δόξαι δῶρα παρ᾽ 
᾿ΔΑϑηναίων λαβὼν ἀναχωρῆσαι 
ἐκ τῆς ᾿ἀττικῆς. 5601, Οἱ. ὃ 8, 
-- καὶ ἐς ἐνθυμίαν... ὑπ᾿ 
αὐτῶν. Βεπε Ροτί.: οἱ (6 ἃ πι) 
ΤΠ αοοἀδοιη οπῖοΥ α πὶ ΔΠΙπΠΙΪ5 
Δ Ὁ 11115 απαϑδὶ τοὶ ϊοῖο 561- 
ΡδΥ οθ᾽οογϑίατ, ,, Ενϑυμίέα ε5ι 
Βουῖα οορσίἑαι! ο οπὶ ρΟΘΠΪίθη - 
ἰἰὰ οἱ ουἱρθ πιριηουϊα. ΚΝ. Β δὰ, 
ΟἿ Βομηοῖά. δὰ Ῥβειάο- Χϑη. ἀθ 
ΒΘρ. Αἰμρη. ϑ, 12, Ηυΐϊο ΤῊ. ἰΙοοῸ 
Ιοουϊοποι ἐς ἐνθυμέαν προ- 
βάλλειν ἀεθεύ 55. Ὁ 1ο ΧΧΧΙΧ 
1 ΟἹ ῬΟΙ υΧ, ΠΡ ΡΙ --Ξ τὲ 
πταΐέσειαν. Οἵ. οὐκ ἐλάσσω 
πταίει 1 122, 1 εἱ δάη. 1 88,6. 
εἰ ΠῚ 485, ὅ. -- παρανομῆή- 

3Ἔ 
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βαίνοι. τὴν γὰρ πρόμαντιν τὴν ἐν Δελφοῖς ἐπῃ- 3 
τιῶντο αὐτὸν πεῖσαι μετ᾽ ᾿ἀριστοκλέους τοῦ ἀδελ- 
φοῖ ὥστε χρῆσαι “ακεδαιμονίοις ἐπὶ πολὺ τάδε 
ϑεωροῖς ἀφικνουμένοις, Διὸς υἱοῦ ἡμιϑέου τὸ 
σπέρμα ἐκ τῆς ἀλλοτρίας ἐς τὴν ἑαυτῶν ἀναφέρειν᾽ 
εἰ δὲ μή, ἀργυρέᾳ εὐλάκᾳ εὐλαξεῖν᾽ χρόνῳ δὲ προ- 
τρέψαι τοὺς “ακεδαιμονίους φεύγοντα αὐτὸν ἐς 
Μύκαιον διὰ τὴν ἐκ τῆς ᾿Ἁττικῆς ποτὲ μετὰ δώ- 

8 2. Ργοὸ εὐλάξειν πὰηο ἃ Οοθείο (Μπεπιοβ. ΥἹ ρ. 165) πιοηϊτϊ, 
Π6 ἀϊβογθραγοί ογδου! αἰ! θοία5, Πουϊοαπιὶ αθαγ Δ ΓΘ δἰ αϊ Πητι5, 

ϑεῖσαν. Οἵ, Κυαθρ, Ἃτ. 8 52, 8 
δά. 4. Πα οοἸ]οοαίϊομα οἷ, δάη. 
ΤΌΘΌΠΗ: τ 

8. ὃ. πεῦσον.-.-. στ: Οἱ. 
δᾶῃ, 1Π|2, 4. ΠῚ 70, ὅ. --- τοῦ 
ἀδελφοῦ. ΡΙϊδιοαηδοι]8 -π-- χρῆ- 
σαι Λ. ἐπὶ πολὺ... ἀφικνου- 
μένοις, αἱ τοβροπάδιθί ρ6Γ 
Ιοπρατπη ἰορὰ5 .8ορᾶδε- 
ΠΟ Ἶ 5, ἀπ οὐϊο ηβουπη απ 86- 
νεπηϊθθδηί. -- ϑεωροῖς. ,,Ηϊο 
ϑεωροί 5ιηΐ ἰοσαῦ δὰ ογΘΟα ΠῚ 
ΘΟΠδαϊθη τὴ τηϊβ5ὶ. θ αἰ. ,,ΟἿ- 
Ποῖ 5 ϑεωρῶν ϑρδγίδθ ααδίιο ῦ 
ΡΥ, οχ ααϊριβ ὈΪϊπὶ 80 υἱγοὸ- 
416 Το σ6 οὐθδιϊ βαηΐ, ἔπη ΘΔ ΠίαΓ, 
4] ουπὶ τορὶθιι5. ΡΌὈ]ΪΟΘ 816 θ8η- 
τ οὐ ὑπ8 ΟὐΠ 118 ΓΟΒΡΟ 58 οΓᾶ- 
Οα] οὐαπη ἰοσοθδηί. Ψ]ὰ, Ηογοάοί. 
ΨΕ 57: Χεη. Πορ. Ἰβοεα. 15: 
Ατη. Οἵ, Μι6)]]. ον. ΠΟ ρ. 18, 
Ηδρυπι. Απθαα. αν. 1 ὃ 40,16. 
Διὸς υἱοῦ ΕΝ εὐλαξεῖν] 
ἡμιϑέου ἐν τοῦ Ἡρακλέους 
λέγει, σπέρμα δὲ [Ροοιϊοθ, αἱ 
ἴῃ ΒΘΓΠΊΟΠΘ οΥΆ 081] τὸν ἀπόγο- 
νον" οὗτος δ᾽ ̓ἠὐ ὁ Πλειστοάναξ. 
ἀναφέρειν δὲ τὸ κατάγειν. εὖ- 
λάκαν δὲ τὴν ὕνιν “ακεδαι- 
μόνιοι λέγουσιν" ἔνιοι δὲ τὴν 
δίκελλαν, ἀπὸ τοῦ λακαίνειν 
[πος πο ᾿μᾶθϑηι Ἰοχῖοα; ποΡαηΐ 
ΒΟ] Ό ΤΩ λαχαΐνειν], ὃ ἔστι σκά- 
πτειν. εὐλάξειν δὲ ἀρόσειν. 
τοιοῦτο δέ τι λέγει, ἀργυρέᾳ 
εὐλάπᾳ εὐλάξειν, τουτέστι λι- 
μὸν ἔσεσϑαι, καὶ πολλοῦ σφό- 
δρα τὸν σῖτον ὠνήσεσϑαι, ὥσ- 
πὲρ ἀργυροῖς ἐργαλείοις χρω- 
μένους. ἔνιοι δὲ οὐ λυσιτελή- 

σειν φασὶν αὐτοῖς τὴν γῆν 
γεωργεῖν, ὥσπερ εἰ ἀργυροῖς 
ἐργαλείοις ἐχρῶντο. 50})0]. Ηὰο 
Βρθοιδηΐ Ηδβυοι, ἴῃ ν. ἀργυρέα 
ὄννις, ϑυϊὰ. Ζοπ, ῬΠοῦ, ῬΙᾶν. 
(ἀρὰ ἀαον πὶ ΠΟΏΠΆΠ1]05 τῆᾶ]Ὲ ζὶ 
ΡΓῸ καὶ ἴῃ νοῦ. εὖλ.). ,,ΟΟΠΙρΑΥδτὶ 
Ροββὶῦ ποϑίγο 68 τοῖγαὶ αἴϊθ8 τι 
(ἰοἰάδ, νϑὶ 65 ἰδέ εὐΐο (ἰοἰά, απο 
αν δίομη 5β᾽βηἸ Ποθπια5.“.. Βδα. 
Ῥγδϑίθν. υἱέος δϑποιϊν πη Ατοῖβ 
ἴῃ ἀ8ὰ ἔυϊδθε υἷοῦ ΕΧΘΙΊΡ} 15 τἰ- 
τα]οσιιπὶ Αἰϊοον πὶ ἀοιηοηβίγανί 
Εουοδτί, ἰπ Ερ]Ι6πΊ. Ρἢ110]. ΕΥδη- 
Θ068}}. (Βεναε ἀδ ρ}110].}1 Ρ. 86. 

ὃ 8. προτρέψαι οἷς -ὙΣΣΣ 
ἀγαγεῖν. Ῥοηᾶθι 6χ βιρεσῖο- 
ΥΙθὰ5 ἐπῃτιῶντο τὴν πρόμαν- 
ΔΊ σΞϑ Αύκαιον, τη 6 πὶ ἀν- 
οδαϊδθ, ἴῃ αὰοὸ ἴονὶβ ἡνκαίου 
ἵερόν. Οἵ, Βαυγδβίδιῃ. ἄεοσν. ΠΡ. 
28ὅ 544. -- διὰ τὴν... ἂνα- 
χώρησιν, ΡΥΟΡΊΘΥ Πα πὶ 6χ 
Αὐτὸ ΟὙπὶ ΠΟΥ 50Ρ6- 
σ16. Ὁ α τη, 1: 6. ΥΘΘΡΟΥΙ 
τοαϊυαπὶ {Πππὶ 6Χχ Αὐτ1ο 8, Δα 
46] τὰ ποῦὶθ5 δαἀποία5 
νἱἀδθαίαν. 1 εχ 54. ραίθί, δη- 
τἰααῖθι8 {τα ττἃ βου ρίαν δόκησιν 
ἕαϊι, Εδπάθπιὶ ἴα]50. ἱπιεγργθίδίιβ 
εϑύ βυϊάδβ: δώρων δόκησιν τὴν 
δωροδοκίαν Θ.. πϑαᾷιθ 8|18 πὶ 
ΟΡ ΠΟΥΪς 50Π0]., αὶ δἀποίανϊε: 
οἵ μὲν τὴν δόκησιν ἀντὶ τοῦ 
δοκήσεώς φασι κεῖσθαι: διὰ 
τὴν ἐκ τῆς ᾿Δττικῆς ποτὲ μετὰ 
δώρων δοκήσεως ἀναχώρησιν, 
οἵ δὲ “τηρήσαντες τὴν δόκησιν 
τὴν ἀναχώρησιν μᾶλλον ἀντ 
ἀναχωρήσεως ἐδέξαντο' ἄλλοι 
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’ 39 ΄ ᾿ [χ “-- 5 πὴ Ρ 

ρῶν δοχήδσεως ἀναχώρησιν καὶ ἡμισυ τῆς οἰκίας 
τοῦ ἱεροῦ τότε τοῦ Διὸς οἰκοῦντα φόβῳ τῶν 1α- 

8 8. δόκησιν Μ΄. 6855. ΟἹ. 1. Ε. Ομ. Ὅδη. Μοβαιι., ριδθίθγθα 
ϑυϊά, οὐ 5660}. (ο΄. ααη.); δόκησιν ἕως Τιαὰγ, Η, Ε΄. Θονν. Ααρ.. 1, 
δόκησιν ἐς νεὶ εἰς Ο, Ὁ. 1. Κ. Νίπα. οονναρίαπι οχ δόκησιν ἕως, 

ἑῶς 
αὐοᾶ ἴρβιπι ἐσ δόκησιν οτίιπι 65, τὖὶ οβίθη! 5080], (οἴ, ἀπ.) εἰ 
δἀβουϊρίαπι ἰπ ΠΙΆΓΡ, ΟΙ. δοκήσεως; δοκοῦσαν ἕως δι. ἴτ., ρτῸ 
4ὰο δωκοῦσαν ἕως Ῥα!., οὔϊπ5. 5ουὶρίαγαθ οὐἱρὸ ἴδοι Π τη 6 ΘΧρ Ἰοαῖαγ, 
δ᾽ ἀυρ]ϊοεπι δοοιβαῖνὶ δόκησιν, ἀπι6Πὶ τοιίαμδ, γψΘΡθογατη βίγαοίαγα 

ποι Ῥδιϊταν, οοΥγθοίαραπη ἤπ1856 βίδιταϊτηιβ: δόκησιν. 
οὔσαν εῶς 

ἢος ἸρΊαΥ 
ἵπ ΡΟ ΘΙ ΡῸ. ἔυϊ5β6. ογθάϊπιιβ. ἴᾷπὶ νἱάθ δά. 

φόβῳ τῷ 685. 
γϑοίθ μαθογοῖ, δὶ δηΐθα βίη Ποδίῃβ δβϑαὺ ἰδ {ἰΠΊ0 0. 

δὲ τὴν δόκησιν ἐπὶ τῆς λήψεως 
τῶν δώρων ἔλαβον κ. τ. λ., εχ 
ααϊθιβ νου }5 αἰβοίτηιιβ ῬΥδΔοίου 
ορ᾿πἴοπεῖα βάλ ρτοθδίαπι, οαὶ 
μετά Ροϑὲ να]εΐ, 4|105 δοκήσεως 
οὰπὶ μετά ρῖδθρ. ἰᾳποίπμη ΡΓῸ 
δόκησιν ΜΡΌπεΡρο. νΟ] ἶδ56., 81105 
ἀναχωρήσεως ΡτῸ ἀναχώρησιν, 
ἤππο σαποιϊν πὶ ργοοι! ἀπθῖο δὰ 
δόκησιν ἃρίδηΐοβ. ᾿ᾶαὰθ ΔαΓΘΠῚ 
ἴπ ἈτοΠοῖγρο νοοδθα}] δόκησιν, 
ααοα Π.Π]Ὰπὶ ραίθγδίαι πο ΓΔ Π1. 
δγαηΐ οουγθοίαγδο: δἰΐογα ργδθοῖ- 
Ρ᾽εθδίαν αἱ δοκήσεως, δΑἰΐετα αὐ 
δοκοῦσαν ἰορσογθίασ. (πΟΡ απ 
Ροβίθυϊτιβ ἰάθο. τορυαϊαπάπηη εβί, 
αυοά γενέσθαι οἸϊ ροιαΐβ56 
πα}}0 σον πηαίαν Θχθηρ]ο δοκεῖν 
ὙΘΓΡΙ 5ἰγα ον ργὸ δοκεῖν εἶναι 
νοὶ γίγνεσθαι πἀβαγραί!. Νϑιη 
ΔΙΊτον Θοπιραγαίαμη οϑὺ ΠΠ 10, 1, 
ὉΌΪ νἱά, δάπ. Αἰΐίθσα δαίθηι ἴῃ 
ἈΓΟΠΘΙΥΡΟ Ρτοροβίία θιηθηάδίϊο 
αἰ (ΟΊ ΠΟΥ οϑὺ (βου 86 δηΐτη οοῖ- 
Ιοβ δὰ {ογπλὶ δι ΟΠ ΘΠ 564 ΠΘη 5 
ἀναχώρησιν ΔΌΘΓΓα558 ἴῃ Ρτοπι- 
Ρία 6βί οΟσὶαγ 6), ᾿ία δὰ βϑηίθη- 
ἴατα ἀρ ϊϑδίπια. Νὰ δόκησις 
γοοδ θα] νἱβ οἱ σαιϊο σθποιϊνὶ δώ- 
ρῶν εχ μετὰ δοκήσεως Ροπάθη- 
ιἰ8 δαάβθηη εδί δίαιιθ 1Π| 48,1 
φϑονήσαντες τῆς οὐ βεβαίου 
δοκήσεως τῶν κερδῶν οἱ ΤΥ 
18, ὃ ἀκίνδυνον δόκησιν ἰσχύ- 
ος καὶ ξυνέσεως; Ρταθίογοα αἱ- 
οΘηαϊ σοηδαδίπαϊπα. ορίϊπιθ. οοπὶ- 
Ῥτοθαίυν δώρων Ὀνγονῖτον ἀϊοίαμη 
ΡῬο δωροδοκίας (εἶ, δώρων 
γραφή, δώρων ἑλόντες Δτἰβίορἢ. 

Αὐρ. ΟἹ. εη. Ρᾳὶ], 1δὰγ, Αν, Εις Μ. πι., αὐοὰ 
ΟΡ ΨΙΙΌΞ; 1:9. 

ΝᾺΡ. 91, κερδῶν 5σἰμηηῖιον. αἱ- 
οἴὰτῃ ΠΠ 48, 1, τοὶ νὶά, 8άη.). 
Ηογνγθγάθημβ,. 4πὶ ἴμκ ὅδέαα, ΤΠηπο. 
Ρ. {1 διὰ τὴν εὐν, μετὰ δώ- 
ρῶν ἀναχώρησιν 5οτὶριοτί ιτἰ- 
Βαϊ, δοουγαίδηυ ϑδιβύμ! 105 
Ἰοοἱ Ομ ΙΘ ἢ ἴα πη οτιπὶ 118, 486 
ΤΗ. Η 1, 1 ΠΑΡΓΑΨΙΙ: ἡ φυγὴ 
αὐτῷ ἐγένετο ἐκ Σπάρτης δό- 
ἕαντι χρήμασι πεισϑῆναι τὴν 
ἀναχώρησιν. ΟἸαββϑηΐ οοπἰθοίαγα 
διὰ τὴν... μετὰ δωροδοκήσεως 
δοκοῦσαν ἀναχώρησιν Π01 50] 1} 
ῬΓΟΡίον δοκοῦσαν αἰβρίϊοεῖ, 568 
οἰἴατη αποα, οπὶ Βα 5ία πτν τη δὼ- 
ροδόκησις φυϑηᾳαδτη τθοῖθ [ονγπηᾶ- 
ἴὰπη ΑἸ] ποὺ δχβίει, μετὰ δώ- 
ρῶν ἴῃ δοάθπὶ γε γθΟΓαπὶ ΘΟΠΘΧῚ 
οὐ γεν. εἰ οἰοβαῃίϊι8 ἀἰοίαπὶ 
οβϑεῖ, -- καὶ ἥμισυ. .. οἷ- 
κοῦντα. Ῥοτίυβ: οἱ ααπἰ ἀϊ- 
τη Ἰα δ 5 665 16 ΡΠ ον 8 
απο προ] δι, (088 ᾿πίονρτγο- 
ἰδ110 51 νργᾶ δἰΐ, ἀοιητιβ 4η 8 Δ Πὶ 
ἴαπὶ βϑᾶθρίο (διαφράγματι) ἴῃ 
ἀπᾶ5 ρᾶγίοβ αἰνίβἃ 6558 δχ ϑβίϊς- 
τηδηάα οτἰῖ. 6. ααδιῖθιβ. δραϊῇ- 
οἰϊβ ἰαπογασῃ οἵ, δάη. 1 183. 184 
ΘΕ ΙΝ 90. ὅ86α οὐϑβίδί παῖ 6πο- 
ἀδίϊομὶ ἀ5ὰ8 ἀυίϊο ] ἢ δητθ οἰκίας 
ψΟΘΘΙῚ Ροβίιὶ. Νοῖ τηδρ]5 τὴν 
οἰκίαν τοῦ ἱεροῦ οἰνουϊίιπι 6558 
γοΥθΟυ απ, απὸ 'ρ56 νεώς οχρυὶ- 
τηδίαν, γοι 5ἰ ΠῊ}18 ἀποίπηιβ. ,, 3Ξ.8}- 
5118 6586. νἱάδίιγ: ἢ 8 ὃ ̓  τὰ ἢ 6 Τὴ 
ἴῃ δοάϊθαβ, 4φαάγατῃ αἰπι]- 
ἀϊὰ ρᾶγτ85 βία ογᾶὺ ἴῃ ἴον ἱ8 
Ιαοο.“ ΠΟΡΥ, ΗΠ αροπίοιι ἀϊ- 
τηϊἀϊαπὶ Ραγίθιῃ ἀ 0 Π115 588Ὁ 



ἔπειτα δηλοῦ- 
τῶι ὃ τρόπος 
ὃν ἐγένοντο 

88 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἐ,, ις΄. εζ΄. 

κεδαιμονίων ἔτει ἑνὸς δέοντι εἰχοστῷ τοῖς ὁμοίοις 
» " ΄ “ σ᾽’ ΟἹ , -" 

χοροῖς καὶ ϑυσίαις καταγαγεῖν ὥσπερ ὁτὲ τὸ πρῶ- 
, ΄, Ψ ΄, 

τον “ακεδαίμονα κτίζοντες τοὺς βασιλέας καῦ- 

ίσταντο. 

11. ᾿ἀχϑόμενος οὖν τῇ διαβολῇ ταύτῃ καὶ νο- 
αίζων ἐν εἰρήνῃ μέν, οὐδενὸς σφάλματος γιγνο- 

, ᾿ [χ “« ΄ Ἁ Ἵ 

μένου. καὶ ἅμα τῶν Δακεδαιμονίων τοὺς ἄνδρας 
κομιζομένων κἂν αὐτὸς τοῖς ἐχϑροῖς ἀνεπίληπτος 
εἶναι. πολέμου δὲ καϑεστῶτος ἀεὶ ἀνάγκην εἶναι 
τοὺς προύχοντας ἀπὸ τῶν ξυμφορῶν διαβάλλε- 
σϑαι, προυϑυμήϑη τὴν ξύμβασιν. 

Καὶ τόν τὲ χειμῶνα τοῦτον ἦσαν ἐς λόγους, 
καὶ πρὸς τὸ ἔαρ ἤδη παρασχευή τὲ προεπανεσεί-. 

σπονδαὶ α-σϑη ἀπὸ τῶν ΜΔακεδαιμονίων. περιαγγελλομένη 

ἴῃ 580γ0 ἴονὶβ ἅστο, ὕδιυβᾶ 
Πᾶθο ἔπ, αὖ 4υονὶβ (θρου 5 
Ῥυποίο ἴῃ ἀδίαΌΓΟ οβϑβεί δὖ ἰϑιῆβθῃ 
ΠΟΠΠΠ1ἃ ἀπο ΙΔ ΠΟΥ. ΠῚ νἱίδ 6 η6- 
σούϊογα μι 10 ΠΟῸη ρῬγοΐαπδίο ρεὺ- 
δσογοί, αυοάα, δὶ τούαπι 86 αϊ! οἰ υγη 
τηΐγᾶ τέμενος εϑϑεί, βογὶ ποη ἰϊ- 
Θυϊδδοι ΟἿ ΠΌΘΟΥ 5. Ἄττῃ. 
Αἰᾳπε 6 Ρδ08. ΝΠ 88, ὅ ἀἸβοί τη 5 
'π ᾿ἰρβϑῦση τέμενος Ἰόνίβ ἱπίσδτ 
ποΐία8 ἔυϊ556, Ὑπεριδόντα. δὲ 
τοῦ νόμου, ἱπαυΐ!, καὶ ἐσελ- 
ϑόντα ἀνάγκη πᾶσα αὐτὸν 
ἐνιαυτοῦ πρόσω μὴ βιῶναι. 
Ωσάγ Ρ]Ιϑδοδηδχ ᾿ηίγοῖν εἰβὶ π6- 
οοβϑίίαίθ σοϑοίῃβ ΠΟ] υἶβ86 οχ ϑίϊ- 
τηϑηάτ5 οὐ, 6 υίίοα!ο δηΐθ 
ἤμισυ ΟἸἾΪ580 οἵ, δάῃ. 1 8, 1. 
ἔτει. -«καταγαγεῖν. ΠΣ 
ΠΠΙο οἰὰβ Ραυβαηΐαθ ΔΟγοσϑίθτη 
εϑύ ᾿τηρϑγίαμη, Οποάᾶ, 5] ΡΙϊβιο- 
δηδούθΠῚ βίδι τ Ροϑ. Ἔχ ρα ΟΠ Θγὴ 
ἃ. 446 ἰδοίαπι (1 114) οχρυΐϊδυτῃ 
6586 ΘΘΠΒΘΠΊΠ5, ἃ. 427 δοοίἀΪ556 
δϑί ρυϊδπάμχη, “Μακεδαί- 
μονα κἈτέξοντες. Οἵ. δάη. 1 
18, 1. -- τοὺς βασιλέας, τε- 
Βαπὶ ἱπηρ θυ ατῃ, Οἷ. ὙΠΙ 68, 
4 ἐπειδὴ οἵ τύραννοι κατελύ- 
ϑήσαν. [Τἰὰατ6 ἢἶο ΠῸΠ ἰΔηρΊ τ Γ 
ἴδτηδθ ἀϊβογθραηιία, 4πϑγὴ ΠΊΘΙΠηΟ - 
ταὶ Ηεογοά. ΥἹ 52. 

ΟΡ. 17, 81. ἐν εἰρήνῃ μὲν 

.«« πκομιξομένων εἶ εἰ- 
ρήνη εἴη, ἐν ἡ, οὐδὲν σφάλμα 
γίγνεται, καὶ ἅμα οἵ Λ. τοὺς 
ἄνδρας κομέξοιντο. τοὺς 
ἄνδρας. Οἐ, 1, 1. --- ἀπό. Οἵ, 
δαη. 1.24, 4. 91, 7. -- προῦυ- 
ϑυμήϑη τὴν Ἐύμβασιν, αἴ 
Ῥδοιϊοπὶ βίπάἀετγοί δα ἀ ποία 
651. Οἵ, δάῃ. ΤΥ 81], 1 εἱ Κύαθρ. 
αν. 8 46, 6 Δἀη. 8. 

8 2. καὶ τὸν οεἰ. {τ Πδθα 
Ἰπτογρ ποία. βαπί, καΐ οοραΐϊα θα 
ΠΑΘΤΊὈΤΙΙΠῚ ΟἸΙΠῚ Βρουϊου θα 8 προιῖῖ- 
(01, τέ ραυίΐουϊα οὔσῃ τοίο Πος 
ῬΓΟΠπαπδίο ΘΟΠδΘΡομε ἰὰ ααοᾶ 
Βθαυϊίαν ρτδθραγαίαν, ἵπ 480 αἱ 
καί δηίε πρός Ροβιίαπι. 1] τέ 
γοβροπαοί, 108 ΔΙ[ΘΓῸ τέ τυτβὰβ ἰά 
Θπιπίδίαπι ΡΥΔΘΠΙΠΙ ΔΙΌΣ, αυοὰ 
ἱμοῖρὶρ ἃ ν ΡΠ 8 καὶ ἐπειδή. -- 
ἤσαν ἐς λόγους. ΘΌρΡΡΙ. ἀλ- 
λήλοις οἵ ᾿4ϑηναῖοι καὶ Λακε- 
δαιμόνιοι. -- προξεπαν εσεί- 
σϑη, ᾿οβύϊΪ ρ8] πὶ ᾿ηἐθη ἃ - 
[5 Θϑί. ναοῦ. ργορῦὶα 4ὺ8- 
6016. Γ6ΠῚ αἰϊᾳαϑ 6808 ΠΊ 
σοπύτγ 4114 οτα, αὖ ΘᾺ ΤῈ {6 Υ- 
Τα πα 5. ΒΙοοπιῦ, ,Ο, ἐπ- 
ἀανάσεισις ΤΥ 196, δ“. Ποῦ τ. 51- 
γἾ]16 ἀϊοθηαϊ σθηὰβ οϑύ προσεί- 
ειν φόβον ΜΙ 806, 1, υδὶ νἱά, 
δάη. -- περιαγγελλομένη. 
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κατὰ πόλεις ὡς «ἐς ἐπιτειχισμόν, ὅπως οἱ ᾿4ϑη- 

ναῖοι μᾶλλον ἐσακούοιεν, καὶ ἐπειδὴ ἐκ τῶν ξυν- 
ὁδὼν ἅμα πολλὰς δικαιώσεις προενεγκόντων ἀλ- 

λήλοις ξυνεχωρεῖτο, ὥστε ἃ ἑχάτεροι πολέμῳ ἔσχον 
ἀποδόντας τὴν εἰρήνην ποιεῖσϑαι, Νίσαιαν δ᾽ “ἔχεῦν 

᾿Αϑηναίους (ἀνταπαιτούντων γὰρ Πλάταιαν οἵ Θη- 
βαῖοι ἔφασαν οὐ βίᾳ, ἀλλ᾽ ὁμολογίᾳ αὐτῶν προσ- 
χωρησάντων καὶ οὐ προδόντων ἔχειν τὸ χωρίον, 
καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τῷ αὐτῷ τρόπῳ τὴν Νίσαιαν). 
τότε δὴ παρακαλέσαντες τοὺς ἑαυτῶν ξυμμάχους 
οὗ Λακεδαιμόνιοι καὶ ψηφισαμένων πλὴν Βοιωτῶν 
καὶ Κορινϑίων καὶ Ἠλείων καὶ Μεγαρέων τῶν ἄλ- 

λὼν ὥστε καταλύεσθαι (τούτοις δὲ οὐκ ἤρεσκε τὰ 

σᾶρ. 17. 8 2. ὡς ἐπὶ τειχισμόν οοἀά. ΡΙετίαπο, Οἱ, ἀάπ. 

Οοπιρᾶτα Ιοφαθημαϊ ἔουπιαίδπη 
ἐπαγγέλλειν στρατείαν νε! στρα- 
τιάν, 46 ατὰ οἴ, δάῃ. ΠῚ 16, 8 
ἘΡΈΓ ΙΑ {10,1. -- ὡς «ἐς ἐπι- 
τειχισμόν. ϑ επί η ἰδ πὶ γϑοΐθ 
ἐχρίαπᾶν!ῖ 5680]. ὡς μελλόντων 
φρούρια ἐπιτειχίσειν ἐν τῇ 
᾿Αττικῇ τῶν Λακεδαιμονίων. 
Βεὰ δὰ ἰοὺ 5 μἸ Ποα πάσῃ Π0ῃ 
Βα ἤοῖς τειχεσμος, 568 ἐπιτειχι- 
σμός προοϑβαυίτη οϑύ, Νὰπιὶ 46 
ἴρβἃ αὐυΐάοπι οαβίθ! πη] ῃ} 10Π6 
{Ππ4 ἀἰοὶ ροίοβί, 564 ποη ἰηάῖοδι 
Θδ ΠΏ σΟηΐγα ΔΙΙ46πὶ ἤοτὶ. Νεαὰθ 
ὙΠΠΙ 84, ἀδθ ουϊὰ5 ἰάπηθη ἰοοὶ ἴπ- 
ἰοστίταια ἴᾳτο ἀπθιίανθυὶβ, δἰτυα 
αὐϊσαιδηι 5ἰσηϊῆοαί, αὖ ΘΟἸ]αῖ0 
ἍΠΙ 88, 2 οἰποαί, Ἰϊαααδ ΠῸΠΟ 
τϑοθρὶπη8. θη θ ἢ ἀ δι Ο πῃ Οἰ ΠῚ ἴῃ 
ἰᾶο δαἀϊῖομβ Ῥγοροβίιαπὶ εἰ Αὐ- 
πο]40 Ρτγοθδίδτη. Θ᾽ ΤΆ Π τον ὡς 
ἐπίπλουν ρῖτο ὡς ἐς ἐπίπλουν 
80, ὅ Ατρ. εἰ Ρα], παθϑηΐ. 
δικαιώσεις. γιά, δάη, 141, 
1. -- προενεγπκόντων. οἵ 
8. ΠῚ ὅ9, 2. -- ξυνεχωρεῖτο 
ὥστε. Θ ΠΩ τον Ῥϑα]ο ροϑβί ψη- 
φισαμένων ὥστε. Ο΄, δάη. 16, 2. 
ΕΕΥἹ 88, 8. -- ἃ... ποιεῖσϑαι. 
Οιτὰ ὟΝ Ἰηἴ6Ρ. 605 σοηνθηρυῖί, 
τλϊτπὶ οϑὲ ὁ, 18. ηἷ}}} ἰοσὶ ἀθ 
ΘΟ ΠΟ οὐ ἀπδοίοτγῖο, Οὗ, 80, 2. οἱ 
101 δάη. ---οὐ βέᾳ, ἀλλ᾽ ὁμο- 
λογίᾳ. Νιά, ΠῚ ὅ2, πἀηᾶθ Πᾶ5 

ἀΡραἰἶα5. Β0Ρ 5105 ΤΠ ΒΘ Δ ΠΟΥΙΙῚ 
6588 θορποβοοβ, -- αὐτῶν. [η- 
16}16 56 ἴρ505 Ρἰ]αίββθηβββ. 
καὶ οὐ προδόντων δαϊαπσθη- 
ἄππι γοοάῦυ]ο ὁμολογίᾳ. 81 οοη- 
οἰπηϊταίθιι ΠῸῚ ἈΒΡΘΡΠδΙ5 Εδδθί, 
καὶ οὐ προδοσέᾳ ροϑυΐδξει. Ῥὰ- 
ΤΊ ΕΓ ΘᾺ ΠῚ ΠΘΘἸοχὶς ἴῃ νου ὶ5 ὀλί- 
γων τε ὄντων καὶ ὡς τότε ἐμέλ- 
λησαν ΙΝ 128, 2, υδὶ οἵ, άπ. 
Νοη Ῥοίεβύ ΘομἸ μΠΡῚ οὐ βίᾳ καὶ 
οὐ προδόντων ΡΙΟΡτΘΡ Υἱπὶ δα- 
νουβαϊναπι ἱπ καὶ οὐ (μή) Ρο- 
βίίατην ΟἿ. 27, 2: ἼΝ 99. Ι 92, 
8. Κτιοσ, αν. 8 ὅ9, 1 δάη. 10. 
ΓΟ προδόντων οοξίιαπᾶσαι εβί 
τινῶν. Οἵ, Κτναρρ. . 8 41, 4 
δάπ, 8. -- τῷ αὐτῷ... Νέ- 
σαιαν. ιᾶ. ΤΥ 69. -- πλὴν 
Βοιωτῶν Μεγαρέων. 
»» Μεραγθηβδβ βῖπθ ἀπ 1ο ἀθρτο ἔε- 
γοθαπηί, αὐαοα Νίῖδβαθα, ρογίιβ. 60- 
γατη, ΑἰΠΘηΙθηβὶ 5. τραάῖα ογαὺύ; 
ει Βοεοίοβ. Ραπδοίαπη γϑβίϊαθ γα 
ποΙἶθ86. ψϑυιβίμηι!α δύ. [Οἵ, ὁ. 
89.1 ΟοΥίηιϊ οὐ ΕἸδὶ ῬγΟΡᾶΓΟ 
[οϑάπβ ποη φροϊογαηΐ, {Πὶ αυοὰ 
ΘΟΙΟΠΙ 5. 5815, 5010 οἱ Απδοίουϊο, 
ΡΥῖναιὶ δγδπύ [οἷ. ο. 807, μἱ αυοὰ 
π0η πορ]ορὶ, βεὰ ἰηϊαβία ὑγϑοῖδυϊ 
οὐ Ὄρρυῖπιὶ 856 ἃ 1,.δορἀ ΘΗ 0115 
φαογθθαηίαν [ν]ὰ, ο.91].(“ΒΤ0 ὁ πιῇ, 
- τούτοις. Ηοο ΡΙῸΠΟΠΊΘΗ δα 
τοπηοίϊοτα ποπιῖὶπα Βωιῶτον . ... 

κεδαιμονίων 
καὶ ᾿4ϑη- 
ναίων. 



αἴ σπονδαὶ 
αὙυταί. 
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πρασσόμενα). ποιοῦνται τὴν ξύμβασιν καὶ ἐσπεί-- 
σαντο πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους καὶ ὥμοσαν, ἐκεῖνοί 
τε πρὸς τοὺς Δακεδαιμονίους. τάδε. 

18. ΟΣ πονδὰς ἐποιήσαντο ᾿4ϑηναῖοι καὶ Δακε-- 
δαιμόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι κατὰ τάδε, καὶ ὥμοσαν 
κατὰ πόλεις. περὶ μὲν τῶν ἱερῶν τῶν κοινῶν, ϑύειν 
[καὶ ἐέναι] καὶ μαντεύεσϑαι καὶ ϑεωρεῖν κατὰ τὰ 
πάτρια τὸν βουλόμενον καὶ κατὰ 

ἱερὸν καὶ 
ἐν Δελφοῖς τοῦ ᾿ἡπόλλωνος καὶ 
ἁάλασσαν ἀδεῶς. 

Μεγαρέων τοίοσίαγ, ααἷΐα ἢδ6ο 
ἈΠΙΊΤΩΟ τηϑρ]5. ΟὈΥΘΥΒΘΠίαΥ 418 ΠῚ 
Ρτορία5 ἄλλων, Ιἅδπὶ ἴῃ Τιδιϊπο 
μϊο ἤοὺὶ οοηβίϑηίϊ, 

Οὰρ. 18. 8ὶ 1. ᾿4ϑηναῖοι. 
Νοὴ δϑάϊίιν καὶ οἵ ξύμμαχοι, 
αὐοὰ ΑἰΠΘηΐθη565 οἰΐϑτη ἰῇ ΓΘ 88, 
αυδε δα 5οοϊοίαίθμ. ρου 6 ηΐ, 
ἀο γί οηϊθα5 οἱ ἀθογοίϊβ ΠῸῚ 
ΔΒ θε απ ΘΟΠ51118 50ΟΙΟΥΙΙΠῚ, σῇ, 
41, 1. --- κατὰ τάδε, ἰπ [ὰ5 
Ἐπ τῆ ἢ Ἐπ αὐ ΑΘ εν, 
19, 1. ΑἸΙθὶ ἐπὶ τοῖσδε. Οὐπΐ. 
ΨΙΠ18,1. 6 τ οἵ, θιοά, ΧῚ 24, 

82. περί, απο διἰύΐῃ οἱ ἃ. 
-- τῶν ἱερῶν τῶν κοινῶν. 
Οὗ, δά. ΠῚ δῖ, 1 εἱ Μοι. δὰ 
Ιβοοῦ. Ῥᾶπερ, 9. 48. ,,ΤΕΠΡΙὰ 
ΘΟπιπη αἶα δυϑηΐ 6] ῃΐσα πη, ΟἸγ πι- 
Ῥίοαπι, Νοιηθιπι, Νρίαηὶ 15 (ἢ ΤῊ 1], 
ἴῃ ααΐϊθὰβ φαδίίαον τηδρπὶ [πα] το- 
{ἰὰ8. αγϑϑοῖαθ οὶ θυ ίαίθ ἢθρϑηί, 
ΙονὶβΒ Ποάοπδοὶ, ἰογίαββθ οἰϊδηη 
αποὰ Αῖ5 ἴῃ ῬΠοοῖάθ οὐαί, 818- 
ααθ πΟηηα}18, αὶ ογδουα οε46- 
Ῥαπίυν, Ασα, -- καὶ ἐέναι. 
Ἰέναι νεγθο, π6 45 ἴῃ ἴρ50 ἰτ- 
ΠΟΘ δὰ ἰδῃρ].η] ἱπίθγρ δ! ἰθαγ, 
οᾶνουὶ οχἰβιϊπηδί ἄγη, ϑ6α οὶ 
ἴον ΠΟῚ 564 πδίαν ἱπη ΠΊ] αἰ 10 ΠΘΙῊ, 
ἴῃ ἰἰὰο ᾿πίθρργδίϑιϊ ομθ ψϑυθΟΥΌΤΩ 
οΟἸΙοοαίϊο ΠΟ οβύ ἔθγεπάα. ἀθοο- 
ἀϊ φυοὰ καὶ ἐέναι ΡΓΟΥΒι15 ἀθαπ- 
ἀδι. Ἐτοηΐτα ϑύειν καὶ μαντεύε- 
σθαι Ῥατίτον δίαυθ ϑεωρεῖν ΡΓῸ- 
Ῥίον νεῦρα καὶ κατὰγῆν καὶ κατὰ 
ἁάλασσαν ἀδεῶς δὰ 605 τοῖοτ- 
ἰὰν, 4] ΘΔΓΌΙΩ ΥΘΥΠῚ Θαπ58 δα 
ἰθηρία ΟΟΙ πη ὰηἶα ἰίοῦ ἰδοϊαηί, 
0 5ϊπιὰ} εἰἸοϊίαν, αἰ καὶ ἐέναι 

τὸ ὁ᾽ 
γῆν καὶ κατὰ 
τὸν νεὼν τὸν 
Δελφοὺς αὐὖ- 

ΘΧ ἱπίθυρυθίπιθπίο ἱγγθρϑβογῖς, Αἀ- 
βουϊρίαηι ἐέναν αὐ ΟΌΠῚ ΒοΡΙΡ ον ἰ5 
ἐχ5..}.:} ΟΠ απο γθύαγ, καί δαάϊτ 
εβί, ---ϑεωρεῖν, 1.6. ϑεωροὺς 
γίγνεσθαι νε!] ϑεωροὺς ἰέναι, 
αὐ 1ΠΠ1 104, 8, τοῃ᾽)ιἌ νὰ, δάη, Θεω- 
ροί δυίεαη πίο πὸὰ νἱάθηίαν ἰἱ 
6586, ἀ6 αὐἰθιι5 δὰ 16, 2 ἀϊοίμηι 
δὲ (π8πι ΠΟΡαΠῚ οἰβοῖα ἴδπὶ γεν- 
"15 ϑύειν καὶ μαντεύεσϑαι 58- 
115 5᾽ βῃΪ ποδία δπη1), 56 11, ααΐ 
δα οογιδηηηα βοτὰ (ἐς πανηγύ- 
ρει9) τοϊουδηίατ, Ια, Ηθρτηι. 
Απιχα. αν, Π 8 81, 20. ΒοΠοοπι. 
Απίϊαα, ἴα, Ρ, 367. -- τὸ δ᾽ 
ἱερὸν καὶ τὸν νεών. Οοηΐ, 
δάῃ, 1 90, 2. -- Δελφοὺς 
αὐτονόμους εἶναι. Νου 50ὺὉ- 

-ἰεοίοβ ἱπιρθυῖΐο Ῥῃοοθηβίαπι. ΟἿ. 
Ι 112, ὅ οὐ 101] δάη. -- αὐτο- 
τελὲ ἴς] αὐτοτελεῖς αὐτοὺς καὶ 
μὴ ἄλλοις συντελοῦντας. ὅ68ο]. 
5100. Εο], Ρηγβ. Π 6, 8 τέλος 
οἷς . τὸ ἀνάλωμα. . καϑ'' δ, λέ- 
γεταί τις αὐτοτελὴς καὶ εὖτε- 
λής. Ουἱ ἀθ. ϑυτηπηᾶ ἱπηρθγδηᾷὶ 
Ροίδδβίδίθ γε] }1{6} 1 ον Γθιβη ταῦ, 
αἱ ῬΆΡ. ἴῃ [μ6Χ.,) ἃ Β.ΡΘΓΙΟΡΘ αὖ- 
τόνομος ΠΟη ἀἰβοθγπαπί δα 586- 
ΠΟΓΆ]6 ψοοαθ.! απὶ ἱπίου {Ππὰ δὲ 
αὐτόδικπος ἱπίθυ Ὁ οὶ (1 6558 ΠΊ8]6 
ϑίδύα δ, ---- αὐτοδίέκου ς] αὖ- 
τόδικοι ἄνϑρωποι οἵ παρ᾽ αὖ- 
τοῖς δίκας διδόντες καὶ »'αμ- 
βάνοντες καὶ μὴ ὑπ᾿ ἄλλων 
Ἀρινόμενοι, ἐν αὑτοῖς τὴν δια- 
φορὰν δίκῃ διαλύοντες, καὶ μὴ 
[ι οἰν  αί6 5 8115 Βιιθ βοία 6} μετ- 
ἄγοντες αὐτὴν εἰς ὑπερορίους 
ἀνθρώπους. ὅϑ6Π0]. 
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τονόμους εἶναι καὶ αὐτοτελεῖς καὶ αὐτοδίκους 
καὶ αὑτῶν καὶ τῆς γῆς τῆς ἕαυτῶν κατὰ τὰ 

8 πάτρια. ἔτη δὲ εἶναι τὰς σπονδὰς πεντήκοντα 
᾿Αϑηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις, τοῖς ᾿ἀϑηναίων καὶ 

“ακεδαιμονίοις καὶ τοῖς υμμάχοις τοῖς “ακεδαι-- 

μονίων ἀδόλους καὶ ἀβλαβεῖς καὶ κατὰ γῆν καὶ 
4 χατὰ ϑάλασσαν. ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω ἐπιφέρειν ἐπὶ 
πημονῇ μήτε “ακεδαιμονίους καὶ τοὺς ἔξυμ- 
μάχους ἐπ᾽ ᾿Αϑηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους μήτε 
᾿Αϑηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπὶ Δακεδαι- 
μονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους, μήτε τέχνη μήτε 
“ηχανῇ μηδεμιᾷ᾽ ἣν δέ τι διάφορον ῇ πρὸς ἀλ- 
λήλους. δικαίῳ χρήσϑων καὶ ὅρκοις καϑ' ὅ τι ἂν 

ὅ ξυνϑῶνται. ἀποδόντων δὲ ᾿4ϑηναίοις “ακεδαιμόνιοι 
καὶ οἵ ξύμμαχοι ᾿ἀμφίπολιν. ἘΠ ὅσας δὲ πόλεις 

᾿ΟΔρ. 18. 8 4. δέκαις Βδ6ρ. Ε΄, ΒαΑ5. τ. Ατ, 8610]. δὲ ἴῃ ΠηΔΓρ.. 
Τη8η. τθο. 455, Θυοα ορίϊπιθ αὐΐϊάθπι παϊο ἰοθο οοπνοηΐγοὶ (οἴ. 1 78, 
4, 140, 2), 568 51 ΤῊ. 
τηπίδίαπι, Οἵ, δάμη, 

8 8. ἀδόλους καὶ ἀβλα- 
βεῖς. Οἷν ΤΥ 118, 1 οὐ ἴὈϊ 54. 

8 4. ἐπὶ πημονῇ. Ῥᾶμ]ο ροϑί 
ἐπὶ κακῷ, 41, 2 ἰίθγιπι ἐπὶ πη- 
μονῇ, αύδ!α ἴθ ρϑοῖῖβ οδ ας ἢ }5 
οαιιβα δα] 5016πΐ. [ῥΡ80Π| ΠΟΠΊΘΗ 
πημονή, αποα ροριίοιπι ἰἱπαΐοα- 
ἴὰν, 564 πδιὰ ἀμδῖθ Ροιίι8. Ρυὶ- 
ΒΟῸΠῚ ΘΥδΐ, ἴῃ 5018. Ρδοιῖ58 ἃρυά 
Το, ἰοοίταγ, -- μῆτε τέχνῃ 

μη δεμιᾷ. δῃο ααοατι υ5ἷ- 
ἰδίδτη ΓοΥπλ] 8 ΠῈ 6558, 41ἃ ΟἸΠΠΪΠῸ 
πα] πποάο ᾿ϑἰθαΙ βοοίαν, οβίθη- 
αἰ! 47, 2. ---ἣν δέτι. ἴῃ ΑἸΠ6- 
πἰθηβίυτη δοίϊβ ΡΌὈ]1οῖβ, 486 ἰὰ- 
Ῥἰάϊθιιβ ᾿πβουρία πιπο δχϑίδηί, 
δείδια Μίδοθαοπίοα δηίθγὶουθ 5 
οοηβίαπίον ἐών, ποη ἦν ἱηνθηίτιν. 
Ἐπ πὶ ἰᾶτηθη [αΐἶ586. τηδρῖβ ΡᾺΡ]1- 
ΘΟ ΒΟΥ θΘηἀϊ απᾶπὶ ππίουτῃ [ἰο- 
απθπηαϊ τηοα ΠῚ ΡΟΘίδΓιιΠῚ βοα θη ϊ- 
ΘΟΡΕΠῚ ᾿δι15 ἀοοθί, αυΐ Ρτοτλΐβοιθ 
ἐάν εἰ ἦν (πυδαᾳῦθδπι ἄν) Πα θοηί. 
Εοτιπη ΘΧΘΠρΙ πὶ οαπ ΤῊ. 56- 
Οὐἴπι15. 510, ΠΟΙ Π11158. ΟΠ] ἶ 15. ἸΟοἷ5 
ΒΟΙΟΓΠῚ Ῥυ !ϊοοτιπι ΔὉ 60 δ||8- 
ἰογαπὶ ἐάν γθβουῖθοτθ, ΝΆΤΩ 5. Πὶ 
ΒΟΥ ΘΠΪ πηΟΥ 6 πὶ ἶς αἀποα 6 56- 

1ἰᾷὰ βου! ρβίββϑῖ, μαι ἴδοι! ἰπ δικαίῳ εββϑί 

αἱ ροίϊουαί ρουῖηάθ δίᾳθθ σ΄ ἴῃ 
ἔοθάθγα πθίαπιθ ἱπία!, δὶ τα 
ἔμπϊβϑθ. {ἰα] οσαπὶ Αἰϊοογαμη οοη- 
βίδηϊα ἀρρᾶγοῖ, Αἰαπο να] δ πη6- 
ΤΟΥ 116. δὲ ἀποθιβ ἰδ ηύαχη [0015 
ἴῃ Γοφάονῖθιιβ Αττῖοο0 ΒΘΓΠΊΟΠΘ 60η- 
βουῖριϊβ ἐάν βϑυναίῃ πη 6558 (Υ 
118, 4Ἃ 41, 12), οὐπὶ ἦν υπάε6- 
{γϊοῖθβ ἰηνθηϊαίαῦ, ΠΘαι6 ΤΠΪΠτιβ 
τη ΘΙ ΟΥ̓ 16 αποά, οαπὶ ἰπ ἰηβοῦὶ- 
Ῥύϊομῖθιι5 ΡῸὈ]Ϊοὶβ ἀπίς Μαοθάοηϊ- 
ΘᾺ ΠῚ θα 6 ΠῚ ἈθΊαιι6 Εἰ ἐπειδάν, 
ΤῊ, ἐπήν πἰἶδὶ ἴῃ ΓΟ θυ θιι5. ΠΟῚ 
ἀϑυγρανὶ (Υ̓ 47, 6. ὙΠ] ὅ8, 6. 
1), ἴῃ αὐἶθιι5 ἐπειδάν, 4ὸ 4]10ὶ 
αἰϊίαγ, ΠῸῚ Παρθεῖ, Νϑαπδ ἰη6 
ἃ ΘΟΠΊΠΐ Α {ἸΟΟΥ ΠῚ τιδ1ι 8 }1 ΘΠ ΠΙ ΤῊ 
[πἶβθε ἐπήν, δχοπιρία Αὐϊβίορῃ. 
(ἄν. 988. 18δὅ. [Υγ8. 1176) ἀο- 
οθηΐ, -- δικαίῳ χρήσϑων, 
ΓΘ (Πδολϑυθν αι ΘΉ) αὐ απο τ, 
δῖ. τὰ δίκαια 1 87, ὅ. Ατίϊοι- 
58 ἃθοβί, αιοὰ ποῸὴ ΟΠΊη6 δι 
ΘΟΟΥΓΠΠῚ ἴα βισηἰΠοαίαν, 564 αποά- 
Θαπαι6. ἴΠιΟν 605" ΘΟΉΨΘΠΟΙΙΙ, --- 
καϑ'᾽ ὅ τι ἂν ξυνϑῶνται, 
αἰοθπαιθ οοην ΘΠ ΘΥΪΐ, 

8 ὅ. ὅσας δὲ πόλεις παρ- 
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παρέδοσαν “ακεδαιμόνιοι ᾿4“ϑηναίοις, ἐξέστω ἀπιέ- 
ναι ὅποι ἂν βούλωνται αὐτοὺς καὶ τὰ ἑαυτῶν 
ἔχοντας᾽ τὰς δὲ πόλεις φερούσας τὸν φόρον τὸν 
ἐπ᾽ ᾿Δριστείδου αὐτονόμους εἶναι. ὅπλα δὲ μὴ 

ἐξέστω ἐπιφέρειν ᾿“ϑηναίους μηδὲ τοὺς ξυμμάχους 
ἐπὶ κακῷ, ἀποδιδόντων τὸν φόρον, ἐπειδὴ αἵ σπον-- 
δαὶ ἐγένοντο. εἰσὶ δὲ Ἄργιλος, Στάγιρος, [άκανϑος, 
Σκῶώλος., Ὄλυνϑος, Σπάρτωλος. ξυμμάχους δ᾽ εἶναι 

8 ὅ. εἰσὶ δὲ αἵδε Τι. οἱ ραυοὶ οοἀά, ἀδίουϊ ον εβ. 
Στάγειρος οοἀᾷ, ΟἷὈ, 54. 6, 1. 

ἐδοσαν. Νεαᾳὰς ἐγδάϊαϊββα [.6- 
οοαἀδοηηοηΐοβ ὑγθθ5 πραὰθ ἰγδαϊ- 
08 6556. δάπιιο ἀϊοίαπὶ οϑβί. 
ΟἸα55. αυϊάετη ρείαιί. ποπλϊηδίϑ 
ΑἸΡΠΪΡΟΙΪ, ἀγθ6 ρυϊ μοῖρα], ρυῖα5 
46 τϑ! ]απᾶυ απ ΓΙ αΠ, ααδ6 ΑἰΠ6-- 
πἰθηβίθτιβ τραάθηάδο βἰηΐ, οοπαὶ- 
οἰοηῖϊθαβ οσοηϑβέϊαϊ, ἀπ 6 ἀπ Τὴ 
85. ογδίϊοῃθ θυ σοπἔουτηδία 
(εἰσὶ δὲ κ. τ. λ.) ποπηϊηαίίπη ἀρ- 
ῬΘΙΠανὶ, ὅ6α ποη 50] τὴ ρουβρίοὶ 
νἱχ ροίθϑδί, σὰ (ΆΠ| ΟὈΒοῦγα δὖ- 

απὸ ἱπιρ!ϊοαίᾳ ἀἰοοπαϊ τϑίΐοπα ἴῃ 
οοάθγθ, πὸὶ οπηηΐα οἷα δίαιθ 
5 ΠΡ] 1οἷα 6558 οὐ ἀθρβηΐὶ οἱ βοἰβηΐ, 
ιιδὶ βίη, βϑὰ οἰΐδτη Ῥυοῦβαβ αἸ- 
γνΘῦβἃ Πῖο δϑί σοῃάϊοϊο Ατηρ Πἷρο- 
115. οὐ δ] απ ατη οἰ 154 6 ΠῚ Το Ί ΟΠ ἾΒ5 
ἀτρίατη. ΠΙὰ, απδ8 ΑἸΠΘΠ θη βία τη 
οοἰοηΐα 510, Ρυϊοτὶ Θοῦαπι ἀμ ηἶο " 
γοϑιαἰτὰν (ἀπὸ δόντων), 50οἶδο 
ὉΓΡ65, 4ὰδ6 Δ0 ΑἸΠΘηἸθηβῖθ5 ἀ6- 
Γδοόθτηῦ, ΠῸῚ ἴῃ ὈΥΪΟΥΘΠῚ 5.8 {{|ΠῚ 
γϑϑυϊππηΐαν, 56 ἰία 115 ῬοΥτηΪύ- 
ταηΐαν (παρ ἐδοσαν), αἱ ρῥτὸ {τἰ- 
Ὀαίαι 5 οὐ οθοθαϊθπίθιι5, 48}65 
δηΐθα ἔπουιηΐ, ἐγ υιαυῖαθ οὐ βὰϊ 
ἰατὶβ ἤδηί. εῖπάθ ἀπηρῃ!ρο}}5 
γοάάϊίαν ἃ Τδοράδοηηοη 5 οἱ 50- 
Οἶἶ8 ΘΟΥ1ΠΊ, σδίθγαθ ἀγθ65 ἰγαάπη- 
[ὰ} ἃ 5015 μέρα οτιοηϊίϑ. ΤΠααπ6 
ἀποδόντων π0}10 πιοάο δὰ Πὰ5 
ΡΘυτΠοΓΘ ροίοϑύ. (πὶ ἰρίταν παρ- 
ἔδοσαν πεῆηιθ εχ γερο ἀπὸο- 
δόντων ΘΧρ]Ἰοα!Ιοποπὶ παρ οδί π6- 
46 8118 ΟΠπηηἷπο 5Ὀρτἃ παράδο- 
σις τηθπηογῦαίᾶ 510, 5ῖ φυϊάθμῃ γθοία 
ἴᾳ (τά πὶ 6ϑί, ὁχοϊαἴς56 δὔβοίταν 
αυὸ παρέδοσαν τοΐεγαιιν, Οπηηΐα 
Γθοίθ ργοοθάθηῃηί, 5] ᾿ιδεο ἴθγθ οπλΐβ5- 
88 6586 σορὶίαγοτῖβ : ὅσαι δὲ πό- 

λεις τῶν ἐπὶ Θράκης ἀποστᾶ- 
σαι ᾿ϑηναίων “Μακεδαιμονίοις 
προσεχώρησαν “παραδοῦναι 4α- 
κεδαιμονέους ᾿4ϑηναίοις. [πὶ 
γ6ΓῸ θαυ ὅσας δὲ πόλεις 
παρέδοσαν, ποη ὅσας δ᾽ ἂν πό- 
λεις παραδῶσι, αποά παράδο- 
σις οἃ ἴρβ8 4υ8ΠῚ ΟΠ Ϊ558ΠΊ 6558 
σοηϊθοίμηι8 ἴοθαθυὶβ οοπάϊοϊοπθ 
δοία 6βί. Θ᾽} Π16 Ὁ ἀθ ἀθογοίο διι- 
ΧἸΠΟ ΡΓδ65. βοηϑοῦμεν ΝῚ 10, 
ὅ. τ αὐτούς, 1} 505 ἰῃοο]85. --- 
τὸν φόρον τὸν ἐπ᾽ ΄4ρι- 
στείδου. ἈΑποίαμη 65ὲι 0]. 88, 
4 ιτἰθαίατη ἃ Ὁ Αὐἰβίϊά 8 ἀἰβουὶρύαπι 
ἃ 460 ἰαἸοηι5 δὰ 600. Οὗ 1 96. 
Π 18. Κορῆϊονῦ ἀθ Εοράρογα ἢ 6- 
Πδοο- Αἰ, (Αοὐ, δο84. ΒΕΙΟ]. 1869) 
Ῥ: 19Ὲ Βα Π|--- αὐτονόμους 
εἶναι. Αὐτονομία ἰρίψαγ ἵῃ0ῃ 
οομίγατία τῷ φόρον φέρειν. Νὶα, 
ΒοΘΟΘΚΙ, Οβοοῃ. εἶν. ΑἸΗν 1 ρ. 68. 
ΤηΠηϊῖνι5. ἀαΐθπ πὲ 6Χχ τϑροίθη- 
4ο ἐξέστω φῬεπάει δυΐ ἴα Ἔχρὶὶ- 
οδηάτι5. οϑύ αὖ ρᾶυ]ο ροβὲ ξυμμά- 
χους εἶναι, 86 οἰκεῖν, 41} 8. 7. 
8. Ιῃ ααἰθὺβ ἀπθ᾽ τη νἱ ἀδυὶ οἰδβί, 
αἰτιπι 8 1Π|8 σπονδὰς ἐποιήσαντο 
κατατάδε, 6Χ 4αῖθῈ8 ἱπΠ ηἴεἰν 1 82, 
8. ἈΡΠῚ᾿ εὐδηΐ, ἀθπιιο Γεβριοδίαν, ἃ 
᾿ηΠηἶνὶ ΡΓῸ ἱτηρογαιϊν!β δι ρο- 
510, ΟἿἱ τοὶ ποη ἐμέ μοε δοοιδβᾶ- 
{ἶνοθ 6χ Μδιίῃ. 8 ὅ40 ἴηΐ6}- 
Ἰοβίμαν. -- ἐπ μα αἷ σπον- 
δαὶ ἐγένοντο, ὁ6Χ 400 ρᾶχ 
ρων ῬομᾺ εϑ΄, Οὗ, δάη. 1 6, 

ἔἤάργιλος, Στάγιρος, 
ἀπο αὦ Βειαβιάδπὶ ἀοίδοο- 
γαηί, Οὗ ΤΥ 103. 88 ᾿τρίᾳιιθ δάη, 
-- Σκῶλος. 1π {ἰθαΐονιπι ἰ8-- 
Ὀ.}15. (οἵ, Ιηβογ. Αἰτ, 1 ἱπαϊΐο. ἢ. 
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μηδετέρων, μήτε “ακεδαιμονίων (ήτε ᾿᾿ϑηναίων" 

ἣν δὲ ᾿4ϑηναῖοι πείϑωσι τὰς πόλεις, [βουλομένας 

ταύτας, ἐξέστω ξυμμάχους ποιεῖσϑαι αὐτοὺς ᾿4ϑη- 

ναίοις. Μηκυβερναίους δὲ καὶ Σαναίους καὶ Σιγ-- 

9281. 2388) απο Σιτώλιοι νοοδη- 
τὰν. Νϑαια ἰάπηθη ἰάθο μἰοὸ Σ,τῶ- 
λος Βου Ϊθοπάππι. Νάχτη ᾿ΠΠὰτὰ πο- 
τηΐηἶβ [ΟΥ ΠῚ ΠῚ ΠῸῚ 50] ΠῚ {6 ΌῸΤ 
ϑίγδΌ. Ρ. 408 ἔταρτη. 28 ἣν δὲ 
καὶ (ρτδθίου Σκῶλον κώμην τῆς 
Παρασωπίας ὑπὸ τῷ Κιϑαι- 
ρῶνι) τῶν περὶ Ὄλυνϑον πό- 
λεων ὁμώνυμος αὐτῇ Σκῶλος, 
ουϊ 508 ἀοθοὶ Επιβίδι!, δὰ Ποτη. 
11. ΠῚ 497, 56 εἰδὴ ἴῃ ᾿ρ515 
Ἰπβου ρα οι δδηάθηῃ νυ οί θ ΠΏ 
Μηιλτώριοι Μιλκώριοι οΞιεπάπηϊ. 
ΟἿ, Τηβοῦ. Αὐτὸ. 1 ἱπάϊο. οἱ ΚΟΘΗΙ. 
1,1. Ρ. 178, ϑ.ο]ϊοβ. 5181 πὶ ἴῃ 1010 
611 ἀοἔεδοϊββθ φυδηαυδπι ἃ ΤΉ. 
ΠῸΠ ΘΟΙΏΠΤ ΘΙ ΟΥ̓ ἰ πὶ 6Χ 60 60]}1- 
885, 4αοα ἱπίθν οἰνταΐο5. {Ἱθαῖα- 
γα τϑοϊοπῖβ Τηγδοῖδθ Ὁ]. 88, 1 
(4271 «. 6.) ποὺ ἱπνθηϊμ 
([πβοῦ. Ατι, ἢ, 256). Νεοαὰε πιᾶ- 
σἰβ 1Ὁ1 οοτηρατοπύ ΟἸΥ ΠΙΠΙ οὐ ϑραν- 
1011}, ἀθ ἀπογαπὶ ᾿ἀοἔθοίΐοπε οἵ. 
Ι ὅ8. ΠΝ -- αὐτοὺς .4ϑη- 
ναΐοις φῬῖο αὐτοὺς ἑαυτοῖς 
ἀϊοίαπη 6856 οτγραϊάογιηί. ἃ 
ΧΟ ΡΪα ΠΟΙ ΠἾ5 ῬΤΟΡΓΙΪ Ποὺ πιο- 
ἃ. ῥτὸ φύοῃ. τϑῆεχῖνο (ᾷ πο π 
ΟΡ5 αυϊάοπι δἜϑύ ρυορίθν πηθάϊτη 
ποιεῖσθαι) Ῥοβιτὶ Ῥγοῦβαδ ἀθβὶ- 
ἀεγαπίαν (ἀἸνογβαπι Θηἷπὶ οϑί οἱ 
ΘοΥΓαρίαπι μετὰ Βοιωτῶν 86, 1, 
αὐδὶ οἵ, 44π.}, πραὰς α}1ἃ οδιιβἃ 
ρΡΡᾶγθξ, οαν ΠΟ Ἰδσὶ π]0 ΤΊΠΟΤΕ 
αὑτοῖς ᾿᾿ϑηναίους ΒΟΥ ρίαπη 511, 
ΟΙα55., αι ἀδι. ᾿ϑηναίοις ΘᾺ ΠῚ 
ἐξέστω ᾿ππρῖς, ἀοουδαίναπι αὖ- 
τούς ποη οχρ]ϊοαί. ὅ8Πθ φαϊάοτῃ 
ἀαίνιβ 116 ἀρίαῦὶ πϑαιαϊλ ῃἰἶϑὶ 
ψΥθῸ ἐξέστω; πο δπίοπι 5ὶ βι, 
ΠΘΟ6588 εϑὺ αὐτούς δαάετῃ γαῖθη8 
δὰ τὰς πόλεις ΓΘίθγ τὶ αὰἃ ΒΌΡΓα 
δὰ ὅσας πόλεις. Τὰ νοῦο ἸΟΟῸ ΠῚ 

ΠῸΠ ᾶθθί δοάεπὶ ρῬογἿ Π6η5 ΡῥΓο- 
ποπιθη ταύτας. Οἱἱ δαϊαποίαπι 
βουλομένας, 4αοά 5θηιθηεῖδπι 
ψογθοῦπι ἢν δὲ 4. πείϑωσι τε- 
Ῥεῖ, ᾿ἴοου (4}15. ἀθαπάδηια ἴῃ 

ἴοδαονθ ἰοἸθγᾶμαᾶ 6586 νἱάθδίαγ, 
ἰΔτηθπ β'πθ ρτοπ, ταῦτας βίαν 
πθ4αϊ:, Τᾶα 6 βουλομένας ταύ- 
τας αα αὐτούς ἰπιονρτοίαπαϊ οαα- 
58 8 ἀ5οῦ! ρίι ΠῚ 6556 ΠΟ ῬΕΪΆΠΊΠΒ. 

8.6. Μηκυβερναίους δὲ 
καὶ Σαναίους καὶ Σιγ- 
γαέους. Ηὰβ ὑγθὲ5 ΠΟῚ εχ ἰἰ5 
ἔαϊββθ, 485 παρέδοσαν Ἴακε- 
δαιμόνιοι, 6Χ ΒΌρογοΥθ 5 ἃΡ- 
ΡῬᾶγβί. Νϑαὰθ ἰᾶτηθη ἤδθο ορρὶ ἃ 
οἰΐατη ἱὰπὶ ἴῃ Αἰποηϊθηβίατη. ρῸ- 
ἰο5ῖδί6 ἔιι15586 Βοθοκπῖο (θ06ο. οἷν. 1 
Ῥ. 5317) οοποθάθπάμπι εϑί. Ναπι ἀθ 
ΜΘΟΥ ΒΘΓΩ8 ΕΒ ΡΓῸ οθγίο ἀθπη οΠ5ίΓΑΥΙ 
Ῥοίεβί 605 ἰηϊῦῖο Β6}}1 ἃ Αἰπθῃΐθη- 
510 5 ἀ6βοῖν᾽556. απ δπΐτῃ Ὁ]. 860,1 
βῖνθ ἃ. (ἢ. 4356 {τἰδαίΐυτῃ 50] ν]85- 
Βοηῦ ([πβοῦ, Ατι 1 ἢ. 344), ποῃ 
ἴάτῃ ροροπάοσσγιπέ 0], 88, 1 5ῖνβ 8, 
Οἢ. 4217 (ἰρ14. η. 366), ουΐα5. τοὶ 
οαυβα ἃ αἀοἴθοιΐοηθ ἀνθίασπη ΟΠᾺ1}- 
οἰἀδηβίατη. Ὁ]. 817, 1 5ῖνε ἃ. ("". 
4351 ἴδοία τοροίθπαδ οβί, ΡῬδυΓῸΥ 
Βίησιβ ἱπίον ον τα θ5 {γῚ θα αν ϊἃ5 
ΟἹ. 86, 1 ἔαϊί, ποη ἔπϊ556 νἱάθ- 
τὰν Ὁ]. 88, 1. Ουπὶ ἰρίταν Με- 
ΟΥ̓ΡΟτη8 οὐ 5ἴπριβ ἴΠ110 6] ἀ6- 
ξεοονυῖπί, δοάθπι ἰθπηροῦα ὅ838Π6, 
Ουΐ Ρᾶγ88 οοπαϊοϊοπεβ ἀθογθίδα 
βἰπί, ἀθβοῖνββα ρυίαπαα 6βϑῖ, αἱ- 
(ἀπο Ια ἀϊνογβ τα 015. [1558 
ΟΠ βοπίδ ΘΠ Θϑί ἱπίον ΠΟΥ ΠῚ ΟΡ - 
ΡΙἀογιπὶ ἀοἰδοιϊ Ομ θπῚ οὐ ΘϑΡ. ΠῚ 
ἘΓΡ᾿ 1 ΠΊ, 4 πᾶ6 ΒΌΡΥΆ ΘΟΤΠΠΙ Θ ΠΟΥ ἃ- 
[86 5ιπΐ,) 4ΠΟηΪΔ ΠῚ ΔΙ16 πῸΠ ἰπ- 
{6} σ ταν, οαν ἴῃ 'ρ88 ῬϑΟΙΊ0}16 
βϑραγδία βἰπί, Πα ἤᾶθο Ορρὶ- 
ἃ οὰ ἔαπϊβ86 ογάϊιη 8, ἀθ 4αῖθ8 
ἀϊοίαπι ἐδ 1 ὅ8, 2 καὶ Περδίκ- 
κας πείϑει Χαλκιδέας͵ τὰς ἐπὶ 
ϑαλάσσῃ πόλεις ἐκλιπόντας καὶ 
"καταβαλόντας ἀνοικίσασϑαι ἐς 
Ὄλυνϑον μίαν τε πόλιν ταύ- 
την ἰσχυρὰν ποιήσασθαι. ϑῖςο 
ἀθηλιγη 1πιο ! β ταΓ, ΟΌΓ, Ἰᾳ θ ΔΗ ᾺΓ 

οἰκεῖν τὰς πόλεις τὰς ἑαυ- 
τῶν καϑάπερ Ὀλύνϑιοι καὶ 



44 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ἑ, ιη΄. 

γαίους οἰχεῖν τὰς πόλεις τὰς ἑαυτῶν καϑάπερ Ὀλύν-- 
ϑιοι καὶ ᾿ἄκάνϑιοι. ἀποδόντων δὲ ᾿4ϑηναίοις 
“ακεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι Πάνακτον. ἀποδόν--: 
τῶν δὲ καὶ ᾿4“ϑηναῖοι “Πακεδαιμονίοις Κορυφάσιον 
καὶ Κύϑηρα καὶ Μέϑανα καὶ Πτελεὸν καὶ ᾿ἀταλάντην, 

8 7. Μεθώνην οοἀά. Οὗ, 54. ΙΝ 45, 2. Ψψεταθ βογίρίαγαθ πα 10} 15 

᾿ἀκάνϑιοι. Νάιῃ βυθίαίο συνοι- 
κισμῷ ἰίὰ 5 85 5010 Π ΓΌ65 
ΠαὈϊαγΘ 1. 6, ἴῃ ρυΐοῦεβ 5668 
ΤΟΙ σταΓΘ ᾿ὰθΘηϊαΓ, αὖ σοίογοααϊ 

Ῥϑυῖθαβ δίᾳμα ΟἸ  μΠΪ εὐ Αοδη- 
{π|} οοπαϊοϊοηϊθ8 αἰϑηίαγ. Αἀ 
ΘΟΠΕβν πιά μάδηη ἤϑπὸ 5θηίθη 81 
Ποο δοοράϊ, αᾳαοά 116 ορρίάδ ΟΠ8- 
οἰάἀθηϑία οπηηΐὰ (οἵ, Ηθγπι, Α πίίαα, 
αν, 1 8 81) οὐ δὰ πιᾶγα 5ἰία θυδῃηΐ, 
Νδηὶ Μϑον θοῦ, απᾶῖη ΗδΓρΡΟΟΥ. 
5. Υ. ΨΙσΊΠιΙ βίδα 1β Δ0 ΟἸγπίμο 
γοπιοίδηι ἔμΐβ56 ἀἰοῖς, ἃ δίγαθ. Ρ. 
880 ἴτασιη. 28 Ὀλύνϑου ἐπί- 
νξιον γοοδίαγ, οὐ δίησιβ δὰ 5ὶ- 
ΠΌΤ. ΚΙ Π ΟΊ, Ιου ΠΊ 5ἰτα Ὁταὶ (ἰν14. 
ἔγαρτα. 81). ὅδηβ διιίθπὶ πο ροῖ- 
δβϑῦ ἔμϊββθ Ἀπαάνὶογαπιὶ οοἰοπία ἴῃ 
Ἀοίβ 5ῖια, απ Βιδβί 86 γϑβὶβίθηβ 
ΑἸἰΠΘηϊθπβῖθιι5 ἤάθπι βουνανὶ (ΙΥ 
109, 8. δ), 568 ορρίάυπι ἴῃ Ρα]- 
Ιθῆϑ8 οτὰ (μπδιοίάθηβ Ὁ Ηδγοά, 
ὙΠ 128 (οἵ, διτάῦ. Ρ. 880 ἔταστη. 
27) ΘΟ πογαί απ. [ἢ (Δ 08}}5 
ἐγ θα αν} 18 πἀπῖὰβ ἀρθίαιθ ϑ'δᾶηδθ 
Ἰῃ οἶα 6. ΤΠ ΟΥΔ ἢ αΓ ἰἰᾳθ. οὐ ΠῚ 
ΟΙ. 88, 1 ροϑβὺ ΟΠμδιοϊἀ θηβίτπι ἀ6- 
ξεουοπθῃ, ΗΙ ᾿ἰσίταῦ Α Πα ΟΓ ΠῚ 
ΘΟΙοπὶαπὶ ΠΑὈϊαθαηῖ, ΟἿΓἿ δἰτουϊ 
ϑαηδθὶ ΠῸῚ ἱπνθῃϊϑηΐγ, οἷτι5 σοὶ 
οαιβα ἰπ ἀυθῖο τοὶ αιιοπάδ οϑβί. 
Νᾶπη Ῥᾶγαπιὶ ῬιΟὈΔΟΙΠατ5. Παθοί 
αποὰ Βοροκῃ, 06ο. οἷν. ΠΡ. 728 
βίαιαϊν, ἀπο {Π4 ορρίάδ ὑη8η1 εἴ- 
ἔθοῖββθ σοπρ αὈ] θα. Ποπία α6 ΠΟ 
ῬΥδοιθυτη θη εβϑῦὺ αποά, 5] 
οδίδ! 005 56 ΧΑ 651 Π186 {1 ΓΟΓΌΤΩ 
ΟΙ. 80, 1 εὐ 88, 1 ἰηίερτοβ ἔδυ 
Βούνδίοβ, αἀπουατα Δἰίον απδίῖ 0 Υ 
ΔΏΠΪΒ ἃηίθ, δἰίθυ ἰού θη ροϑβὶ 
ΟΠαϊοϊἀθηβίατη ἀθἰθοοποπι [δοίτιβ 
αβὺ, πίε 586. ΟΠ ΑΥΓΔΠΊ18, ΠΟῸΠ 
ἱπνθηϊα αν 8|1ὰ ορρίάα ΟΠ ἱοῖ- 
ἀδηβὶ δα τηΔΓ6 5ἰία, 486 ρῦϑο- 
16 Γ 4 ἴπ οαἰδίοσο Ὁ]. 88, 1 
ΟἸΊΪ558 βἰηῦ. [)6 βουϊρίαγα ΠΟΠ,Ϊ- 

ὨΠΠΊ ΠΙΟΠΘηἀυτη αϑύ ἴῃ οδίδ! ορῚ5 
-Μηκυβερναῖοι εἰ Μηκυπερναῖοι 
ἰπνηἶνὶ, Ργδθίογθα αθίαιια Σέγ- 
γιοι. Νβαδ τα πη 6 Πϊο Σιγγίους 
βουϊθοπάπηι. ΑἸλθγυστα δπΐτη ἐϑνι- 
κόν ϑίερῃ. ΒΥΖ. ἃρποβοῖῦ δὲ ἧἴπ 
1ρ515 οδίδ! οϑὶβ βαπάθιῃ ναγϊθία- 
[61 Σκαψαῖοι Σκάψιοι οβίθη- 
ἀαηί. - καϑ'άπερ Ὀλύνϑιοι 
καὶ ᾿Δκάνϑιοι, ἰ. 6. αὐτονό- 
μους καὶ φόρου ὑποτελεῖς. ὕι 
ποιϊββίπια ἰ] πὶ οἰν!ἀίαπι (οἵ, 
8 δ) οχϑηρία πο ΟἸγπιῃϊο5. οἱ 
Ασδπιῃΐο5. Δἤθυγὶ δαἀποίαι Ο]855.; 
Βοροκμ, Οθο. εἶν. 1 Ρ. 5872 ρ6. 
ΘΟ] ᾶτο5. αἀπα548ΠπῚ ργαθίογοα Πο- 
ΓᾺΠῚ ΟΡΡΙἀογαη ἔαϊ556. οοπάϊοῖο- 
Π68 5βρίοδίαν, ῬΓΟΡίου αἃ5 50- 
Ιὰ ΘΟΠΊΠ]Θπηουϑία βἰηΐ, 

817. Πάνακτον. Ο᾽ 8, ποτα - 
Κορυφάσιον. ὙΠ, ΤῊ 58. 
Κύϑηρα. ψια, ΤΥ͂ 89. ΙΒαᾶς 
Μμέϑανα, ὙΤτορζθηΐδο πος 
5ῸΪΔ ΠῚ 80 ΑἸΠΘηἰθηβὶθ 5. οοσπρᾶ- 

“ 181η.. Ια. ΙΝ 4ὅ, 2. εὐ 1δ᾽ϑ δΔδῃ. 
-- Πτελεόν. (08 ᾿πιε!]αραῖαγ 
Γ05, θ᾽ ΠΟΥ ΠῚ 15, ΟἸΠῚ ΠᾺΠ]Δ ΠΊ 6Χ 
αυϑύζαον νοὶ ααϊπαπο ἢπὶι5. ποΙηϊ- 
Ὠἶβ, 4085 πον πΊα5, 80 ΑἸΠΘπῖθη- 
βίθιιβ ὀδρίατπη 6588 ΤΠΘοΥ 1465 
ὨΔΥΥγαν ες, Οποπίδπι ἰγ65 'ῃ ΤῊθ5- 
5814 εὐ Αϑὶϑ οἱ Οῇθγβοπθβο Τῆγα- 
οἷα (ογαί. ἀθ. Ηδίοπῃ. 8 839 54.) 
Βἰίαθ ῬΎΟΥΒιι5 ΠΟ ΠῸΠ ΘΓ ΠΘηΐ, 
51 ΠΟΙΊΘη γΓθοΐθ βουϊρίαπ) οβϑί, 46 
8118 ἀἰϊου! ἰπ οοη ἤηἾ15 ΜΙ ββθηϊδθ 
εὐ ΕΠ.ῚΒ βἰία, ἀθ αι νἱά, Ηοπι. 
11. 1 594 εἰ ϑίγαν. ρ. ὅ88, οο- 
σἰιαπάππη ραίΐαπί, 564 οὐἶδηι Παΐο 
ΟΡΙΒΙοπΐ οασὴ οὐάο Ἰοσου Ο0Ὁ- 
βίδαί, ἴὰπὶ ἢος, αποά ΡΙ]Ιη.5. ἤδη 
ὉΓΌΘΠῚ ἴπ ἰπ5 51Κ5 6 τη θα] ΓΒ ΠΘΆΤῚ 
6558 ἀἰοῖς Η,. Ν, ΤΥ ὅ, 15. Βε- 
οἴ ἔογτίαββθ πποὸ γοίθγαβ Βοθοίϊδθ 
ορρίάππι ἃ0 βοάθπι ΙΝ 7, 26 πο- 
τηϊπδύτι πη. ---- Ἀταλάντην. σῇ 
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χαὶ τοὺς ἄνδρας ὅσοι εἰσὶ “Πακεδαιμονίων ἐν τῷ 
δημοσίω τῷ ᾿“ϑηναίων ἤ ἄλλοθί που ὅσης 
᾿ϑηναῖοι ἄρχουσιν ἐν δημοσίῳ᾽ καὶ τοὺς ἐν 
Σκιώνῃ πολιορχουμένους 1Π]ελοποννησίων ἀφεῖ-- 
ναι καὶ τοὺς ἄλλους ὅσοι Ζακεδαιμονίων 
ξύμμαχοι ἐν Σκχιώνῃ εἰσὶ καὶ ὅσους Βρασί- 
σίδας ἐσέπεμψε καὶ εἴ τις τῶν ξυμμάχων τῶν 

΄ ’ " -»" ΄ 

“Ἰακεδαιμονίων ἐν ᾿ϑήναις ἐστὶν ἐν τῷ δημοσίῳ 
ἢ ἄλλοθί που ἧς ᾿“ϑηναῖοι ἄρχουσιν ἐν δημοσίῳ. 
9 ’, ᾿ Ὶ ’ " ο ; 

ἀποδόντων δὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξύμμα- 
χοι οὕστινας ἔχουσιν ᾿“ϑηναίων καὶ τῶν ξυμμά- 
χων κατὰ ταὐτά. Σκχιωναίων δὲ καὶ Τορωναίων 
καὶ Σερμυλιῶν καὶ εἴ τινα ἄλλην πόλιν ἔχουσιν 
᾿Αϑηναῖοι, ᾿Αϑηναίους βουλεύεσθαι περὶ αὐτῶν καὶ 
τῶν ἄλλων πόλεων ὅ τι ἂν δοκῇ αὐτοῖς. ὅρκους 
δὲ ποιήσασϑαι ᾿4ϑηναίους πρὸς Ζακεδαιμονίους 

,ὔ τ ΄, τ . , 
καὶ τοὺς ξυμμάχους κατὰ πόλεις ὀμνύντων δὲ 
τὸν ἐπιχώριον ὅρκον ἑκάτεροι τὸν μέγιστον, («ἕπτα- 

1ΌῚ 4|1ι18 δοοθᾶϊς ααοὰ ἥεϑαάνιοι ἴῃ Πυϊῃ5 Ἰρβῖτιβ [6 ΠΡ ΟΥ5. {ἰ{ὰ}0 
ἐχβίαὶ (ὈΊυτη. υομδθοίος, ΧΧΧΙΠΙ Ρ. 181) εὐ έϑανα ποπιβη ορ- 
ῬΙαΙ ἴῃ οπηπὶθιι5 ΠΌΤΊΤηἶβ. ΒΟΥ τὰν (ΕΟΚΠΕΙ, Ποούν, πατη. ΠΡ, 290 54ᾳ.). 

8 8. Σερμυλέων οοἀά, Οτιπὶ πΠοπιοη ορρὶαϊ 51 Σιερμυλέα (μη) 
Ηεγοᾶ. ὙΠ 122 Βοροκηϊο δαοίογα Σερμυλίην ΡΓῸ Σίιερμύλην 5οτὶ- 
Ὀδηἀαμη 651), ἀπάθ ποη ἀογῖνδίαν Σερμύλιος ἐθνικόν, ϑτθρ}.. δα θ πὴ 
ΒΥΖ., Ῥγδοίθγαιδτη ατοᾶ ὡς παρὰ τὸ Σερμύλιον ΣΙερμυλιαῖος αἴἴετι, 
Σερμυλιεύς ἴποοῖϊαθ ΠΟΙηθη ἢαθθαΐ, ΟΠῚ 40 ΘΟηΒθηἑ αὖ {10} Π αΐὰ5 
δείδιϊβ Αὐτοὶ Σερμυλειῆς δαϊ Σερβυλιῆς ΡΓδΔεθθπίοβ (οἵ, ἴπ8ον. Ατί, 
1 Ἰπάϊο.), Σερμυλιῶν τε Σερμυλιέων σοΥΓΟΧΙπη5, ΡΑΥΓΟΓ βου θη - 
ἄσπι 1 6, 2. 

Π 82. - ἐν τῷ δημοσίῳ] ἐν 128,4. ---καὶ εἴτις... ἐστίν. 
τῷ δεσμωτηρίώ. 3110]. 1 Ρο- 
εἰββίτηαπη. ἴηι οοσθμαὶϊ βαπὶ ἴῃ 
ΘρΡΗδοίουία ἀρεῖ, 4] ἴπ γψἱποῦ]α 
ἩΡΈΠΕΟΣ ΟΟὨΪΘΟΙ ογαπί. Οἱ, ΤΥ 41, 

. δῖ, 4. -- ὅσης, Ἰ. 6. ὅσης 
ΠΝ 404 ΠΟΠΊΘΙ ΡΘΓ ΒΥ Ποβίη ἴῃ 
αλλοῦι Ἰαϊοι; Π8 ΠῚ ΟΠ βϑῖο οἷ 
115. ΘΧΘΙΉΡ 5, ααδ8 Ἰοσιηΐαν ἴῃ 
δάηῃ. 1 44, 1, ΠΟ οϑί 51Π1}}18. 
Τίοπη Ρᾶυ]0 Ροβι ἄλλοθι πουῆς.--- 
καὶ τοὺς... πολιορκουμ ἕ- 
νους. Υἱά. ἸΝ 0. 121 ἘῸ. 
-- ἀφεῖναι. Ὅς ᾿ηβηϊῖνο οἵ, 
ϑ΄η. 8 ὅ. -- καὶ τοὺς ἄ1: 
λους ... ἐσέπεμψε. Υἱά. Ὁ 

ἘΧΘΠΊΡ] απ ροῖθ ἐχ 8, 4, 
8 8. Σκιωναίων. ϑϑοϊοῃθη 

ΠΟη ΟδρίδΔη), 564 ΟὈΒΘ558Π1 ἰ6πε- 
θαπὶ Αἰμθηῖθπβοβ. Οἵ, 2, 2. - 
Τορωναίων. ἢοβ ἐχρυρπηαίοβ 
6556 8, 2 ἰερίηηιβ. -- Σερμῦυ - 
λιῶν. Ἠοτιπι ορρίσπι ΑἰΠ6- 
ΠΙΘη565 ΠΟΙ δη)ιβογδηί, Οἵ, δάη. 
ἘΌΤ ΟΣ -- ἀϑηναίους ἔν τως 
δοκῇ αὐτοῖς. ϑῖςο Ἰρίταν Βοῖο- 
ῃδϑὶ δυο] το ΑἸΠΘηΪΘηβϑῖαπη {πῦ- 
Ρ δου ΡοΥΤἶβϑὶ 88. 
8 9. τὸν : ὄρκον ἸΩΣ 

ρῶν μέγιστον. Τιὰ ἴαπὶ ΤΥ͂ 86, 
. ΟΥἿΥἣἧ»Ἁ ἩΝ47, 8. Τὴ ΓΟὐηλα} 15. δηϊπὶ 



46 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἐ, νη΄. εϑ'. 

καίδεκαΣ ἐξ ἕκάστης πόλεως. ὃ δ᾽ ὅρκος ἔστω 
ὅδε «.ἐμμενῶ ταῖς ξυνϑήκαις καὶ ταῖς σπονδαῖς 
ταῖσδε δικαίως καὶ ἀδόλως.“ ἔστω δὲ Δακεδαιμο-- 
νίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις κατὰ ταὐτὰ ὄρχος πρὸς 
᾿Αϑηναίους, τὸν δὲ ὅρκον ἀνανεοῦσθαι κατ᾽ ἐνι- 
αυτὸν ἀμφοτέρους. στήλας δὲ στῆσαι Ὀλυμπίασι 
καὶ Πυϑοῖ καὶ ᾿Ισϑμοῖ καὶ ᾿4ϑήνησιν ἐν πόλει καὶ 
ἐν Λακεδαίμονι ἐν ᾿“μυκλαίῳ. εἰ δέ τι ἀμνημονοῦς- 
σιν ὁποτεροιοῦν καὶ ὅτου πέρι, λόγοις δικαίοις 

8 9. ἐμμένω προτὶ. Ετηθπά. ΕἾ, Ῥογίιϑ. 
8.10. ᾿Ισϑμῷ οοαα, Ετηοπά. Ῥοτίαβ. 
᾿ϑήναις [ἰὈτὶ Ἰοηβ6 ΡΙανῖμπη! οἱ ορίϊπη!, Ῥϑποὶ ἀθύθυϊουο5. ῬΡΟΟα] 

ἀσθῖο ἐχ οογγθοίασα ἐν 4ϑήναις. ψογαη τοϑυϊίαϊὶ Ηοθγνψεγα, δίαά. 
Τιυο. ρ. 72, ηἰδὶ αυοᾷ ν ἐφελκυστικὸν δἀὰἀϊ ποη Ρ0586 ρθυρθυδπι 
οΡ᾿παΐα8. οβί. 

8 11, ὅτου Τ, Μοβαῦ,, 
του τοϊϊαπὶ, 

Ἰαγ βί αγαπαϊ ναῦὶϊ οὐ οοπἢγτηδηαὶ 
εὐ ἤάθπι ἀδπαϊ σγϑάτβ ἔμπθγαηί, 
Θυοὰ ἀοἰπαα ἴῃ δοδά. Ιορῖμιν ἐξ 
ἑκάστης πόλεως Ροϑβί ἑκάτεροι 
ΟἸΙηπὶ οᾶγοί βθηίθηί8, ΕΘ Ἰοἰββίτηδ 
οοπίθοίατα νἱαπι ραιεΐθοίὶ {|- 
τοι. βϑυηιρ. ΙΝ Ρ. 8 544. ἐξ εχ 
ιζ΄ οτιμπιὶ 6588 ἀΐθθηβ. Νδη εχ 
αἰγᾶαπο οἰν᾽ιαίθ βορίθπαβοϊπι ἰὰ- 
τδυηθηΐιπὶ ργαθϑιθγαπηί, Οὗ, 19, 
9, Νοὴ πιΐηιι5 ἴδοι! ἰδ πΊ6Π ἐπ᾿ 
δηΐίο ἐξ οἸη {1 Ρούαι. 6 ἕκα- 
τεροι.. εξ ἑκάστης « Ὁ ΒΒ Σς 
Ξε ἐν ὅρκος ἘΡΕΕΡΕΤΤΟ ΗΝ ἢ: 
ψοβὶβ ρα οδίοβίδιϊοηὶθι8. οἱ 
ἀδνγοιϊοηὶθαθ αἰδηΐθθ ΟἸΠΠη65 ἴἢ 
εδάθηη ν γθα ἰπιγᾶ ΓΘ ,Δοθθθαηῖ. 

8 10. τὸν δὲ ὅρκον... 
ἀμφοτέρους. 2Η 00 οὐ ἰάθο 
Πεοραύ, αὐἰα ΟἸΉΠ65 [6065 δὖ δοίᾶ 
ΡυθΙοα, π6 Οὐβοϊθβοογθηί, 5.1 η- 
ἀ6 50]]6ηληϊίον σοη γι η δ 6586 
ΒΘηΠΘθαπί, οὐ αὖ Π6 ῬΥΟΧΊΙΩΪ πη8- 
Θἰβίγαίαβ 115, αιι86 ἃ ἀθοθββουῖθι5 
αοία Θββϑθηΐ, πἰβδὶ θᾶπάθιη ΟὈ]Ϊρᾶ- 
Ποποτὴ γθΟθρ βϑθηΐ, 568. ΠΟῺ ο"- 
βύγιοὐο5 ὑθπονὶ ΟΡ ΠΔΡΘΠΙΌΓ. “ΑΗ, 
Ξπ στήλας στῆσαι. ἴπ οοἸππη- 
ηἶβ δπΐτῃ ἔοθάθυα ἱποϊἀθαπίαγ. Οἵ, 
ἴηἴτα 28 οἱ 47. --- Ὀλυμπέασι 
ΟἾσ ϑ'μ οἵ. Τίλααα ἴῃ Θοπηπλιι- 

ἡἰδὰβ τοῖα αγδθοῖδο 1Θ 1118. Οἵ. 
δάῃη, 8. 3. -- ἐν πόλει, ἴῃ ἅὙ 66. 

ΟἿΕ ἸΠΕΟΥ ΚΑΙ Τὶ τις, 20: Πρ 91. 
οἵ τοῦ ἴι. ψαι. Τὰν. Ῥα], αρ. Μ., εἴ 

Οὐ. Π 15. 6. Υὄ 28;.0...47, 11- 
ΘΔΟΡ ββὶπη6 δῖο ἴῃ πβου 0 Ὡ 0115 
Αὐτοῖβ. 6. δγίίοα!ο ποη δαάϊίο 
οἵ, Κτυερ. αν. ὃ ὅ0, 2 8ᾶη. 18. 
- ἐν Ἀμυκλαίῳ. ἈΑΠΊγΟΪΔ 6, 
οἰνιία5 Τιδοοηΐδο ἃ θοῦ θὰ5 ΘνΘΙ58, 
βϑογᾷ Ἀρο] πὶ, ἴῃ αὰ8ἃ τέμενος 
᾿ἡπόλλωνος σχεδὸν ἐπιφανέστα- 
τον, υἱὐ ἰπααὶϊώ ΡΟΙΪΥΡ. Υ 19, τῶν 
κατὰτὴν “ακωνικὴν ἱερῶν. 461 
Θϑίη υἱϑίηεὶ βίδα] ἃ ϑραγία αἰ αῖ556 

- ταβίδιαν, ΝΙΒΙΠοτηΐηπ8 ἀθαθθ ὈΘΠ6 
Απιγοαθαπι ϑραγίαθ 6558 ἀϊοαίαν 
δίαπαο ἐδ Ρ ] τὴ ΠὰΠ 015 ΑΥρῚΒ 6556 
βου ρίαπι δύ ΙΝ 188,2. Οὗ, Π 2, 
1 οἱ ἴθ: δάη. Ηαϑοκίαϑ «υϊάοπὶ 
ἐν Λακεδαίμονι [ογία5586. ᾿γῸρ6 
ΤΠ δοραδοιη ΟΠ θη νϑίογθ δαηο- 
ἰαΐ, 588 ἢυϊο ΘΧΡΙδῃδι πὶ οοπίγα 
Ροβίια νοῦ ᾿ϑήνησιν ἐν πόλει 
οὈδβίδηϊ. θ6 βἰψπιι Ατηγοϊαγαμῃ νἱά, 
Ουτί. ῬεΙορ. Πρ. 245 544. Βυτ- 
βίδῃ. θοσν. ΠΡ. 129 54. 
8 11. καὶ ὅτου πέρι. Αυΐ 

καί γαϊοι Θ᾽, αὖ ΠΊΘΠΘ ἘΠ ) ἐπηνὴν 
ἀμνημ ονοῦσιν εἰ ἀοῖηάθ τοῦτο 
δὰ εὔορκον εἶναι “μεταϑεῖναι 
Βαθαπαϊαίαν, δὰ καὶ οτοῦυ αἰοίᾷ 
Βα ῬΓῸ αιϑἰίαιἰῖ5 καὶ οτουοῦν. 
18 ΘΧΡΙΪοδι Μαϑι. αν. «8 488. ΒΙΊΤηΪ- 
Ποὺ ὅποτερος εϑί ὁποτεροσοῦν 
Χρϑη, Ογν. ὟἼ 4, ὅ οὐ ἴῃ Ορ᾿ϊ 115 
1υγῖβ ΠῚ 2, 22. 28, - λόγοις 
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χρωμένοις εὔορκον εἶναι ἀμφοτέροις ταύτῃ μετα- 
ϑεῖναι ὅπῃ ἂν ϑομῇ ἀμφοτέροις. ᾿4ϑηναίοις καὶ 
“ακεδαιμονίοις. "ἡ 

19. ἄρχει δὲ τῶν σπονδῶν ἔφορος ᾿“Πλειστό: 
λας. ᾿ἀρτεμισίου μηνὸς τετάρτῃ φϑίνοντος, ἐν δὲ; 
᾿Αϑήναις ἄρχων ᾿Δλκαῖος, ᾿Ηλαφηβολιῶνος μηνὸς 
ἕχτῃ φϑίνοντος. ὥμνυον δὲ οἵδε καὶ ἐσπένδοντο᾽ 
«“Ἰακεδαιμονίων μὲν «Πλειστοάναξ. Ἶγις.) Τ1λειστό-- 

λας, Δαμάγητος, Χίονις. Μεταγένης., [ἥκανϑος, 

4άιϑος, ᾿Ισχαγόρας. Φιλοχαρίδας, Ζευξίδας. Ἶάντ- 
ιἱππος. Τέλλις. ᾿Δλκινάδας, ᾿Εμπεδίας, Μηνᾶς, 
“άφιλος᾽ ᾿“ϑηναίων δὲ οἵδε᾽ Λάμπων. ᾿Ισϑμιόνι-- 
κος, Νικίας, Δάχης. Εὐθύδημος, Προκλῆς, Πυ- 
ϑόδωρος. Ἅγνων, Μυρτίλος, Θρασυκλῆς. Θεα- 
γένης, ᾿Δἀριστοκράτης, ᾿Ιώλκιος, Τιμοκράτης, “έων, 
πρβιδις . Ζ]ημοσϑένης. 

. 19. ὃ 2. ᾿Δλκινέδας νοὶ ᾿4λκινίδης οεοἀ4. ΟἿ, 24,1. 
σιν μλῦς οοαά,, αἰ νἰἀθίαγ, ἴθγθ ΟΠΊΠ68. ΘΟ ΡΗΣ 
᾿Δριστοκίτης ἴῃ οο04α. Ἰοηρο᾽ ΟΡ εἰπηῖβ. οὐ ῥ᾽ αὐ πηῖβ, Δριστοκοίτης 

γυϊσο εἴ Βεκῖς. Οἵ, 24, 1, 

δικαίοις, ται] οηἸθ 5 ἰ51}5 
(Πεολίεργνιπαθ), αἱ 98, 1. Οὗ. 1 
10, 2. --- Εππάριῃ 6556 ᾿ἰτ5 οᾶ- 
ΡῬἢ15. οὐ νευθογαπιὶ ἰο θά θυ ]5. ἢ 6 ΠῚ 
ΟΕΠῚ ΕΣ ἴον ΠΙἃ ΡΓΟΧΙΠΙΟΓ ΠῚ νογ- 
ὈΟΓΕΠῚ {πΠπῚ 6Χ ὥμνυον 19, 2 
οὰπὶ ὀμνύντων 18, 9 οοἸ]αίο Ν 
Ρᾶγοῖ, Οἵ, 24,1 οἱ 28, 4.1Νν119,1 

(ἀπ τ, 1.2. οἵριχ,8 ἔρηνανο 
Πλειστόλας, φτορτ, ἱποῖρὶϊ 
"85 ἱπά αὐ185 ΟΡ ΠΟΥ 5 Ρ] ᾿51.; 
1η 1 ὑ1ππὶ Πα τὴ ἴπ ἃ πα {18 Ὁ Ὁ Τῇ 
ἔατὶ ρ ποτγδίιβΡ᾽  βέο]ᾶ 6, 568 
ἰὰ ἰοραβ, 4πὸ ΡΙ 5.085 

ΘΡΒοταβ ἔα ϊί, 14. ΒοΘΟΚΠΝ, [ἢ- 
Βου, ΠΡ, 877. ΟἿ ἹΝ 118, 12 εἰ 
10] δάῃ. - ᾿Δρτεμισίου μη- 
νός, 5011. ἐν Μακεδαίμονι, 486 
αἀάϊία Ἰορί πηι ΙΥ̓ 119,1 --- ἄρ - 
χων ᾿Αλκαῖος. ΟΥ, σιν. Βαβί. 
ἮΘΙ], δὰ ἃ. 422, --- Ἐλαφηβο- 
λιῶνος . .«.φϑένοντος, 
ΑΡΥ}Π18. Τα] πὶ ἀΐοεη Χ νοὶ ΧΙ, 
αποα ἴο ἃ Πη1|5 ᾿μ Θγοδ] αν 5 [που ϊΐ, 
οθηβθηΐ 6556 οᾶν. ἴῃ Αηηδὶ, 
Τηὰο. ΟἸαγβ8. ϑρθοῖμη, ρ. θ8, 
Αὐ Μαγιῖο τηθη56 ἴοθαϊιβ ΘΟΠΊΡΟ- 

βίίατη. αἰοὶς Κσαθο. δὰ ΟἸΤπΐ. Εαβι, 
Ηδ6]], ἃ. 421. Ὀιοη ΧΙ Αρτ 5 
βίδα! Α, Μοπηηβθη. ϑγιηθ. δὰ 
ΘΠ ΟΠΟ]. τι (Βαρρ0]., Απμη8]. ΡἘ]]. 
1856) ρΡ. 48, τηδαϊππη ἔθυε Αρτὶ- 
Ἰοπὶ ὅπτι. Ηϊβυ. αν, ΠΡ. 808. 

82. ὦμνυον. Τὰ, ποη ὥμνυ- 
σαν Υαῦβιβ 24, 1, Ὀξ. δᾶπ. 1Υ 
28, δ Καείιη. τ, τηᾶχ. 8 282 
ααῃ, θΘ. -- Πλειστόλας. Δηΐα 
ἴοο ποηιθη οχοϊαἶββο Πλειστο- 
ἀναξ, ἅγις ὁχ δογταπαθηι ποηλὶ- 
ΠΌΤ ΤΘΟΘΉ511, 4πἱ ο, 234 τβϑροὺὶ- 
τὰν, ἀοῃηοηβίγαγι Αση. αἴ, ,.25,. 
ὀμοῦνται ... ἑκατέρων. ΡΙδιῖ- 
αἴθ ΤΠ ΔΟΘαΔΘΠΊΟΗΪ , ααἱ ροβί 
ΡΙΙβίο α πὶ ΘΟΠΊΠΊΘ ΠῚ ΟΥ̓Δ 11", Ἰσηοἱὶ 
Βαηΐ, ΤῸ]Π15. ροίοβὺ 6556 ρδίον Βνᾶ- 
βίαδθ; ἰβοβᾶρογαὰβ ποὸὴ νἱάθίυν 
1116 6586, αἱ ΙΝ 182. πομηϊηαίιβ 
Θϑύ; ΠᾺΠῚ 15 ἴῃ ΟΠ] οἰ άϊοα ΓΘ πη - 
βοναΐ, --- Τάμπων. ἔδιπο ναίθϑ 
᾿αϊὰ5. ποηλΐηἶβ ἴῃ Αὐϊβίορῃ. Αν. 
521. 9882 --- Λά χης. Πυΐαβ 5ϊο- 
αὐ Νίοῖδθ. οροῦα 1 οραΔοπιΟηἶῸ5 
δ ρδοθη οἰ οϊοπα πη ΤηΔΧΙΠΊΘ 
1508 6588 Τυο, 48, 2. ἰοϑίδίαγ, 

“ - 

ὥρα τῶν 
σπονδῶν. 

ὀνόματα τῶν 
ὀμοσάντων. 



μῆκος τοῦ 
πρώτου πο- 
λεμου κατὰ 
ϑέρη καὶ 
χειμῶνας. 
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20. ἀ“«[ὁὃὄ. ται αἱ σπονδαὶ ἐγένοντο τελευτῶντος 1 
τοῦ χειμῶνος ἅμα ἦρι, ἐκ Διονυσίων εὐθὺς τῶν 
9 -» 3 [ἢ -» ’ Α ς » 

ἀστικῶν, αὐτόδεκα ἐτῶν διελθόντων καὶ ἡμερῶν 
ὀλίγων παρενεγκουσῶν ἢ ὡς τὸ πρῶτον [ἡ ἐσβολὴ 
ἣ ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν καὶ] ἡ ἀρχὴ τοῦ πολέμου τοῦδε 

ΟΔρ. 20. 8 1. ἐκ Διονυ- 
σίων.. -τῶν ἀστικῶν. ,δθο 
ἈΡΡΘΙΙΑΠΙΩΣ διατὶ τὰ κατ᾽ ἄστυ. 
Ὡς ὈιοηΥ 5115 πηὶνυβὶ 8) 486 ατπἃ- 
ἰογπα [πθυαπί, οἵ, 4105. Οἰἰαν Ἰγη118 
δὰ Π| 15, 4. [π᾿τἰὰπὶ ΘΊΟΠΥ 5᾽ ΟΥ̓ ΠῚ 
ΓΘ ΠΟΥαΠῚ ἴπ46 ἃ, ἃ. ΙΧ ἘΕἸ6ὰ- 
ῬΠΘΡΟΙΙΟμἶβ ἔς, ὙΙὰ. Α. Μοπηπι- 
56ῃ. Ἠθοτίοῖος. Ῥ. 887 54. -- 
αὐτόδεκα ἐτῶν. »» 14 οδιόλων 
δέκα ἐτῶν. δῖ... Οἴόοτο... 
ἀθοοθηὶ ἱΡ 508 ἀϊοβ ΑἸΠ θη Ϊ8 
ἔαϊι, πο δύ ᾿πίθ 5 ΤΟ 8. ΤΉ κἀς 
-- ἡμερῶν ὀλίγων παρ- 
ἐενεγκουσῶν, οὐ Ρᾶποο- 
γαὰπὶ ἀϊδτατῃ αἱ ἔΓου θη εἾἃ 6Χ - 
Β010155 6 (ηιεῖξ δἴπεπι ζ7γηίογϑοἠὶοά 
υοπ παν τυοπίρφοη Ταφεηι). ῬαΥὶοΥ 
ἀϊοίαπι παρενεγκούσας 26, 8, 
56Π01. δχρ]ϊοαν παρελϑουσῶν 
δια 6. ̓ πιογρυθίδι: Οη θη 56 οα 85 
δϑύ Βυίίπι. δὰ Ῥθηι. ΜΙά. δχο. ΠΠ 
Ρ. 199: 564 ποὺ ροβὶ διελϑόν- 
τῶν τοἀυηάδτγο γθοίθ Κυπαρ. πιοὸ- 
παΐν. Εδηὶ ἀπδ πὶ νΘΡῸ ΟἹ θαΪ Ὠγ115 
ἀἰβογερϑηαὶ νὶπὶ παῦοί ἂραὰ Ὀϊο- ἡ 
ηγ58. Απιίίᾳι. 1 28, 6455. Ὠΐίοη. 
ΧΕΙ 260, 1. ΠΧ ὅ, 1. σοποῃ, 
ἴῃ ΡΠΟΙΙ ὈΪΌ]. Ὁ. 1400}. Ῥίδοιο- 
Ῥϑῃῖα δαίθπιὶ 'ἴῃ 60 6ϑβύ αυποά 46- 
ΘΠ] 8ΠηΪ8 ρϑθοὶ ἀἶθ5 δἀάδπαϊ 
βαηΐ, ΟΥ, 56}10]. 20, 8 παρξνεγ- 
κούσας] προσϑεμένας. -- ἢ ὡς. 
Ἠδάπηαδγα : βεα Ἰάθο Ῥοβί(πηὶ 
νον, ααἷᾶ ἴῃ Θοηο 5 αὐτό- 
δεκα ἐτῶν διελϑόντων ̓η5110 561:- 
ἰεπίϊα ἀθοοτη ἃΠη5 ΡΟΒί, οχ- 
ΡΠΪσαι Βδμ ἡ ἐσβολὴ. 
καὶ ἡ ἀρχὴ ἐγένετο. 
συμ ρτο 6111 1τηἰτ10 ΤΠ ΘΟ Δ ΠΟΥ ΠῚ 
ἴῃ ΡΙδίαθαβ ἱπηρθίπτη ΤῊ. Ππαρθδί 
(1 1. 2, 1), Ρυϊηιᾶ δαίθῃ ἴῃ Αὐ- 
ἰἰοαπλ ἱποῦγῦβῖο οοἰορίηία αἰΘ 5 
Ῥοϑύ πηο ἱπηροίαπι ἴαοία δἷν (1 
19, 1), ποὴ Ροίοδύ αἰγϑατθ γ65 
ΘΟάΘΠῚ ἰθηΊ0 0 }}5 βραίῖϊο ἃ ρᾷοθ 
Αἀἰβίασο, πα αἰ Πα] αίθηη ἔγιι- 

βίγα δάϊιιιο ἐχρϑαϊγο Θομδι 5υῃὲ 
ἸπίθΡρυθί 68. Νϑιη οἰϊαπιβὶ ἡ ἐσβο- 
λὴ ἐγένετο δὰ ἀδογθίδηι, ποὸη δὰ 
[αούδπη ̓ ΠΟυγβἰοη 61 5ροοἰτοί(α αοα 
ἤΘΡῚ Ρο0588 Πορϑηααπι 651), Π6 5ὶῸ 
αυϊάθτῃ γαί]ο ὀοπϑιίᾶγοί, ΟΠ οἰϊδ τη 
ἱπίου ἀθογοίδτῃ ,ϑοθάδθηη  ἢΪ ΟΥΤΙΠῚ 
᾿ποπγβίοπθη οὐ ΤὨΘθαπ οὐ ατη ἱπι- 
Ῥϑίμπι Πἴπ15 ἴδ 6 τη θ ἢ 515' 5ρ8 {1π|ΠῚ 
Ἰπίθγοθββυ (οἵ, ΠῚ 2, 1, 4, 2 οἱ 
10, 1). Αφοθαϊ φυοά ὡς τὸ “πρῶ- 
τον ἡ ἐσβολὴ ἡ ἐς τὴν ᾿᾽4ττι- 
κὴν ἐγένετο ἴα ἀἰούμμηι 6ϑβί, ᾳυδδὶ 
πηϑ πᾶθο ἴῃ Αὐιοᾶπὶ [δοία 511 1η- 
ΘαγβοΣ οογίΘ δα γ8πὶ 8ρίϊ5 ἔα]5- 
86 ὡς ἡ πρώτη ἐσβολὴ ἐς τὴν 
᾿Δττικὴν ἐγένετο. ΗΙ5 46 Οδα515 
ὨΘΟ6586 δϑὺ ἡ ἐσβολὴ ἡ ἐς τὴν 
᾿Δἀττικήν ΘΥΓΟΥΪ ᾿πίογρ γί ὶβ {τὶ θαᾶ- 
{ὰὙ,) αἱ ποη ΤΠΘΌΔΠΟΥΤη. ᾿π1ρ6 - 
ἰὰτη, 568 ΤΔοραδοπιοηϊου τη ἴῃ- 
ΘΟΥΒΙ ΟΠ ΘΠ ῬΤῸ Ὀ6}}} ἰμἰτῖο ΠαΡα- 
ΟΥΙδ, ΓΗ ΟΓΡ γί θη. ἰθηηθῦ 6 ἰὴ 
βου ρίουβ νοῦθᾶ {Π400 σοη Πρ θη 4 ϊ 
οαυβα καί δαάϊψιπ) οβϑί. Ια Π 
Ῥουβροχὶς οὐ βᾶηδνῖ Ε Η, 0. 
ΜύΒΙ]ον. ἰῃ ΟΟΠΊΠΊΘηΐ, 46 ἰθῃρ. 
απὸ ΒΕ]]. Ῥε]. ἰπῖι, σερ θεῖ Ρ. 84, 
Π6Ἰ6ε18 γ ΟΡ 18 ΒΡ 5 τὸ πρῶτον 
ἡ ἀρχὴ ἐγένετο ῬΑΥΐ6Ρ αἰούθηι 
δϑὺ δίᾳαβ Π 48, 1 ἤρξατο τὸ 
πρῶτον. -- Τοπιρον8 Θοτηραίᾶ- 
ἰἰο νϑιᾶ οϑί, 5] Κυιθρ. βθοιὶ Π 
ρα Πυϑοδώρου ἔτι τέσσα- 
ρας (οοἀά. δύο) μῆνας ἄρχον- 
τος ἰδοϊηλιβ. ΟΠ δαΐμη Ρᾶχ ἴδοια 
εἷ. ἀϊδ6 ΧΧΙΥ͂ ΕἸΔΡΠ ΘΒ ΟΠ] ηἰ5 (19, 
1) θ6ΠΠαπὰ ῥϑιοῖβ ἀϊεθτι5 αηΐθ ΠΟ 
ΔΠΠῚ ἰΘΠΊΡῸ5. ᾿ἰπἰτπΔ οδρὶς. 8] 
δαΐθηι ἰπίθρυὶ ΠΊΘη565 1 2, 1 ἴη- 
16] σοπαϊ βαπί, ΟΠῚ ΔΡΟΠΟΠί68 
Ῥγΐηιο Ηθοδίουη 8 60}}15 416 ΠΠΠΠῚ5 
δαϊουϊηῦ, ὉΠ η10 π]Θη 518. ἀἷθ θεὶ- 
Ἰὰ ΠῚ ΘΧΟΥΒΌΙΏ οϑί, 4 16Π1, Π6 Ρο- 
Βίδυϊου δὶῇ ἀϊθ ΧΧΙΥ ΕἸΑρΠθθο- 
Ἰϊοηἶβ, ἔπῖθ56 ΠΘ06556 δϑύ Εἰ ΕΠ] ΠῚ 
ΑἸ οβίθυϊ οαἶβ. [πίον ἤππὸ ἀπίθηη 
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ἐγένετο. σκοπείτω δέ τις χατὰ τοὺς χρόνους καὶ 
μὴ τῶν ἑκασταχοῦ ἢ ἀρχόντων ἢ ἀπὸ τιμῆς τινος 
ἐς τὰ προγεγενημένα σημαινόντων τὴν ἀπαρίϑμη- 

σιν τῶν ὀνομάτων πιστεύσας μάλλον. οὐ γὰρ 
ἀκριβές ἐστιν. οἷς καὶ ἀρχομένοις καὶ μεσοῦσι καὶ 

Οδρ. 20. 8 3, ἢ ἀπὸ τιμῆς τινος τὴν ἀπαρίϑμησιν τῶν ὀνο- 
μάτων ἐς τὰ κ. τ. Δ. οοἀά. 

οὐ ρυϊπηατη ΗἩδοδίοτη 8 θοηΪΐβ απ αὲ- 
ΤΟΥ Τηθηβί τη 5ρϑίϊαπι ἰπίογαβί, 
{Ππ||π|ιι8 δαΐθπι ἀἴθ5 Απιμδβίθυϊο- 
πὶβ Ὁ]. 87, 1 (4. ΟἿ), 481) ογαὶ 
βϑουπάθπι ἃ. Μοπηπη5. 1]. 1. Αρτυὶ- 
115. Τα] πὶ αἰθ5 ὙΠΠ, βϑοπηάαμῃ 
Ουτγί, 1. 1. Ρ. 822, 21 εἰυδάδιι 
ἀ165 ΕΥ̓, Εχ {Π115 Ἰσὶταῦ βθηΐθη- 
ἰ(ἰὰ αυδίίαοῦ ἀϊογιπὶ αἰ ογθηίῖα 
δχϑίι, Οὗ, δάη. 19, 1. 

δ. πρὶ μἢ.-.-.- πιστεύ.- 
σας μᾶλλον. Ωυο ἴῃ οοἀά. 
βου ρίαπι 6850 [000 τὴν ἀπαρέϑμη- 
σιν τῶν ὀνομάτων πεοαιε 88 
κατά τοΐετγγα Ἰἰθοὶ πθαιθ δὰ ση- 
μαινόντων. ΠΙᾺ οηΐπὶ 81 ἢογοί, 
τῶν ἀπὸ τιμῆς τινος 605 5ϊ5ηϊ- 
ἤσδγα ορογίθγθί, ααϊΐ δ]ῖααο Ἴιο- 
ΠΟΙΘ [απο ουθπίαν, 14 αυοὰ ἀπό 
ῬτγδΘροβιμοηἶβ νἱβ νοίαί. ΑἸΈΘΓ ΤΩ 
δυΐθιη αἱ βίδίπογαπί, αὐ βθηΐθη- 
{ἴδ πὶ Δ]14 πᾶπὶ δἰ οογαπέ, γ ΓΙ ση- 
μαέν ιν νἴτα οἴἤηρονα οοδοίϊ 5αηΐ, 
αυδηπὶ πὸ ἢδροθί. Νβϑαιθ βηϊπῃ 
βιρη σᾶ 76 118 ναοί, βοᾶὰ δὰ 
β᾽ρ ηῖ δ ἃ ὰ τὰ ρΡ 8 6 6 τα βῖνα 
ΧΕῚΡ ΘΓ 6. ϑ6α ΟΠ ΠΘ06558 51: 
ἀπὸ τιμῆς τινος ουτη 6 γ00 ση- 
μαινόντων ὁοῃϊαηρὶ, δοοιιϑαιῖ- 
γὰ5 δα ΐοΠ τὴν ἀπαρίϑμησιν 
τῶν ὀνομάτων, ααὶ δοάοπ ρεῦ- 
ὕποῦθ πθαιεδί, ΠΟ Πᾶθοαὺ 400 
γϑίδγαίαν πἰδὶ δ κατά Ρτδεροβί- 
{10 Ποῖ, Ῥδγίαγθαίιπὶ 6556 σϑπαὶ- 
ΠῈΠῚ γοΥθΟΤΌΠΩ ΟΥ̓ ποθὴ (6116 1 ἴη- 
166 ζαν, [46 Π| 56}}0]. η08. ἀοοοί, 
αἱ γϑοίθ 5ουρίοτὶΒ βθηίοπίϊαπὶ 
510 Θχρ!οαι: κατὰ ϑέρη, φησί, 
καὶ χειμῶνας τὰ δέκα ἔτη 
σκοπείτω τις καὶ μὴ ἐξαριϑμεί- 
σϑῶ μήτε τοὺς ἄρχοντας μήτε 

ὙΒυογαϊαϊβ ὙῸ], ΠΠῚ. ϑ6οί. 1. 

τοὺς ἀπὸ ἄλλης τινὸς τιμῆς 
ἐπωνύμους τοῖς ἔτεσι γεγενη- 
μένους. Ἀδοίαπι νϑγθουιπη οτγάϊ- 
Π6ΠΊ θυ πιὰ ΘΟ ΠΟΥ ΑΥΤ..) 46 ΠῚ 
ὨΌΠΟ 5ΘΟαΕΪ 5ΌΠΊι15. ΟἸΔ556ΠῸ ἔδοϊ - 
115. νίβαπι. εϑί τὴν ἀπαρίϑμη- 
σιν τῶν ὀνομάτων δηίθ τῶν 
ἑκασταχοῦ ἰταῦβροπεγθ Ουἱ ποῖ 
50Π105 δαἀβίρυϊαίϊ, αυοά, δὶ 18 
βουϊρίαπη ἔαϊββαί, ταΐπβ ἔδο 5 
εγδί δᾶ 48 ΠῚ ἐτϑαϊτᾶτη ΔΟΘΘΡΙ 15 
γΘυθογαπὶ ΟΟἸ]οσϑίϊο, ἀθὶπάθ νθΓῸ 
4υοα 5ϑηίθηίϊαθ Υἱπὶ ἴῃ Ῥτᾶθρο- 
5.18. βϑῃείιν 5 τῶν ἑκασταχοῦ ἢ 
ἀρχόντων ἢ --. σημαινόντων 
5, ΆΤη 6558 γοϊαπῖυϑ. Μάᾶρπορογα 
1ά 61 ΠΡ ΘΡ Πα 5 6ϑύ, αυρά ΡΓδο- 
16 Βθπίθπεϊαθ ΓΔ ΘΟ ΠΘΠῚ ἐς Ῥτδο- 
ΡῬοβίθοπθηὶ ἀεἰονὶύ, Οπᾶβὶ σνϑΓῸ 
᾿ρ5858 γ85 ϑηΐίδα ρϑβίαββ ΘδηΠΠΊ6Γ- 
(10 ΠΟΙΏΪΠΕΠΊ 5ιρηϊποῦγοί, ποι ἴα 
αυοά δά τ65 ρεγεπεί ἐδηρι5. Νὸ- 
4.6 Δάνογβασὶ, ΟΠ ΠῈ5 1Π|4 56Γ- 
νοίαγ, ἀϊοοπαϊ οοπβαθίμαϊ Πθῖ ΔΡ - 
Ρᾶτοι, 6Χ δάη. Π 8, 8. -- οἷς 
καὶ ἀρχομένοις καὶ με- 
σοῦσι. ΔΑὐΐ ἰεπηροῦῖβ βαηΐ 46- 
{ἰνὴ δὰΐ ᾿ϊ, ἀθ φαΐϊθι5 Μαι, ὅτ. 
ἃ 602, ὦ ᾿ὀΧρΙΠοανε, Πε οἷς τ 
ὅτι αὐτοῖς οἴ. άπ. Π|.56; 4: 
Μα]8 ΟἸαβ58, οὐ γὰρ ἀκριβές 
ἐστιν, οὐ οαυδᾶπι οἷς κ. τ. Άλ. 
ὁοητϊπθί, ΡΓῸ 56πίθμεϊἃ ἰπίθΡΡ βία 
παθοῦ, Οἷ, 5610]. οὐ γὰρ ἀκρι- 
βῶς ἐντεῦϑεν οἵ χρόνοι τῶν 
πράξεων “λαμβάνονται, ἐπειδὴ 
καὶ κατὰ τοὺς πρώτους χρό- 
νους τῶν ἀρχόντων καὶ κατὰ 
τοὺς μέσους καὶ κατὰ τοὺς τε- 
λευταίους πολλὰ ἐπράχϑη. -- 
καὶ ὅπως ἔτυχέ τῳ, νεὶ 
4αδὶῖθοὲ αἰϊὰ (ἰοπιροι 5) Γἃ- 

1 
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ὅπως ἔτυχέ τῷ ἐπεγένετό τι. κατὰ ϑέρη δὲ καὶ 3 
χειμῶνας ἀριϑμῶν., ὥσπερ γέγραπται, εὑρήσει, ἐξ 
ἡμισείας ἑκατέρου τοῦ ἐνιαυτοῦ τὴν δύναμιν ἔχον-- 
τος, δέκα μὲν ϑέρη, ἴσους δὲ χειμῶνας τῷ πρώ- 
τῷ πολέμῳ τῷδε γεγενημένους. 

Δακεδαιμο- 21. Δακεδαιμόνιοι δέ (ἔλαχον γὰρ πρότεροι 1 
Ἴπὰ ὌΝ ἀποδιδόναι ἃ εἶχον) τούς τε ἄνδρας εὐθὺς τοὺς 
ρων τὰ τῆς παρὰ ὙΦ ΟΣ αἰχμαλώτους ἀφίεσαν καὶ πέμψαντες 
τ τῶν ἐς τὰ ἐπὶ Θρᾷκης πρέσβεις ᾿Ισχαγόραν καὶ Μηνᾶν 
ἀπορίαι γί- καὶ Φιλοχαρίδαν ἐκέλευον τὸν Κλεαρίδαν τὴν '4μ- 

γνονται͵ περὶ ᾿ἀμφιπόλεως 3 φίπολιν παραδιδόναι τοῖς ᾿Αϑηναίοις καὶ τοὺς 

καὶ ξυμμά- ἄλλους τὰς σπονδάς, ὡς εἴρητο ἑκάστοις, δέχε--: 

τῶν τινῶν σῆς, οὗ Ὁ ἸΌΝ ἤϑελον, νομίζοντες οὐκ ἐπιτη-- 3 
τὰς σπονδὰς 
οὐ δεχομέ. δείας εἶναι οὐδὲ ὃ Κλεαρίδας παρέδωκε τὴν πόλιν 

ὙΠ05: πε υο χαριζόμενος τοῖς Χαλκιδεῦσι. λέγων ὡς οὐ δυνα- 
δου πορεία. το 

τὸς εἴη "βίᾳ ἐκείνων παραδιδόναι. ἐλθὼν δὲ αὐτὸς 8 
κατὰ τάχος μετὰ πρέσβεων αὐτόϑεν ἀπολογησό- 
μενός τὲ ἐς τὴν Πακεδαίμονα, ἢν κατηγορῶσιν οἵ 

Α λῚ 9; , Ο 9 , ν Ω 

περὶ τὸν ᾿Ισχαγοραν ὃτι οὔκ ἐπείϑετο, καὶ ἅμα 
βουλόμενος εἰδέναι εἰ ἔτι μετακινητὴ εἴη ἣ ὃμο- 

τ(ἴοπο., ϑυραυῦάϊ ἐπιγενόβενον. 
Οἷ. Κυαορ. αν, ὃ ὅθ, 4 δάῃ. 2. 

8 8. κατὰ ἢ δὲ καὶ 
χειμῶνας. 6 Πᾶὸ ἀἰϊνίβίοη6 
Ὠἰϊδίοτὶδθ Τπαογαϊάθδο οἵ, άπ, 1Π 
1. οἱ ὉΠγῖοὶ ἀθ Αὐί, ΠΙβίουῦ. νείρθγ. 
Ρ. 257 54. -- ἐξ ἡμισείας. 
ἔχοντος. οθταο 650 ηἱ ΔΙ, 
ἑκατέρου ἔχοντος ἐξ ἡμισείας 
τὴν δύναμιν τοῦ ἐνιαυτοῦ. 410ὑ- 
ναμιὲς 5 πὴτὴ ἃ [ρ Κ οἴ ατη, ἤΖ ον }] 
Π οἷ, 8. ΥἿ 46, 8.“ )οοτ. Δα 
γοιθυπι Ἰρίίαῦ: σατὴ πίγϑαϊ 6 
νἱτῇ πὶ αἰτηϊάϊα δχ ρᾶυίο 
σοηίϊπηδαὺ γο6] 5 Π|1 ἃ ΠῚ 8 ΠΗ Ϊ 
αἰτηϊ ϊα οχ ρϑυίο οὐ Ἰοΐδυ, ἰ. 
6, ἦα 2646 υοὴ δοϊάφη ϑ«αλγοδτοῖ- 
ἔθη τῶν Πα [6 ἀας «α}}" αιιδηιαοῆέ. 

, Ἡμίσειαν ἰπίογάσμπι 5αθβίδηθνο 
ποη δααῖϊίο πογηΐηθ μοῖραν δυΐ 
ἀνΐοαϊο αἸοὶ ἸηΈ6]]6ρθθ5. 6 ϑίβθρῃ. 
ΤΊ65. Ὀιτηϊ ἰδ. ααίθηη 1185. ρϑι- 
[68 ἀρὰ ΤΠιιθ. ποη νἱ Δ ον ἀθασᾶ- 
165 ᾿πίθυ 58. 6558 δΡΡαγθῖ εχ δ6ἢ, 
ΠῚ. --Ἐ τῷ πρώτῳ πολέμῳ. 

Τα νϑὶ θ6}} πὶ ἀθοθππθ οὐδ Ο. 
24 5644. οὐ 4|101 14 ὈοΠ τὴ νοοσδῖ, 
απο ἃ ογδίουϊθιιβ ΑΥΤΟ  ἀδ τὴ 
ποπλϊηδίαν. ΟΥἷ, δα. τηδὶ. 8άη. Π 
10 εὐ {Π|τῖο]. ὅπ. δὰ Ὄχρ]ϊο. 
Τηῦο. Ῥ. 19: 

Οαρ. 21. 8.1. ἔλαχον... 
πρότεροι ἀποδιδόναι. Ἰὰ 
ΡΘομ ἢ. ἃ ΝΙοῖα οἴβοία πὶ 6558 
πᾶρνᾶγο ΤΠ ΘΟρ Πγϑϑύμπι 5ου ὈΙ ΡΊ αι, 
Νῖο, 10, ατἃ ἀ6 τ οἵ, Τηΐ]ν,. 
Ηῖϑι, αν, ΠῚ ρ. 808. --ἀφέεσαν. 
θὲ ἱπηροτῇ, οἵ. ΝῊ 29,1. ΤΙ 64, 
1. --- τοὺς Πρ α: Τοὺς ἐπὶ 
Θρᾳᾷάκης, 46 αυἱθὰβ ἴῃ ΡῬδοίίοη 
118, ὅ. 6 ἀούπιπη οὐϑί, Ριδϑίον Απε- 
ΡΒΙΡΟΠ Δμ05. 

8 2. βίᾳ ἐκείνων. Οἵ, ἀμ. 
Ι 48, ὃ. 
83. μετὰ πρέσβεων, ΡΙο- 

Θὰ] ἀπθὶο ΑΙ ρ ΠΡ ΟΙ ΠΟΥ], 4] 
εὐ ᾿ρ58ὶ ΑὐΠθῃ θη Βῖθι5 {γ8α] πο ]6- 
Ὀδηΐ. --- εὖ ἔτι μετακινητὴ 

. ὁμολογέα, 5ἱ ἔοτίε Ρᾶ- 
οἰἷβ ΘοηαϊοϊοποΒ δᾶάπαο πὶ - 
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, τ , 3... ΄, 
λογία, ἐπειδὴ ηῦρε κατειλημμένους.. αὐτὸς μέν, 
παλιν πεμποντῶν τῶν “ακεδαιμονίων καὶ κελευον-- 
τῶν μάλιστα μὲν καὶ τὸ χωρίον παραδοῦναι, εἰ 
δὲ μή. ὁπόσοι Πελοποννησίων ἔνεισιν ἐξαγαγεῖν, 

. ’ ’ 

χατὰ τάχος ἔπορευετο. 
22, Οἱ δὲ ξύμμαχοι ἐν τῇ “ακεδαίμονι αὐτοῦ 

«ἔτι» ἔτυχον ὄντες, χαὶ αὐτῶν τοὺς μὴ δεξα- 
μένους τὰς σπονδὰς ἐκέλευον οἵ “ακεδαιμόνιοι 
ποιεῖσσ!αι. οὗ δὲ τῇ αὐτῇ προφάσει ἧπερ καὶ τὸ 
πρῶτον ἀπεώσαντο οὐκ ἔφασαν δέξεσθαι. 
τινας δικαιοτέρας τούτων ποιῶνται. 

ἣν μή 
ς 13 9 - 

ὡς δ΄ αὐτῶν 

οὐκ ἐσήκουον, ἐκείνους μὲν ἀπέπεμψαν, αὐτοὶ δὲ 
πρὸς τοὺς ᾿ἡϑηναίους ξυμμαχίαν ἐποιοῦντο, νομί-- 

Οδρ. 31. 
δάπ, δὰ ἤπηρ ]. 

8 8. εὗρε κατειλημμένας οοαᾳ, ΟΥ 5. ΙΝ 54,.1 τὲ 

ὕδρ. 29. 8. 1. αὐτοὶ οοαα. ΟἷἵὮἁ δάῃ. 
δέξασϑαι οο44. Οἵ, 518}. Ουδοϑὺ, σύϑιη, ᾿. 6. 

πλαϊαντὶ ροββϑθηΐ. - κατει- 
λημμένους, ΟὈδύνϊ το 5 56]], 
τῇ ὁμολογίᾳ (οἴ. αἄη. ΤΥ 86, 1), 
αὐοὰ δηΐοιο οοηϊοὶ ΡΟΌ558 αἰχί- 
ΤῊῈ5. ΠΘΟΘΒΒδΥ ΠῚ ἱπάϊοαι Ηδᾶ5. 
Ταοαθν, ΤΉμπο. Ρ. 6054. Νδη φαοά 
κατειλημμένας ΡΥΪπηΒ. 50Π0]1ὰ- 
βίεβ δὰ σπονδαίς τοι]: ἐσχυ- 
ράς Ἰητουρυθίδίιβ, ἀπδθι5 ἀ6 ὁδπ- 
515. ἤθὺὶ ΠΟ Ρ0555; ργϊπηυτη αποὰ 
Ὠϊο 50 85 ΤΊ πον ἀἸαἷβ, αἰ κατα- 
λαμβάνειν [ὁὰπὶ οἱ βυπηαπαὶ ποὸ- 
(ἴο βυθιθοία 511] ἀ6 ΠΟτα Π] 15 
ἴσαι (πᾶπὶ ὙΠ] 68, 8 τὰ ἐν τῷ 
στρατεύματι, 5ἷ 5θπιοη απ 5ρ6- 
Οἴθ5, ΠῸῚ 6556 ΓῸ8. ῬϑΟΙΟΠΙθΙ5 
βυτηδίαβ, 564 0508 ΤῊ Π1{65}, οἰ ηἀ 6 
αποὰ ποη ΟΥΘα 116 510 58 ΠῈΠὶ 5ονὶ- 
Ρίογθπιὶ ρΡιϊο ρ΄ ππὶ κατειλημ- 
μένος πο[ἶθ56. τοίοισο δὰ ὅμο- 
λογίαν, απο ΡΓΟΧΙπλιπι 5ἰ1, 56 
δα σπονδᾶς, αιοά Ἰοηρ ἰββίπιδ γ6- 
τηοίπ πὶ 5᾽ζ, Ηἰϊβ τϑ Ομ αι ὨῸΠΟ 
ΟὈβθουτὶ βαπηαβ. ΟΥ, Τι. Ἠορθβί. ἴῃ 
ΡΙΠΟΙ. ΧΧΙΨ ρΡ. 627. -- αὐτὸς 
μέν. Τρ56 ορροῃῖίταν Ἰοσαι5, ααἰ 
Ουπὴ 60 ψοπογδηΐ, 41105 τοπιδι5ῖ588 
ΒΡ παϊο πα τιτη δϑβύ, 

ᾶρ. 22, ὃ 1. αὐτοῦ. Ουοά 

ὁ044, ργδθυθηὶ αὐτοί οὰπὶ ορρο- 
5110 ΡΓΟΡΒῈΒ Θα θα ΐ, ἃποίονο ΚΥΎτιθρ,. 
«ἃ Ὀίοη. Ρ. 380 αὐτοῦ ΠπῸ το- 
βου ρβίπηι8. Ργαθίθιθα ἔτει δάάθη- 
ἀππὶ 6588. νἱϑπη οϑί, ΘᾺΠῚ ΠΟΠ 
ΡΥϊπηατα ἢ. 1, 80011 1,Δορ δα πΊ0η 8 
[556 ΘΟΠΊ ΠῚ ΠΟΥ ηΐαν, 56 608 
ἴδ ἃηΐθᾷ 60 διοθββϑίίοβ 6588 17. 
Ὁ ΔΟσθρουϊπηιβ, Π8α 6 ἀϊοοπά τὰ 
δβϑύ 605 δὐϊ τὴ ἔπτη δα 556. ΝΆΤη 
Β6Ιὴ68] 605 δάνθηϊβϑα πρᾶᾷιθ ΠΟ 
ἰθΠΊΡΟΓΘ γα 588 οχ 27, 1 ἂρρᾶ- 
γοῖ, Εδοΐα ἰρίταν δπιθηἀδίϊοπο 51- 
Βηϊβοδίαν 500105. δἰϊδη {ππὶ ἴἢ 
ἴρ588 Τ᾿: δοράδοηηοπο (οἴ, δάη. 
89, 1) ποαποάμπμῃ τράποθβ ἴῃ [{ἰ- 
ΠΘγ ἔἾ556, Οἔ. 22, 2. 2, 1. 
τοὺς μὴ ... τὰς ον δι ξὶ 
γιὰ, 11, 2, Ασουβαίνυβ σπονδάς 
εἰ ὦ δεξαμένους εἰ 84 ποιεῖ- 
σϑαιν Ῥενιϊποί, ἬΠΞΟΥ ἢ 
ἀπεώσαντο. ἢδπο οαιιβαπιὶ οΧ 
21, 2 εὐ 80, 2 οο]]Πρὶ ροβ86 ἀο- 
οἰ ΠαΚκ88. 

8 2. αὐτῶν (τῶν Λακεδαι- 
μονίων) οὐκ ἐσήκουον (οἵ 
ξυμμαχοι). -- ξυμμαχίαν 
ποιοῦντο. Ῥτορτῖο ἐπιμαχίαν 

6588 ἀοοοί ΒΙοοπιί, ΟἷἉ, δάη. 1 44.. 
4Ἐ 

αἰτέαι πεντη- 
κοντουτέίδος 

ξυμμαχίας 
“ακεδαιμο- 
νίων καὶ 

᾿Αϑηναίων. 
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ζοντες ἥκιστα ἂν σφίσι τούς τε ᾿Αργείους, ἐπειδὴ 
οὐκ ἤϑελον ᾿ἡἀμπελίδου καὶ Ἵίχου ἐλϑόντων ἐπι- 
σπένδεσϑαι. ἱνομίσαντες αὐτοὺς ἄνευ ᾿4ϑηναίων 

οὐ] δεινοὺς εἶναι (πρὸς γὰρ ἂν τοὺς ᾿Αϑηναίους, 
εἰ ἐξῆν, χωρεῖν), 
μάλιστ᾽ τ 

καὶ τὴν ἄλλην Πελοπόννησον 
ἂν ἡσυχάζειν. “παρόντων οὖν πρέσβεων 

ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ γενομένων λόγων, ξυν- 
ἔβησαν, καὶ ἐγένοντο ὅρκοι καὶ ξυμμαχία ἥδε. 

8.2. πρὸς γὰρ. 

1, Ὅὲ τὸ οἵ. ΡΙυΐ. Νῖο, 10. ἴπὰ- 
Ρογίθοίατη δα Ῥ8015 δοί 9 π685 5ρΡ68- 
οἰδί, ἀυϑίαπι Θνθπίαβ ἰηΐγα δουῖ- 
5:15. Ἔχρυϊ μην, --- ἐπισπὲν - 
δεσϑαι, οοάπ5 τραϊηίο- 
5 τ 86. Οἱ, ἐπισπονδαΐί 92, ὅ. -- 
νομίσαντες... οὐ δεινοὺς 
εἶναι. Ηδοο νοιθᾶ 4] οχρ!ὶ!- 
ΟᾶΓ6 βίυἀοηΐ, ἴπ 115. δρπδίθρβίη 
'π65858 νοϊυπέ οἱ νομέσαντες Ρϑτὶ- 
(6Γ δίᾳι νομίζοντες δὰ [μ8οε- 
ἀδοηιοπῖοβ τϑΐουσὶ, ΤῸ ἥκιστα 
δαΐοπι ἴπ ἸίοΓΟ τηρηθτο οὐ αἱ- 
Οἰμπι 6556. 564. Πᾶθὺ δρϑηϑίθρβὶβ 
ΠρΘαὰ6 110 τηοάο 5βἰρηίβοδία δϑί, 
αὐ 1 18,1. 26, 1. ΙΥ 178, 4. ΝΠ] 
99. Χαμ, γε. ΙΝ 2, 8, οἱ Ῥοϑί 
πίον οβιτατη, Ὀγανα δηυη ϊίητη 
ἐπειδὴ... . ἐπισπένδεσϑαι ρτοτ- 
5085 ἱπθρία; {ΠῚ ΨΘΙῸ οἰΐδηη ροϑύ 
τ] 6 τὴ Θρϑπδἰθρϑίη βθηΐθηζία γ 6 ΡθῸ 
ῬΥΪΠΊΔΥΙΟ ΘΟΠΟΙααΙ 50] οί. Θσδε ΟΠ 
ἴτἃ 5ϊπί, ἴδ 6116 εβδί δὰ ογθάθηάαμι 
νομίσαντες ... οὐ ΣΧ ἱπίορργο- 
τατπρηϊονομέσαντες αὐτοὺς ἄνευ 
᾿4ϑηναίων οὐ δεινοὺς εἶναι ἴῃ 
βου ρίθυῖβ ψϑῦθᾶ 1188 6556. Εἰε- 
πἷτη ἄνευ ᾿4ϑηναίων 6Χ τεϊϊαπο 
βϑῃύθητανμτη οοποχα [Δ 01}Π[τη 6 5Ὁ- 
δυαῖτῖ πιοχ ρουβρίοαυσῃ ἢθί, Οοη- 
{τὰ ΟἸα55. νομέξζοντες ... σφίσι 
ΠΟΙ ἱπο] α5ϊΐ, ῬΕΓρΡΘΥΆΠα ρ᾿πδίτδ 
αὐτοὺς ἄνευ ᾿ϑηναίων (1Ϊρ505 
Β1Ϊπ6 ΑΥΠΒ ΘΠ π5108.5), ὁ ὉΠῚ 
ΟΠ ΓΆΓΙΠΠῚ ΠῚ 14, 4 ἸΤρτὴς 
καὶ ᾿4ϑηναίοις ἄμα, Α065856 πΠοῃ 
ρΡο0556. δρᾷ 14, 4 ΑὙρί νογατη οἱ 
Α(ΠΒΘπἰθηβίαμη ἀρ] οχ ἰαπίαπι Ὀ6]- 
Ἰαη, ΠΟῸῚ 6δἃ δΙΠΊΟΥΙΠῚ βοοθίαβ 
ἀοβιρμδίαν, ααϑτη ᾿πη ρα 8 ΠΊ 6558 
ἤσο ἰἴοοὺ ροπίίαν, ἈΑοοραϊί αφαοὰ 

. χωρεῖν ἴπ οοἀᾷ, ροεὺ ἡσυχάξευν οοἸ]οοδία 5απῦ. 

ἀρυᾶ ΤῊ. αδὶ οδιιδἃ Γοὶ βυβοθρίδα 
80 οδχβρθοίαίο εἷυβ εἴεοιαι σταρο- 
ἄταν, 14 ᾳυοᾶ ἢ. 1. δι, ρΡαίδπα! 
νοὶ ἐχβρθοιίδπαὶ νερθαπι δαΐ ἱπῆπ. 
ἕαΐ, αἰ πῆ. ΟαΠῇ ἄν Β64αϊ βού, 
ἀποηἶϑ ΠῚ οοπάϊοῖο ἣν τοῦτο γέ- 
νηται νεὶ εἰ τοῦτο γένοιτο οο- 
σἰίαπάο βαρρίθαιν, Οὗ, ΠῸ 2, 4. 
1Π115.,.4.ᾷΨΑ 12,1. Π20..2. 15 
94: 2 ΠΝ 117. 1 ΨΥ ΠΗΤΙ͂ΡΙΙΣ 
Ποπΐαᾳαθ φαοηοᾶο οτίϑ βἰηΐ νοῦθἃ 
ἃ ΟἸαββ, ἀδπιηδία, Βαυὰ ἔδοι!θ 
ΡοΥβρθχϑιῖβ; 81 νἱχ. Ροίεδί δᾶ 
νομίσαντες αὐτοὺς ἄνευ '4η- 
ναΐων οὐ δεινοὺς εἶναι ἱπίεγ- 
ΡτΓείδπαϊ ὁδτιδα 8 ἀβουρύτπι [αΐ558 
νομίξοντες ἥκιστα ἂν σφίσι δει- 
νοὺς εἶναι. --Ὁ [πρὸς γὰρ ἂν 
νον χωρεῖν, πᾶ 51 ᾿Ἰοοσυϑί 
᾿(ϑεά ποι ᾿ἰοθθϊς ργορίοι βοοϊθίδ- 
16Π1, 48πηῚ| [ῳϑοράδοθιη ηΪ} ΟΠ 
ΑἸδηϊθπδίθιιβ ἴδοίανὶ βιπ|), δὰ 
ΑΥ̓ΠΘπΐθη565 605 58 ΔρΡρ|͵- 
οαΐυγΓ05 6556. Ἐχροηίίαν ρᾶ- 
γοπίΠθβὶ, οὐν Τδοραδο 0118, δ] 
οατη ΑΥΠ ΘΗ θη βῖθτι8 56 ΠΟΙ οοΟπίαη- 
χουϊπί, 80 Ατρὶνὶβ ρϑγϊοαϊατη {ἰ- 
τη πα πΠὶ 510. Εδάθη) οἷαγα ἱπάϊ- 
οδίαγ Ποο Ῥϑυϊοα! απ Τδοράδοιηο- 
πἶο5 60 ενιςαίαγοβ 6556, αποᾶ 
Τοθάθυθ ὁ] ΑἰΠ ΘΠ θη βῖ 5. ἔϑοίο 
ἱπηροαϊ αὶ 5᾽πί, πθ Πουυπ 50οῖ- 
οἰαίθ Ατὐρὶνὶ δαϊανθηίον, αυοᾶ 
Ἰάθυα ἸΠΈΘΡΡΓΕΒ Δάβουρίο νομίσαν- 
τες αὐτοὺς ἄνευ ᾿4ϑηναίων οὐ 
δεινοὺς εἶναι 5ἰρηϊβοανίι,: Β6- 
βίδί αἱ ἀδπιοηΒΕ ΓΟΙῸ ψοῦρα, ἀδ 
ααϊθι5 ΔρΊταῦ, ἃ ΠΟΡΪ5. ἴῃ ΘΕΌ 
Ἰοθαπὶ ἰνϑηβροβίία 6556. θυδθα5 
δα ΡΟ ϊββι πη πὶ ἀθ οδυι51]5 δὰ 
οοίθγδπι ῬϑΙοροπηθβιπὶ 1Π|4 ρΡοὺ- 
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28. οΚατὰ τάδε ξύμμαχοι, ἔσονται “ακεδαι- ἡ ξυμμαχία 
μόνιοι {καὶ ᾿4ϑηναῖοι ὃ ἢ“ πεντήκοντα ἔτη. ἣν δέ 
τινες ἴωσιν ἐς τὴν γῆν πολέμιοι τὴν “ακεδαιμο- 
νίων καὶ κακῶς ποιῶσι Λακεδαιμονίους, ὠφελεῖν 

τἴποῦθ πραπθαηΐ, ῬΥΪΠΠΠΊ ΘΠΪτα 
ΤΟραἀ ΔΕ] ΟΠ] ΟΓῸ ΠῚ 500 105 ἴῃ 50- 
οἰδίαίθη τϑοῖροσθ ΑἰμθηϊθηΒ᾽ θ 615 
Ρϑοε δοία ποὴ ᾿ἰοθθαὶ (ᾳ 1058 δἰ τὴ 
Ἰϊοιιονῖν, ἀἰοίατι εϑβὲ 18, 5), ἀεἰπάθ 
14, 4 τῶν τε ἐν Πελοποννήσῳ 
πόλεων ὑπώπτευόν τινας ἀπο- 
στήσεσϑαι πρὸς τοὺς ᾿ἀργείους 
οβίθμαϊς ΡΟ ομποϑβὶ οἰν ἰατ65 τηϑᾶ- 
615 8 Ατὐρίνογαπι απδπηὶ 84 ΑἸΠ6- 
πΙΘηβὶ ΠῚ 5οοϊ δία πὶ ΠΟΙ 1 Π8556. 
Ἰπηπη0 ἴᾶηῸ 60 ἰ6ΙΏΡΟΥΘ 'ἴρ505 Ατ- 
Εἶν 05 ΟἰγοατηΒρ Ἶ858 40, 2 ἀρεγίθ 
αἰοίατη. δῖ. θθηῖαι6 50}0]. ἱπίου- 
Ῥνείδιϊο νομέξοντες ἥκιστ᾽ ἂν 
οὕτω πρὸς ̓ ᾿ϑηναίους χωρήσειν 
τοὺς ̓ Δργείους προσϑησομένους 
αὐτοῖς δυπάθπι απ θτὴ τϑυϊταϊ πηι 
Βϑῃίθῃἐϊαυατη οτγαϊπθη. Οβίθπαϊί. 
Ψεγυτηίδιηθη δοᾶθπὶ ἰθο0 14, 4, 
4ιϊ ποθ ἰδ ΠΒΡΟΠΘΠαΙ Θδιβδπη 
Ῥτϑεθαι, ΟἸα55. 18 ἀ8ὰ5. οβῦ, αἱ 
ἀδπηοηβίγαγα οοηδγοίαν ᾿ἀργείους 
Ρτὸ ᾿ϑηναίους ἰερεπάστῃ ποαὰδ 
ἰγδάϊτατη γοιθογαπα: ΟΥ̓ ΠΘΙη τηὰ- 
τὰ πῃ 6556, ϑ6α αἱ Ῥγϑείογτηϊύ- 
ἰδτη8 ἤᾶπο πιυΐαί! ποι ἃ [ἰἰ6- 
ΤΑΓΌΤΩ 51Π|}}1Π ἀπ 6 Παιυά τη] τ᾿ τὴ 
ΘοΟΙΤηΘπἀδιὶ, βοοϊοίαίθ [αοραδο- 
ΤπΟΠἸ ΓΕ ΠῚ οὔσῃ Ατὐρὶνὶβ τοπονδίᾶ 
᾿τηρ δαῖνὶ αυϊάθηῃ Ροἰθγαπί ΠΟΥ τη 
5001}, φα ΟΠ] ΠῈ5 δὰ ἢ05 ἀοΠοογθηΐ, 
564 ἀποτηοᾶο οἰπβάθ τοὶ ἱπηρ6- 
αἰπηθηνα πη 6588 Ροίαμουϊῦ ΠΠΠΟΓ ΠῚ 
οατη ΑἸΠΘΠΙθηβίθιιβ βοοϊθίαβ, ῬῈΓ 
56 ΠΟ ᾿ῃιθ!] ρίζαν, (455. αυϊάθτη 
αἰοῖε ῬοΙορ Ομ δβὶ οἰνιαῖθβ δὰ τ - 
σῖνοβ ἀθῆσογα ρυοῃ] ὈΪ 188 6ββα,ααοα 
ΒΪ σὰπῃ ΑἸΠαπἰ θηβὶ θ.5 ΘΙ! τὰ οοτα- 
Τηϊβϑασὶ ποῖ ἔπουϊηί. Οπαβϑὶ γ6ΓῸ 
ΑἸΠΘΠΙΘηβἰ πη, ΠῸ0η [δοράδοιηο- 
ὨΪΟΥΏΓΤΩ 500 ]], 51 ΠἸουϊββϑὶ, ἀοθοϊασγὶ 
ἔαθυῖηι οὖ 1118, ποη Πἷ8 0 Ατρὶ- 
Υἱβ ὈΘΙΙαπὶ ἱπηροπαουῖι. Νϑαὰδ 
ΒΟΥΙΡΊΟΓΙΒ. γ Ρ 8 ἀἸοίατη δὰΐ ρογ- 
βρίουθ βἰρῃϊποδίαπι οβδὲ ΑὙΘΊνΟ5 
ΑἸΒοπΙθηβῖθα5 ὈΘ] τα πὸ 1||ἃ- 
ἴΌΓΟΒ 6586, [Π]ΠῚῸ Ψ6ΙῸ πΠ6 [,8ς6- 
ἀδο πη 118 αυϊάρτῃ ἀἰοίατη οϑὲ 605 

ΠΟΠ 6586 ὈΘΙΪτη ρϑγδίαγοβ, 568 
ῬϑυϊοαΪ πὶ ἰδηὐατητη 0 ποη 8}18- 
ἴΌΓΟΒ. 

(δρ. 39, 81. καὶ 4ϑηναῖοι 
δαοίογα ΕἾ. Ροτίο δα ἀδπάυτη [556 
Ῥεῖ 86 ραϑίεῖ, --- ἣν δέ τινες. 
Οὐπὶ πΏ}1]ὰ δηἰθοθββουῖῦ οοπάϊοϊο 
ἐοοθά ον, δὰϊ ἀθ]οπά πὶ 6ϑὺ δέ, αἱ 
ΒΌΡΕΓΙΟΥἰ5 κατὰ τάδε Πἰπο "ΡῈ 
Ρίαὐ οχρ!ϊοαιο (οἴ. 47, 8), ἃ 
Ῥτδθίθν σοῦ καὲ ᾿Αϑηναῖοι ἧς 
Ἔχ 586 βίδίμθηαιπι δϑί, ααϊθὰ5 
Ῥτῖοῦ δίϊαυθα οοπαϊοϊο οοπίϊποιθ- 
τὰν, Αἰαπθ ΠΟΟ ροβίθυϊτιβ ΠΌΠΟ ψϑυὶ 
νι ἀθίαγ 5᾽ τη }} 15 6556. Νᾷπι 39, 8 
(οἴ. 460, 2) ᾿πίϑν Πυΐι5 Τοοἀοτῖβ 
ὁοπαϊοἰοπο5 ΒΘ Ο τη θιπ γα αΡ: ἄνευ 
ἀλλήλων μήτε σπένδεσϑαί τῷ 
μήτε πολεμεῖν, αἀὐϑηι ἰπ 1ρ518 
οἷας νθιθὶβ Ποὺ οδριθ ἰγδά 5 
ῬΓΟΥΒῸΒ ἀοβ ἀθγᾶπηιβ. Νάτη 4088 
ἢϊο ἀθ 6110 σϑύθηᾶο οἱ οοπρο- 
ἢθη60 ἰερσιηίαν, δὰ 50].ΠῚ ᾿πηρ6- 
{ᾳΠΔῈ βρϑοΐδην ἴῃ Δ] ΘΓ γα πὶ οἷνὶ- 
ἰδῖοπιὶ ἴδοίατη ΘΟτητα 116 ἀοἔβη - 
ἀοπάσπι δὲ υἱοϊβδοθπάθτη, πραὰθ 
γΘΡῸ ἴπ οὐηηὶ Ὀ6|10 εὖ ρϑοῖο νᾶ- 
Ιοηΐ. Αἰαὰὶϊ οοπαϊοϊοποπη 39, 8 
ΔΙ] αἴατη ἰδίϊιβ ραίεγα νοὶ 60 ἃρ- 
Ρᾶγεῖ, φαοα [Ὁ] ᾿νοοα δ πη ΟΠ} ΘΕΆ ΠῚ 
νἱοἰαίασὶ 6856. αἰσαηΐαν, δὶ οὕτη 
Βοβοίϊβ, 4αΟΓ ΠῚ ἱπηρθία πηι ΠΘατ8 
᾿ρϑὶ πϑάαὰθ ΑἰΠθη θη565 βαβίϊηὰ- 
ΘΓ Πΐ, 5οοἰ οἰδίθτῃ ἰη θα ηΐ, θᾶ Γ6 οἷα 8 
βϑηϊθηταιη ἤϑηο [556 σορποβοῖ- 
ἴπῚ, αὖ ΟἸπθ Ὀ6] πὶ οὐ ἔοθαμβ 
ΘΟΠΊΤΩΠηΪ ΘΟΏΒ.Π10 ἤργοὶ. Ῥοβίθα 
ϑαΐίοιη ἀδπηιπὶ ἰοθαθτὶ πὸ οοη- 
αἸοϊοποιη δα ἀἰίαπι 6586 ααἱ γο]αηΐ, 
αὰϑ ἀ6 τὸ πἰἢ 1} 84 ιδπι ἰγααὶ τ Τὴ 
ΔΟΟΘΡ ΤΉ 8, ἰηδηΐϊ δίαιιθ ΔΡὈΙΓΑυὶἃ 
Βοίίζοπο τοὶ αἰ Που!αίθπὶ τηδρὶβ 
ΟΟβουγαπί αυδτη οχρθαϊαπί, Οὐτη 
δυΐοη ΡΓῸ οουίο παρθοπάμτη 5ὶΐ 
καὶ ᾿4ἀϑηναῖοι 6 Χο 1558. αυϊὰ 
τηϑρῖὶβ ἴῃ ΡΥΟΙρΡία οϑί ϑΌρ οδγὶ 
αὔδη δδαάθιη ἰδοιιπὰ οἰϊαπὶ 60Π- 
αϊοϊοποπι 1Π1|8πὶ ΟἸἰββᾶτη δβϑϑοῦ 
Οεγίθ ποο ργο Δ Ὀ Π18 ἀδ πὶ 4]16- 

αὐτή. 
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᾿“ϑηναίους “ακεδαιμονίους τρόπῳ ὁποίῳ ἂν δύ- 
νῶνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ τὸ δυνατόν᾽ ἣν δὲ δῃώ- 
σαντες οἴχωνται, πολεμίαν εἶναι ταύτην τὴν πόλιν 
“ακεδαιμονίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις καὶ κακῶς πάσχειν 
ὑπὸ ἀμφοτέρων, καταλύειν δὲ ἅμα ἄμφω τὼ πόλεε. 
ταῦτα δ᾽ εἶναι δικαίως καὶ προϑιίμως καὶ ἀδόλως. 
καὶ ἤν τινες ἐς τὴν ᾿ἡϑηναίων γῆν ἴωσι πολέμιοι 
καὶ κακῶς ποιῶσιν ᾿Αϑηναίους, ὠφελεῖν Ἴακεδαι-- 
μονίους τρόπῳ ὅτῳ ἂν δύνωνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ 
τὸ δυνατόν᾽ ἣν δὲ δῃώσαντες οἴχωνται, πολεμίαν 
εἶναι ταύτην τὴν πόλιν “ακεδαιμονίοις καὶ ᾿4ϑη- 
ναίοις καὶ κακῶς πάσχειν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, κατα- 
λύειν δὲ ἅμα ἄμφω τὼ πόλεε. ταῦτα δ᾽ εἶναι 
δικαίως καὶ προϑύμως καὶ ἀδόλως. ἣν δὲ ἡ δου- 
λεία ἐπανιστῆται, ἐπικουρεῖν ᾿“ϑηναίους “ακεδαι-- 
μονίοις παντὶ σϑένει κατὰ τὸ δυνατόν. ὀμοῦνται 
δὲ ταῦτα οἵπερ καὶ τὰς ἄλλας σπονδὰς ὥμνυον 
ἑκατέρων. ἀνανεοῦσϑαι δὲ κατ᾽ ἐνιαυτὸν 4ακε- 
δαιμονίους μὲν ἰόντας ἐς ᾿ϑήνας πρὸς τὰ Διο- 
νύσια, ᾿Αϑηναίους δὲ ἰόντας ἐς Πακεδαίμονα πρὸς 

αρ. 38, 8 2. ᾿᾿ϑηναίων. Αγ μοα!απι τῶν νυ]σο δαἀαϊίιηι ΟΠ], 
γαῖ. Ἐν Ο. Ὁ. πὰ. ΒΚ. ὥπθπ βθοα!! βιπια8, ααἷἰᾶ ,.0η6 0 ἢΟ00 οὐ 56- 
4αθη οδρΙία πθὸ ὁ. 18 οὐ 19 υδαιᾶπι ΔιΈΘα]15. [ΠΟΠλΪπῖ 08. ΑΥ16- 
πἰθηϑί απ οἱ Τδοθ θη: ΛΓ 17 δα αἰ τπ5. δβι,"Κ Ἢ ο ἔτη. 

γϑτῃ ροβί πεντήκοντα ἔτη ἰδοιι- 
Ὡ8Ιὴ βίϑίμιθγο, ΝΊΠΙ] ἀοδβιἀθυαίαν, 

ϑδθρίαβ τηράϊιπι 50 Ἰοσῖθαν, ΟΥ. 
αάη. ΙΥ 18, 4. -- τὼ πόλεε. 

51 τα βουρίαπη. ἔαὶι: κατὰ τάδε 
ξύ μᾶχοι ἔσονται “ακ. καὶ 49. 
ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις (οἴ. 
19, 1. Χεη. Ηΐβυ. αν. Ἱ 1, 1. 
18), μήτε σπένδεσϑαί τῷ ἄνευ 
ποινῆς γνώμης (εἴ. 88, 1) μήτε 
πολεμεῖν" εἶναι δὲ τὴν ξυμμα- 
χίαν πεντήκοντα ἔτη. Νιίπιϊ- 
ΓᾺΠῚ ΘΧΟΟρΊανὶ ροβϑπηΐ οὐδ πη 8118 
οἱ [ογβί τα Θυΐδτη ῬγΟθΔὈ1]ΠοΓὰ. --- 
τρόπῳ... δυνατόν. Ὅδ 50]- 
6 πιηὶ παο ἴῃ Δοῖ]5. ΡῈ] 1οἷ5. ἀἴοθθη- 
αἱ υρογίαίο οἵ. 8 2 οἱ 47, 8, 4. 
Οὗ Μαϑιῃ. αν. 8. 686, 2, ---κατα- 
λύειν. Ἰαΐνα 47, 8. οὐ 4}10] κατα- 
λύειν τὸν πόλεμον, 5604 5'πο Π00 
ΠΟΙΊΪΠ6. οἰϊδη] 8 2 οὐ ὙΠ]Ι 58, 7. 

Πα Πἷο οὐ ὃ δ ΟΠΊΠ ΘΒ ΤΠ ΘΠΊΌΓΔΏ8Θ, 
ΠΟ Οοπίγδοίο, Τοιηθγθ ἰρὶ ναῦν ἰπ- 
αἰςαί θὶπά. 1ῃ ΒΊΘΡΗ. ΤΊ1685. 8. . 
πόλις. Οἵ. Βυίιη. τ, τπᾶκ. 8 51 
δάη. 7. Τῶ οὐπὶ ἔδηηϊηϊηῖβ 601- 
ἴαπρὶ Ποάϊθ πΟιϊββι πη οβί. --- 
εἶναι, ἱ. 6. γίγνεσθαι. (υδγα 
αἄνοιθὶδ Βϑααπηύαν, αὐ 8 2. ΘΓ, 
δάη, ΙΝ 10, 8. 

8. 8, ἡ δουλεία. Οἱ ϑερα- 
πηΐη Ποτοά. 1 199. Μείῇι. ἀν. 
δ. 429, 1. 
8 4. τὰς ἄλλας, ᾿υ ὃς τὰς 

ἑτέρας (οἵ. ἀἄπ. ΠΙ10Υ, 4), τὰς 
προτέρας ο. 18. -- ἀνανεοῦ- 
σϑαι. Οἷ, αἄη. 18, 10. -- τὰ 
Διονύσια. ΟἿ. δάπ. 20, 1. -- 



5 τὰ Ὑακίνϑια. 

μ᾿ 

ἘΤΟΣ Κ. ΧΕΙΜΩΝ. (Ὁ 28. 24.) 60 

στήλην δὲ ἑχατέρους στῆσαι, τὴν 

μὲν ἐν “ακεδαίμονι παρ᾽ ᾿“πόλλωνι ἐν ᾿᾿μυκλαίῳ, 

τὴν δὲ ἐν ᾿άϑήναις ἐν πόλει παρ᾽ ᾿Αϑηναίᾳ. ἢν 

δέ τι δοχῇ “ακεδαιμονίοις, καὶ ᾿Αϑηναίοις προσ- 

ϑεῖναι καὶ ἀφελεῖν περὶ τῆς ξυμμαχίας, ὃ τι ἂν 
δοκῇ: εὔορκον ἀμφοτέροις εἶναι." 

24. Τὸν δὲ ὅρκον ὦμνυον “ακεδαιμονίων μὲν 
οἵδε, Πλειστοάναξ, Ἶλγις. ΤΠλειστόλας, Ζαμάγητος, 
Χίονις, Μεταγένης, ΓἌκανϑος, 4Ἔᾳάινϑος, ᾿Ισχαγόρας, 
Φιλοχαρίδας. Ζευξίδας, άντιππος, ᾿Δλκινάδας, Τέλ- 
λις, ᾿Βμπεσίας, Μηνᾶς, “άφιλος" ᾿᾿ϑηναίων δὲ Λάμ- 

πων. ᾿Ισϑμιόνικος, “Πάχης, Νικίας. Ηὐϑύδημος, 
Προκλῆς. Πυϑόϑδωρος, “Ἄγνων, Μυρτίλος, Θρα- 
συκλῆς, Θεαγένης. ᾿Δριστοκράτης, ᾿Ιώλκιος, Τιμο-- 

κράτης, Δέων, “άμαχος,. “Ἰημοσϑένης. 
Αὕτη ἣ τ ἐγένετο μετὰ τὰς σπονδὰς 

οὐ πολλῷ ὕστερον, καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐκ τῆς 

νήσου ἀπέδοσαν. οἵ ᾿Αϑηναῖοι τοῖς “ακεδαιμονίοις, 

χαὶ τὸ ϑέρος ἦρχε τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους. ταῦτα 
δὲ τὰ δέκα ἔτη ὃ πρῶτος πόλεμος ξυνεχῶς γενό- 
ἱξνος γέγραπται. 

8 ὅ. ᾿Ἄϑηνὰ οο08α, 
(δρ. 

Οἷ. 54. 10, 2. 
94, ξ΄ 1. Ζευξίδας. Τλθτοταπι Ῥγϑθβίδ 55: πη οὐ πῇ Ῥ᾿ασ᾿ Πηὶ 

Ζευξίλας, 5648 19, 2 οπιπο5 Ζευξέδας. 

τὰ Ὑακίνϑια. Ὅς [ιῖ5. νἱᾶ, 
ΜΈΕΙ]. Πότ. 1 Ρ. 888 344. ΝΥ δοἤβιῃ, 
Απῦαα. τ. ΠΡ. ὅδ82. Ηδγπι. Απ- 
ἰἰαὰ. ατ,. Π ὅ8 δάη. 16, Οἵ. δαη. 
Α1, 8. 
ξ ὃ. στήλην... στῆσαι. 

Οἷ, δά. 18, 10. --- πὰρ ΄πόλ- 
λωνι. ΘΙΠΉΠΙτΟν ρΡϑυ]ο ροβὶ παρ᾽ 
᾿4Αϑηναίᾳ. Οἷ, δάη. Π18, ὅ. ΓΝ 
7: χε ἘΞ ᾿μυκλαίῳ. ΟΥ̓. άπ. 
18, 10. -- ἐν πόλει. Οἵ, ᾿01α, 
αἄη. --- παρ᾽ 4ϑηναίᾳ. Δυΐ 
ἴῃ Ῥανπθποπα νοὶ Ορίἰβυποάοπιο 
Ῥανθπμοἶβ, δαὺ ,»Ροἰοδί ᾿ϑηνὰ 
πρόμαχος 5.00 αἷο ροβίία ἰπι6}- 
Ιερὶ,ς Β 9 66 1}). Τηβουῖρι, Τ Ρ.148. 
Ἕ 6. προσϑεῖναι. . . εὖ- 

ορκον. ἤδοδο εὖ 5᾽πη}1ἃ νοῦθὰ 
5818. τιϑὶἰαΐαθ Γοθά θγαπι [ΟγΠλα]ὰ 8 

βυηΐ, Οἷ, 18, 11. 29, 2. ἸΟΒΘΡΙ. 
ἌΠ Ἴ ΧΠΓ Τ0 10... ΡΟΙΪΥ ΝΠ 9. 
17, ἀθ τῷ δἶδπι Ὀῖοα, ΧΗ {ὅ. 

Ὀδρ. 94, 8 2. μετὰ τὰς 
σπονδὰς (ο, 18) οὐ πολλῷ 
ὕστερον. ΘΙ ΠΆΝΠον 1118, 1 με- 
τὰ ταῦτα οὐ πολλοῖς͵ ἔτεσιν 
ὕστερον. Οἱ. δέκα ἔτεσι ὕστερον 
μετὰ ταῦτα Πετοᾶοί. ΙΧ 85 οἱ 
αἰϊα οἰ αβτηοαϊ ἀρὰ δαπάθηι. Δα, 
Τα, Ὶ1ΤΙ, 2. 114, 1. ΠΙ ὅ, 4. 
-- τοὺς ἐκ τῆς νήσου. ( 
ΙΝ 108, Τ εὐ ἴδ1 ἀάπ. -- ξυν- 
εχῶς γενόμενος, 40 ταῦτα 
τὰ δέκα ἔτη Ῥονιίποί, ρυϑθάϊ- 
οαινατη οϑὺ: ρα ῖπη απ 611 πὶ, 
αὐοὰ παπὸ βουϊρίατη 8 06- 
ἴὰὙ, 05 ἀἄἀδοθῖὶ 8ἅΠπΠη05 ὁ0η- 
ἀἰπθ ρσοϑύαπι 658]. 

ὀνόματα τῶν 
ὀμοσάντων 
τὸν ὅρπον. 

. ᾿ 
οἵ αἰχμάλω- 
τοι ἀποδί- 
δονται. 
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ὁτι αὐτίκα 
πάλιν ταρα- 
χαὶ καὶ ὑπο- 

το, ὕστερον 
δὲ αὖϑις ἐς 

586 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἐ;, κε΄. κχς΄. 

25, Μετὰ δὲ τὰς σπονδὰς καὶ τὴν ξυμμαχίαν τ 
τῶν “Ἰακεδαιμονίων καὶ τῶν ᾿Αϑηναίων., αἱ ἐγέ- 

ψίαι ἐγένον- γογτοὸ μετὰ τὸν δεκέτῃ πόλεμον ἐπὶ Πλειστόλα 
μὲν ἐν “ακεδαίμονι ἐφόρου, ᾿ἡλκαίου δ᾽ ἄρχοντος 

πόλεμον φα- ᾿Αϑήνησι, τοῖς μὲν δεξαμένοις αὐτὰς εἰρήνη ἦν, 
οἵ δὲ Κορίνϑιοι καὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεών 
τινες διεκίνουν τὰ πεπραγμένα καὶ εὐθὺς ἄλλη 
{τὲ} ταραχὴ καϑίστατο τῶν ξυμμάχων πρὸς τὴν 
“Δακεϑαίμονα, χαὶ ἅμα καὶ τοῖς ̓ 4ϑηναίοις οἵ Δακε-- 
δαιμόνιοι προϊόντος τοῦ χρόνου ὕποπτοι ἐγένοντο 
ἔστιν ἐν οἷς οὐ ποιοῦντες ἐκ τῶν ξυγκειμένων᾽ ἃ 
εἴρητο. καὶ ἐπὶ ἕξ ἔτη μὲν καὶ δέκα μῆνας ἀπ- 

νερὸν κατ- 
ἑστησαν. 

Οδρ. 3ὅ. ὃ 1. δεκαετῆ οοἀά. Οἵ, ΠΠ 104, 2. Ατῖδί, Αθῃ. 188, 
191. Βορμ. ΡΒ, 716, αν. ΕἸ, 1168, 514}}., Θυδοδβί, ϑυᾶπα, Ῥ. 16. 

αὐτὰ ΝΜ. 

. 3ὅ. ξ 1. Κορένϑιοι. 
τ τ, 5. 7,2. --- τῶν εἰς 
τινές. Μαπιϊποηθεβ 6, 39 οἱ ΕἸοὶ 
6. 81, -- καὶ εὐϑὺς ἀλλη 
{τε ταραχὴ καϑίστατο. 
καὶ ἅμα κα. τ. Δ. Μεθ καὶ 
εὐθὺς... Μ“ακεδαέμονα Ῥοβί 
1105 ΟἸ455. [8 δὰ ΒΌΡΘΥΪΙΒ5 ΘΠ 0 Π- 
ἐἰδίαπι ἰθπίογθ ἱπίθγριιποίίοηθ δά - 
ποχἃ ὑϑία!ῦ, αὖ ἸΠἰΘΥΡΓοί γί Γ: 
οὐ Ῥυϑεϑίευ. ἔυγ085 ρῬ8οὶ ἃ Οοτίη- 
1115 ραταίδβ δὐΐδτῃ αἰϊπα αἃἴ5- 
οἰάϊατη 5ΟΟΙ ΟΥ̓ ΠῚ Οα πὶ [.ἃ- 
οοραδοιηοη δ δχϑίϊεϊ. δε 
Βυΐο ἸΠ οΥΡγοἰ8 108] ατδθοα ᾿καὲ 
εὐθὺς καὶ ἄλλη κ. τ. λ. το- 
Βροπάογοι, θοῖπαθ α0.8}15 Πᾶθο 511 
4116 ῬΘΓΓΆΓΌΔΙ0 ΥἹΣ Ῥοίοβί ἰπίε]- 
Ιερὶ. Αςοβαϊε φ«ποὰ εὐϑυς δᾶγνοτ- 
Ὁ1ο, φποα Ο]455. ἰη ευρυθίϑθμα ὁ ΠῚ 
Ἔχρυοϑβὶς, ἰά αϑοσγγὶ πα ϊοαύπγ αποᾶ 
ἰυγ 085 ἃ Οοτὶ μι 15 οχοϊίδίαϑ ο0Π- 
ππαο βαοαίμτη 51., ΠΙᾺ ᾿ϑὶταῦ 50- 
ΟἸΟΤΌΤη ἰσγι 810 ΠῸπ ἰΐα Ῥγδθίου 
τυ] οπίδτη ΟΟΥΙ ΠΙΠΙ Ογ τη τη δ ἢ ϊ-- 
ὩδίΪΟΠΘΙ Θχβϑυ, τὖ Βοογοίᾶ δἱ- 
46 ἀϊνεγβἃ οϑϑοὶ, 5ε4 δὺ Πδο 'ρβἃ 
Ῥτοΐθοία εϑί, Νβαιβ τηΐϊηὰβ ἢ00 
ΒΘ ΒΘ ΓΤ ΘΟΠΘΧα ρΡοΟϑΐ ΘΟΙΏΡΟ- 
βἰίδτη Τιαοοάἀδοτηοῃΐοτγιπι οὐ ΑἰΠ6- 
ΠἸΘηβ πὶ αἰβοογάϊδτη 81185 ϑίδι! 
ἰᾳγ 085 δχοϊίαίαβ 6558 οοϑὶίαγ νο- 
Ἰδηηῦ: ργδοίογθα ἀθ 'ρ58 80 α15- 

οογαϊα ἴῃ τοίο γϑυθοσγαση οἰγουϊία 
ΒΘΙΤΊΟ ΠΟΠ ἔπὶΐ, υτη ἰΘΊΤαΥ καὶ 
εὐθὺς ἄλλη ταραχὴ χκαϑίστατο 
γ ΓἾ5. ΟΡ Οϑἰ{π|ΠῚ 6588 ΠΘΟ6588 510 
᾿ποὰ ΒΘΘΟΪΓΌΥ καὶ ἅμα καὶ... 
ὕποπτοι ἐγένοντο, 6Χ οοηδίδης 
ΒουΙρίοΥΪβ πιϑὰ τέ δἀἀοπάμπι εϑβί. 
Εδπάθιη ϑθπίθπε δι Υϑίϊ ΟΠ ΘΠ. 
οἱ ἰυποίυγαπη Πᾶ065 ὙΠ 29, ὅ. 
Οείογαπι ἄλλη δὰ 80] ΠῚ ταραχή; 
πο δᾶ ταραχὴ τῶν ξυμμάχων 
Ῥοεγποί, απο ηϊαπ Πἷἶβ 44 6Πη] 50- : 
"οἢ5. ΑἸΠΘπΊθη565 πῃ, ΘΔ ΠΌΤΠΘΥ ΔῊ - 

τὰν Οἵ, 1{51..2 ὃ ἄλλος ὄμιλος 
ψιλῶν, ὙΠ 74, 2 ἐς ἄλλην στρα- 
τιῶτιν ναῦν. 

ὃ 2. ἔστιν ἐν οἷς. ἱά. 8ὅ, 
2. Αἀ46 αυοᾶ οὑπὶ Βοροίΐ5 ξυμ- 
μαχίαν ἰδίαν [εοογαπί 39, 8. --- 
οὐ ποιοῦντες... εἴρητο, 
ΠῸπ ρῥγδοβίδηϊθβ. δχ σ0π- 
νη 15 68, 486 (ρϑοίϊοπε 56 
Τοθάδγαμη οοπαϊοϊοηῖθι1ι5) ὁ 05 ἐἷ - 
ἰαΐα ογαηί, Ῥαιϊο νουθοϑβῖου ἀϊ- 
οοπαϊ ταιῖο δϑί, αυᾶγο Κυπθρον ἐκ 
τῶν ξυγκπειμένων ἀε]οία οὐρὶί. 
Οὗ δάη. ΤΥ 111, 2. ῬεῚ 886 ἰδπΊθῃ 
118. ΡΓΟΥΒΙ5 τοβροπάθηι ἔοντη Ὁ} 15 
ΤΗπονἸ εἰβ κατὰ τὰ ξυγπείμενα 
(οἵ, δάπ, ΠῚ 70, 2) εἱ καϑαάπερ 
ξυνέκειτο (ΤΥ 68, 1), εὐ εἴρητο 
ΡΟοίεδί 6558 το σε  κ κει 

88. ἐπὶ ἕξ... ἀπέσχον - 



μ᾿ 

τῷ 

ΕΤΟΣ Δ. ΘΕΡΟΣ. (Υ̓ 2. 36.) δ᾽ 

ἔσχοντο μὴ ἐπὶ τὴν ἑκατέρων γῆν στρατεῦσαι, ἔξω-- 
ϑὲν δὲ μετ᾽ ἀνοκωχῆς οὐ βεβαίου ἔβλαπτον ἀλλή-- 
λους τὰ μάλιστα ἔπειτα μέντοι καὶ ἀναγκασϑέντες 
λῦσαι τὰς μετὰ τὰ δέκα ἔτη σπονδὰς αὖϑις ἐς 
πόλεμον φανερὸν κατέστησαν. 

20. Τέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὃ αὐτὸς Θουκυδί- 
ϑης ᾿᾿ϑηναῖος ἑξῆς, ὡς ἕκαστα ἐγένετο, κατὰ ϑέρη ὃ 
χαὶ χειμῶνας, μέχρι οὗ τήν τε ἀρχὴν κατέπαυσαν 
τῶν ᾿ϑηναίων “ακεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι καὶ 
τὰ μαχρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ κατέλαβον. ἔτη “ἢ 
δὲ ἐς τοῦτο τὰ ξύμπαντα ἐγένετο τῷ πολέμῳ ἕπτὰ 
καὶ εἴκοσι. καὶ τὴν διὰ μέσου ξύμβασιν εἴ τις μὴ 
ἀξιώσει πόλεμον νομίζειν, οὐκ ὀρϑῶς δικαιώσει. 
τοῖς τὲ γὰρ ἔργοις ὡς διήρηται ἀϑρείτω., καὶ 

ὅτι τῆς ξυμ- 
βάσεως οὐκ 
ἀληϑοὺς εὖ- 

ρήνης οὔσης 
ὁ πόλεμος 
ἑπτὰ καὶ 
εἴκοσι ἔτη 
ἐγένετο καὶ 
Θουκυδέδης 
διὰ παντὸς 

αὐτοῦ ἐπεβίω. 

εὑρήσει οὐκ εἰχὸς ὃν εἰρήνην αὐτὴν κριϑῆναι, ἐν ἡ 

8 8. καϑέσταντο Ναὶ. Οἵ. 1 28, 6. 

το. Οὔπὶ ἰδπηρβ 6χ ἰΐϊ8, 4ὰἃδ ρτορίει γεῦρα ἀπέσχοντο... 
ὙΙ 108, 2 νεὶ ΝἼ 18 πατυαίδ βαηΐ, 
ἀο πο π πΠὶ 511, οὐ ἴῃ ΔΠΠΟΓΙΠῚ οὐ 
ἵπι ΤΠΘΗΒ[ ΠῚ ΠΙΙΠΊΘΡΟ ΘΡΓΑ ΠΊ 6556 
ἐπε! !ο οὶ νἱἀοίαν. Ἐπὶ ἑπτὰ ἔτη 
Ἰορϑπάυπι οθηβεί Αοδοῖῃβ, οαΪ ἃ5- 
βεηιταν ΠΟ αν Θ]]5 ἴῃ ΑΠΗΒΙ, Τιαο, 
δα ἃπη. ΧΝΠῚ 061} Ρεῖϊορ.;, 564 
Ῥυϊαί ἸΙΘβ᾿ 6 πὶ ἐπὶ ἑπτὰ ἔτη μὲν 
καὶ δύο μῆνας.“ Ηὰ 85. εὐ  κ. 
Οἱ 18 βίαίαπηί, ἱποογίαβ ἰηαυ- 
ἴδβ Ππίτα8. 6586 ψοϊπηι ἀερορυ- 
Ἰαϊίΐοπα Τιδοοπίοαθ ΥἹ 10, 2 πι6- 
τηογαία, ϑ'8α 60 ἰθιῆρουθ Π0Π ἰπ 
ὈΓΓΟΡΕΆΠΊ 418. ἐθΡΓΆ ΠῚ ̓ποιιΓ510 ἔδοία 
δβϑί, β6α ἴῃ 508} Ῥεϊοροππεβαπι 
80 Ἀ πδηϊοηϑῖδυβ, Ἐπὶ ἑπτὰ ἔτη 
μὲν καὶ δ᾽ (τέσσαρας) μῆνας 
οοπίοῖὶ Κυιθο, ἀραιὰ ΟἸτηι, Ἐαϑβί, 
ΗΕΙ]]. ῃ. 80, αποσυτη ἴδοϊς Οἰδ- 
τἶβ8. 1. ἃ. ρΡ. 102. [5 πιο τη6- 
1105 γδίϊοποιη ἀυχὶξ ὑβαῖ6 δα Ρ6- 
Ἰοροπηδβὶ ἀθροραϊ!δίϊοποπι ΚΠ] 18, 
5. οὐ τη! τ} 0η8πὶ Π 6 θα ὙΠ 19, 
1 Τηθτηουαία πηι, ΑΠΠΌΓΌΙΩ ΠΕΠΊΘΓΟ 
Βευγαίο καὶ τέσσαρας μῆνας Ἰἰε- 
Βθηααπη 6556 σοπίοῖς Π]γῖοἢ. Αὐἱ- 
βίορῃ, Ουδεβί, ΤΡ. 27 εὐ ὅτ}. 
δὰ Εχρὶ. Τῆι. Ρ. 168 544ᾳ. δὰ 
Αὐπμδηϊθηβιαπὶ ἴῃ Θ'ἸΟἸ ἀπ ἜΧχρο- 
αἰ οποηι γοβρὶοἱ οχβιϊτηδηβ, ααοϑα 

στρατεῦσαι ποῃ 6βὲ ργΟθΔΡ 116, 
θὲ ἅππο 6δχ Κταβδρ. σοπηραίβίοπα 
5815 οοῃβίϑί, ΠΊΘΉΒ1ΠΠῚ ΠΕΠΊΘΓΏ5 
ῬΑΓΙΠῚ ΟΘΥ5. δϑῖ, ΟΠ ΔΒ ΠΕΠῚ 
ἰθιΏΡΟΥΪ5 ἱμέρου ρϑοθπὶ (19, 1) οἱ 
Βοοϊρίαίθπη (2ὅ, 1) ἱπίθγοθββουῖΐ 
5815. ϑοσαγαίθ δχρ οσαῦὶ πϑαπθαΐύ 
οὐ ῬΑΓΠΠῚ ΘΟΠΡΟΥΓ απ) ΠΑ ὈΘΔΙΠ8, 
ΒΥ Η 158..015 ΔΏΜΥΥΤΕ 19,,,..,1 
ἤπθμη Ἰπἀ αιατΏτη βιρῃϊῆοοί. θ6 
μή οἵ. Κτυθρ. αν. 8 “ΕΥ͂, 12. δ΄ῃ. 
8. - μετ᾽ ἀνοκωχῆς Ξ-- οὔ- 
σης ἀνοκωχῆς. ΝοΒ: δεῖ, κἰπίοτ. 
Οἵ. ΡοϊγΌ. 149,10 ἤϑροιξε με- 
τὰ Ὅς Ὁ δα 

σαρ. 56. 8.1. ΟΕ: 
κατέλαβον. Εο υὑϑ4ι6 ἰδίαν 
ΤΠποΥ 1465 ἰδίου πὶ ρΘΓἀ πο ΓῈ5 
δΡαῖ; 5688. ρυϊαβαθδτη ἰἰ0ΓῸ05 5805 
Ρεγἤοουθί, τηοῦΐθ ΔΟΓθρίι8. 6556 
ΟΧ᾿ βΕπηᾶ πα 18 δύ. ΒΌΡῈΡ Ρεγίθοίο 
γέγραφε, αυοὰ Ροβίξαπι ἐϑέ, αυΐα 
ΟΡὰ5 Δρϑοϊαΐατη οοσϊίαιαν, οἵ. δὰ 
Γ1, 1 46 δονῖβίο «δυνέγραψε δα- 
ποίδϊα. --- ἑπτὰ καὶ εἴκοσι. 
Οἵ, Κιιαορ. δὰ Ῥίοη. ρ. 89 54. 
ὉΠνΊΘἢ, ἤμδεβι. ἈΤΙΒ ΠΕΤΣ 

8 2, διὰ μέσου. Οἵ, 8δᾶη. 
ΤΥ 20, 1. --- τοῖς [τε]γὰρ. 
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οὔτε ἀπέδοσαν πάντα οὔτ᾽ ἀπεδέξαντο ἃ ἕξυν- 
ἕϑεντο ἔξω τε τούτων πρὸς τὸν Μαντινικὸν καὶ 
᾿Επιδαύριον πόλεμον καὶ ἐς ἄλλα ἀμφοτέροις ἃμαρ-- 
τήματα ἐγένοντο καὶ οἱ ἐπὶ Θράκης ξύμμαχοι οὐδὲν 
ἡσσον πολέμιοι ἦσαν Βοιωτοί τε “ἐκεχειρίαν δεχή-- 
(ξροὸν ἦγον. ὥστε ξὺν τῷ πρώτῳ πολέμῳ τῷ 
δεκέτει χαὶ τῇ μετ᾽ αὐτὸν ὑπόπτῳ ἀνοκωχῇ καὶ 
τῷ ὕστερον ἐξ αὐτῆς πολέμῳ εὑρήσει τις τοσαῦτα 

ὕάρ. 236. 8 8. δεκαετεὶ νοὶ] δεκαέτει οοἀα, Οἵ, 54. 2ὅ, 1. 

διήρηται. Τη Πἶβ, 486 κα τὴν 
διὰ μέσου ξύμβασιν τοί ουυ ρου- 
ΒΡ ΘααΠῚ 6ϑί, αποηΐλτη, βὶ τὰ ἔργα 
οοσίίαίαν, ἀαίϊνιβ τοῖς ἔργοις δὰ 
ἀϑρείτω νοἰαία5 ΘΧ ΡΠ Ιοατὶ πϑααῖί, 
ΟὈΒΟΌΓΙΟΙ δϑύ ποίῖο νοὶ διρη- 
ται. δθο οηΐϊπὶ (σομηροβ (10) 
αποιηοάο τΓορ5 ρα δ15 ἀΪ8- 
ἰαποίδ (1. 6. ἱπίουγαρ 8) 51. 
Ἰπογρυείδηθανῦ Ἠδὶϊπι. εὖ Ηδδοκ. 
Θεα Παϊο οχρ]ϊοδιϊοηὶ οὐδβίδι ρον- 
Γβούαπι, απο ΓΘ ΘΒθη θη τοὶ ρον - 
Γοοίαα. βίαίπατῃ ἱπάϊοαί. Νὰπι ἀπ πὶ 
δοπίοπιρίαιῖο ἥν (ἀϑιρείτω), ταρίᾶ 
ἕαϊε Ῥαοίϊο, οαπὴ ἀοῖη46. ἃρδγίΌ τη 
ΒΘ] ατὰ ϑθοὰίαπιὶ 510. ΑΡιἰ55118 
δαίεπι ἢ. 1. γϑῦθο διαιρεῖν ἀ15- 
τἰπραδπηαὶ (εἴ, ΡΙ]αί. Ρτού, 5408. 
841.) 5ῖνα ἀο ϊπϊ επαϊ (οἴ, [1 
84, 8. ΡΙαί, 
Ρτγοί. 8898. θεπι). ΧΧ 28, ΧΧΠΙ 
54. ΧΙ 45) ποῖϊο {ἰθαϊίαν, Τία 
Θηἶτη πᾶδ6ὸὺ ονδάϊί βϑηίθηία:; ΠΟΠ 
Βρθοϊδη πὶ οϑὺ ποπίθη ξυμ- 
βάσεως, 40 πηραϊαπι ΠΟ ὑθπριι5 
ἀοἤηϊίανῦ βῖν ἃ ρυΐοσθ οὖ ροβίοθ- 
τἴοῦο Ὀ6}Ϊ ρανία αἰβυϊηραϊίαν, 564 
αποτηοάο ταθι5 σοϑβυὶϊβ ἰὰ 
ἀο ϊ ἢ ἰ ὑπ βῖνθ ἃ0 1ΠΠ15 α 1501} - 
ὀτα πῃ Βαθθαπλι5. Ναηὶ τοῖς 
ἔργοις ἢν 1, ορροβίίυπι σορὶίαίαν 
ὄνομα. οι, ΨΠΙ. 48, ὕ. -- Ουπὶ 
ἀϑρείτω καὶ εὑρήσει 5ἷο ἰπίεῦ 
856. ΘΟἰδογθαηΐ, τὖ βἰρηϊΠοθηΐ 5] 
αὖ 185 5Ρ θούανοΥΠ, Ἰηνοηϊοῖ, 
δα ποὺ καΐ ποῃ ροίεϑβί τοίου 
486 ΡνδΘΟΘ551} ρυ σα] τέ. 8ε4 
ΟῚ). πηδ 15. γΘΡΌΙΒ ἱπίντα 5ΟΡΙΡ 5 
ἔξω τε τούτων... ἐγένοντο 
ΓΕΒΡΟΠάΕΓα τοῖς τε γὰρ ἔργοις 

. ἀϑρείτω ροίεδί, Νϑηι ποῃ 

Ηρ. πιαὶ. 285 ο. 

ἔξω τούτων τῶν ἔργων οορὶ- 
ἰδηάππι Θβύ, αυοηῃΐδπι οἃ αδθ 
Ρτδθίθροδ δἰϊογαμέιν νοὶ τπᾶχὶ πο 
ἔργα ϑιηΐ, 584 ἔξω τούτων δα 
οὔτε ἀπέδοσαν πάντα οὔτ᾽ ἀπε- 
δέξαντο 5ρεοίαί οἱ ἱπίογργθίδη- 
ἀυὰπ δέ: ργδοίθγυᾳυδπὶ ᾳαποὰ 
οἴληΐϊᾶ πραῖιο γραἀϊαοταμπί 
πΠΘασαΘΥΘΟαΡ γᾶν θγπης, (Δ Γγ6 
τέ ἰιϊο ποῦ τηΐπιι8. ἴαἰβο δἀαϊίατῃ 
νἱἀδθίανῦ αὐδηὶ [1 29, 8, 100, 2, 
ΙΝ 12, 3. 24, 4. 88, 4. ΥἹ 44, 
8. -- ἐν ἢ κἃ το ασα οἴπηΐα 
Ἰναϊα5. ῬΘΡΙΟαΙ τηθηηθτα ΡΘγιῖποι. 
-- οὔτε ἀπέδοσαν πάντα. 
γεῖυι. ΑΠΠρΒΙροΙΐπι ὁ. 21 εἰ Ρὰ- 
ἠδοίαπι Ὁ, 89. -- οὔτ᾽ ἀπε- 
δέξαντο. Ῥσίαμα. Νά, ὁ. 86. 
ΒΕκΚΚκον οὐδ᾽ Ιερϑυάαμῃ βιιβρίοδ- 
τὰν, αποὰ ἰά60 τηᾶχίπια σορυοθδη- 
ἀπτη οβϑύ, απἴα παβαπδᾶπι ἀρπᾶ ΤΉ. 
οὔτε-- οὐδέ ὀκϑίαι. ΟΡ.1,. Ποιθβυ. 
ἴῃ ΡΊΗ]ΟΙ. ΧΥῚ Ρ. 8380. --- αν - 
τινικόν. Ουΐὰ5 ἰπϊίαη νἱᾶ, ο, 
88. -- Ἐπιδαύριον πολε- 
μον. Υἱά. ὁ. ὅ8 544ᾳ. -- ἐγέ- 
νοντο. Οἵ, 5ἃ. 1 126, ὅ. --- οὗ 
ἐπὶ πολέμιοι ἦσαν. 
Νοϊαθυαηῦ δηΐτα [οθά 5 ΒΔ ΠΟΙΓΘ, 
γιὰ. 21, 3, -- ἐκεχειρίαν 
δεχήμερον. Ηδεο ἱπάιϊαθ πΠῸΠ 
μα] 0 ροϑὲ ἔοοάπβ αυἰϊπαυδρὶηία 
ΔΉΠΟΥ απ ἰαοίαθ ἀθοϊπιο 400 - 
αὰα ἀϊθ τοηονδῦδηΐαν, αἱ 
ΔΡρϑγεὶ εχ 82, ὅ ---88, ϑ΄τλ} 185 
ΟΠ δ]οΙἀθηβίατη οαπὶ ΑἸΠΘηΪΘη51- 
θὈὰὺ5 δεχήμεροι σπονδαί ΥἹ ἵ, 4 
τη] ΟΥ̓ ἈΠ ὑπ] οὐ αἰγασατηαπο δεέχη- 
μέρων σπονδῶν τηθπιῖο ἔξ ἴῃ 
ΝΙοῖδΘ οΥδίϊοῃ 8 ΝΠ 10)59: 

8 ὃ. τῷ ὕστερον... πο- 



βῶ» 

σι 

ἘΤΟΣ Δ. ΘΕΡΟΣ. (Υ̓ 26.) δ9 

ἔτη. λογιζόμενος κατὰ τοὺς χρόνους, καὶ ἡμέρας 
οὐ πολλὰς παρενεγκούσας, καὶ τοῖς ἀπὸ χρη- 
σμῶν τι ἰσχυρισαμένοις μόνον δὴ τοῦτο ἐχυρῶς 
ξυμβάν. ἀεὶ γὰρ ἔγωγε μέμνημαι, καὶ ἀρχομένου 
τοῦ πολέμου χαὶ μέχρι οὗ ἐτελεύτησε, προφερό- 
μενον ὑπὸ πολλῶν ὅτι τρὶς ἐννέα ἔτη δέοι γενέ- 
σϑαι αὐτόν. ἐπεβίων δὲ διὰ παντὸς αὐτοῦ αἰσϑανό-- 
μενός τὲ τῇ ἡλικίᾳ καὶ προσέχων τὴν γνώμην ὅπως 
ἀχριβές τι εἴσομαι᾽ καὶ ξυνέβη μοι φεύγειν τὴν 
ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν ἐς ᾿᾿μφίπολιν στρα- 
τηγίαν, καὶ γενομένῳ παρ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς πράγ- 
μασι, καὶ οὖχ ἧσσον τοῖς Πελοποννησίων διὰ 

8. ὅ. Πελοποννησίοις Αυρ. εη. ΟἹ. Τ΄ Τ᾿. Η. Βορ. Μοβαι, Μ. 

λέμῳ, αἀυοὰ Περοϊθίοαπι ἃ} ογᾶ- 
του Ὲ.5 γοοσδίαν, --- κατὰ τοὺς 

χρόνους. Οὗ 20, 2. -- “ἄρον 
ἐνεγκούσας. γἱά. δάῃ, 20, 
--παὶ τοῖς. εὐ ὡς εύμ 
βάν, αἰᾳπε ἴἴβ, αὶ 6χ οτᾶ- 
ΘαΠ15 ΑΙΙααϊα Αἰ γα υ απί, 
Ποο ἀπᾶατὴ {γ᾽ δνθπἶβ86 
(εχτέία ΘΟΠΙΡΥΟ Ὀἃ [ἢ ΠΔ 6586). 
ΟἹ, Π|Ι 11, 2. 

8 4. ἀ εὶ προφερόμενον ἴὰπρ. 
ἢ ὅ. ἐπεβέων, ΒῸΡ ΘΓ δί65 

ἔαϊ, πο ργορίον δἀϊθοία δεὰ παν- 
τὸς αὐτοῦ ρϑυ!ο Α]ϊίθι αἴχαθ 1 
θ, 6 Ιοσ ταν, ργαθϑθυτίτη οαπὶ ἤᾶθο 
ΡῬογ τούατῃ ΘΙ] πὶ (ἰδπὶ 'πα 6 
80 60 ΠιΟΙΟ)ὴ, ΠΟ Ρ6Γ ἰού Πι 
ΡεΙΙᾳ πα ἃ πὶ οἰὰ8 ΡΥ ΘΠ (ἃ 
Ρᾶοθ Νίοἶδ6) βἰσπὶῆοθης ΑἸτθυ ΠῚ 
Θηἶπη Τοἐ ναί αῦ τηθπίϊοπθ ἀ 81 
ἀεῖπάς ἴδοϊξ Ὄχϑι}} 5α]. --- Ροϑβί- 
αυᾶτη ϑογὶρίου διυίθιϊουθ Πϊὰ8 
ὁᾶΡ. Ρᾶγία αἰχὶς 56. τούππι Ὀ6|}Π| 
ΘΟΠΒΟΥ  5ῖ58ε, αυοά, οὰμπη ΡΔΓ5 
εἶὰβ ἡ διὰ μέσου ξύμβασις 
Παθοπᾶα 5ἰῖ, νἱσὶπο βαρίθηι 8}- 
ΠΟΡῸΠ [ὩΘΥΪΐ, Ἰᾶτη αυοτηοᾶο δά 
οοσηοβοθηᾶδβ γ85 ρθβδίαϑ ἰπβίγι- 
οἵα. ἔιενῖτ ἐΧρομΐ,, -- αἐσϑ'α- 
νόμενος τῇ ἡλικίᾳ, ν»το- 
Ῥίον δοίδίθην (οἵ, δάῃ. 14, 1) 
ΓΟΓα πὶ ἴῃ 6] σο ἐἶα η Πᾶἃ- 
θ6η5. ΟΥ. 1 ΤΊ, δ, Βιοηγϑἰαβ. Ρ. 
821 νεῦρα ἐρρωμένος τε τὸ σῶ- 

μα καὶ τὴν διάνοιαν ὑγιαίνων 
Βαθϑίταϊ, Εχ πος ἱρβὶαβ ᾿παϊοῖο 
ααού ἃπηογατη ΤῊ, ἰηϊτῖο Ὀ6}] 
αΐβ8θ6. οθηβθπα 5 οϑϑοῦ, ποθὴ 50- 
Ἰατη ἰηΐθι γθοθη τ 0Γ65, 564 ἴδπὶ ἴη- 
ἴεν νείθγθϑ ἀἴββθηβῖο [εἰΐ, Ῥᾶτη- 
ΡΠΝα6. οηΐπὶ (ρα (6}]. ΧΥ 28) 
βῖίνθ Ῥοίίι5. εἰ δποίουὶ ΑΡΟ]]ο- 
ἄοτο (οἴ, 1615. ἴῃ Μα5. ΒΠ θη, 
ΧΧΧΙῚ ρ. 49) αυδαταρίηία νά 6- 
θαῖαν 8 ΠΠ05 Πϑίι5 [πἶ556, 15. δὰ- 
(6 πὶ, οαἶϊπ85 56πηίθηςζ τη ΜΑΓο ΘΙ ἴῃ, 
84 5βοιίιβ 6δβί, οαπὶ ΤῊ,, φαΐ 81- 
αυοΐ ἅΠΠ05 ρΡοβύ Ὀθ]]}ππὰ Πηϊίατη 
τη 15 Θϑύ, ν 81 αἰ γα 4πϊ Π 4118 - 
Θ᾽ ΘΒ᾽ ΠῚ ΠῚ 8 ΠΠῸΠῚ ΘχίθηἾἶ558 ἀϊοδῖ, 
Ὀ6]Π πὶ δαίθπι νἱρῖπιὶ βαρίθμη ἃη- 
ΠΟΡΠῚ ἔμπουϊΐ, πη Ρ]5. νἱοὶητὶ 
ααϊπαπιθ ΔΠΠῸ8. ΘΙΠῚ Ὠδτατη, ἔα 1556 
Ραιανίι.---φεύγειν τὴν ἐμαυ- 
τοῦ. Οἱ. ΜάγΟΕΙ]. 28. δὲ ἴθ] δάη. 
- μετὰ τὴν ... στρατη- 
γέαν. για. ΓΝ 104, 4. ὅ. 106, 8. 
4. -- ἔτη εὔκοσι, Οἷ. δάη. δὰ 
Μδυοοὶ]. 82, ., ΕἸὰ5. Θχϑι! απ ἴπ66-- 
ῬοΥΙΌ ΙΔ πυδυῖο ἃ, 428, οἶγοα πη- 
ἀϊππὶ ᾿5αγοῃὶ ΔΠΠΙΠῚ. ΟἸΤη . 
Εδβι, δὶ]. ἃ. 428. --- γενομ ἕ- 
νῳ. πράγμασι, οαπ αἰνῖ85 - 
48 τ: 6. ΤΥ Ο ΤΙ ΠῚ ἢ Ἱ 6) ΓΟΡα 8 
ἃ ἃ ὁ 55 6 1ὴ, οὐχ ἤσσον, 
ΡΟ Ύ1 5. πιὰ 515. 4 ιἃ τὴ ΠῚ ΠῚ 5; 
βίους οὐχ ἥκιστα ρτὸ μάλι- 
στα. Οἵ. Δάη. 1 82, 4. ἀπὲ ΤῊ. 



Κορίνϑιοι 
τοὺς Ἅς- 

γείους πεί- 
ϑουσι τοὺς 
βουλομένους 
τῶν Ἢ λλή- 
νῶν προκα- 
λεῖσϑαι ἐς 
ξυμμαχίαν. 
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τὴν φυγήν, καϑ' ἡσυχίαν τι αὐτῶν μᾶλλον αἰσϑέ- 
σϑαι. τὴν οὖν μετὰ τὰ δέκα ἕτη διαφοράν τε καὶ 
ξύγχυσιν τῶν σπονδῶν καὶ τὰ ἔπειτα ὡς ἐπολε- 

μήϑη ἐξηγήσομαι. 
21. ᾿Επειδὴ γὰρ αἵ πεντηκοντούτεις σπονδαὶ 

ἐγένοντο καὶ ὕστερον ἣ ξυμμαχία καὶ αἵ ἀπὸ τῆς 
ΠΠπελοποννήσου πρεσβεῖαι, αἵπερ παρεκλήϑησαν ἐς 
αὐτάς, ἀνεχώρουν ἐκ τῆς Δακεδαίμονος, [καὶ] οὗ 
μὲν ἄλλοι ἐπ᾽ οἴκου ἀπῆλϑον, Κορίνϑιοι δὲ ἐς 

Ῥίοπ, ΗΔ] ρ, 888, υδὶ ἰϑίηθῃ αὐἱά 'ρ858 Ὀῖοη. ἰϑρσοῦῖν ᾿ἱποουίαπι δϑύ, 
Οἷν δάη. ΠῚ 82, 1. 8. ΤῊ. ἴῃ ἰΑ] 1015. νυ θίαίθιη ἃγηδί. 

αἴσϑεσθαι Τί, αι. Ρ4]. Αὐρ. 6]. Μ. Μᾶ]6 ργϑϑβθπβ αἴσϑομαι 
Τῇ. οὈἰγαα ταν, οαΐαβ Πα]]ππὶ ἀρὰ οαπὶ νοβϑύϊσίαπὶ οχβίαί, ααΐῃ ἴῃ 
δοσρηΐαβ ἀἰβουϊταϊπο ἰὼ οοπδβίβίδί. 
ΧοΠοΟΡΠοπία νϑ]εῖ, 

Οὗ Π 98, 8. ὙΠ Τῦ, 2. Ιάε6πὶ ἴὰ 
Αἰαὰα πο δουϊβίιβ τλα 0 ΔΡΙΙΟΥ, Νϑτη ῬΥΔΘΒΘἢ5 

ἱπθ}! ρα πα! (οἵ. βαρτα αἰσϑιανόμενος ε1 10, 1), δουῖδίαθ ρϑυοὶρ᾽θπαϊ 
ποίϊοπὶ ἀρίμβ δϑί, Οἱ. δαη. 

δρ. 27. 8 1. αἵ ξυμμαχίαν οοἀ4. Οἷ, δάῃ. 
αἵ καὶ Τ, γαϊ, Ταῦτ, Αὐρ. 
ἐς αὐτά οοἀά, Οἵ, δαη. 
8 2. καὶ υποῖὶβ ἱποϊαβυτη οτὰ, ἀτ. τ. Πδη, 

Δα πϑηύαπι ἰδ ρΟΥΪ8Β απ ῬΕΙο- 
ῬΟΠΠΕ5115. 118. [οοἷβ, υὉ] Ὀ6ΠΠαπη 
ΒΡ δηΐ, ψεγβαίι8 εβί, -- τὶ 
αὐτῶν. Μιὰ. Μαιῃ. ατ. 8 487, 
1. Μοάἀοβίυτη ἀϊοθηαὶ σθηϊ5 6558 
5 ΘΠ Π 85 φαϊά! θεῖ ΘΑΥ ΠΥ 
ΓΘΥῸ ΤΠ δαποίδι τη. -- αὐσϑ'ἐ- 
σϑ αι 5θη8ι ᾿ποοῃδίϊνο Ξε ΓΤ 6 Πὶ 
ῬΘΥΟΙΡρ ΡῈ 5ῖνθ οἷυβ πούϊ- 
{18 τὴ 5101 Ρ ΓΔ. 

8 6. ξύγχυσιν. Οἷ. 89, 8. --- 
ὡς ἐπολεμή ϑ'η. Οἵ δάπ. 11,1. 

ὅαρ. 27. 8 1. ἡ ξυμμαχία 
τϑοῖθ δπιθπαδνὶ ΠΡ τάνδ: δια, 
Τῆσο. Ρ. 40. Νῶπι ἤδπο βοοϊοία- 
ἴθ, 486 ὑηᾶ οὐαί, οθίθυϊβ [005 
ΟἸΩπῖρυ5 (22, 2. 298, 6. 94,2. 2, 
1, 27, 1) βἰῃρυϊανὶ ΤῊ, ἀδποίανϊί. 
Μαρὶβ ργαυϊοῦαπὶ δυγοτυῖθιιβ (οἵ, 
80, {ΠΠ᾿ρῦ; 1. ΟΊ ΖΘΤΝΙ 179}. 
αυδιη ΤΑΙΙΟη6 δαί 5ουρίοΥἶ5. αδὰ 
ὑγδαϊζατη βου! ρύαγ πη {πον δύ αἱΐ 
Τ᾿, Ηενθβί. δᾶν, (00. Ρ. ὅ. 54. Νε- 
αὰθ πὰς αθδυτὶ ἀθθθθαι ὄρκοι 46 
ὍΠῸ ᾿υγϑπηθπίο ἃ Θοταρ  υτῖθ5 ἰὰ- 
γϑίο ἀϊοίαπι (1. 9,.1..18, 4.1ν 
86, 1). - ἐς αὐτάς δπιδπάανὶ- 

ΟΕΒΕ Τ ΓΗ; 

Οἷ, δᾶη. 

τηι5, αποᾶὰ Ἰεραιϊ δὰ σπονδάς, 
ΠΟῸῚ 5ἰπηι! δὰ ξυμμαχίαν δοοῖτ 
δγδηὺ (22, 2), αὐ 8α 50145 σπον- 
δάς Ῥοβονγὶ ροββεί, δνίθ δὰ μ85 
50145 αὐτά ρεϑυτπεγθ Ρο5856 Θχεπι- 
ΡΙΪ5, ααἰθὺ5 14 ὑπϑὺὶ νοϊαθγαπῦ 
([ 1,2. ὟΙ 10, 2. 90,1, υδὶ νἱᾶ. 
δἀπ.), ποὸη Ῥτοθδίμιν. Ιάθπη Πἷο 
ΟΠΊΠἰαπὶ ΠΙΡΓΟΥΠῚ ΕΥΓΟΤ φαΐ 2ὅ, 
1 ἴῃ 50[|0 Μ, -- ἀνεχώρουν 
ἐκ τῆς Λακεδαίμονος, ἴπ. 
11 Π6Υ6 ογδηΐ Ταοοάδοθιηοῃ8 
ἀοπιαπὶ τά θα η 6685. --- οὗ μὲ ν 
" ἀπῆλϑον, ὕει πἰπο δρο- 

ἀο515 ἱποϊρογοί, καί δποίοσθ ὕδπη- 
Ρίο (ΡΆ1ΟΙ, ΧΙ γΡ. ὅ2) ΤῊ. νϑυθὶβ 
ΘΧΘΙΏΪΠΊΠ8. Ηοο ΘΠΪΠῚ 5] τοι ποίαγ, 
114 νϑυθὶβ καὶ αὖ ἀπὸ. ᾿ Δακε: 
δαίμονος οοπιϊποίαγ, ζυοὰ Ἰάθο 
βθυὶ πϑααϊΐ, απἰᾶ ΡΘΙΟΡ ΟΠ ΒΊΟΥ ΠῚ 
Ἰαρϑιὶ ἰάτὴ δηίβ ἰδοίδπι 5οοἰ θίδίθηη 
ἀἰτηϊβϑὶ ογδπὶ (22, 2). (]455. ΤῊ, 
τα. ὈΔ] αὐ] επίοπι ἴδοθυθ ααϑτῃ 
μια ϊο θαᾶυβαθ ΘΘά6γ6. ψεῦθα οπΐτη 
καὶ ὕστερον ἡ ξυμμαχία ἰδπ- 
αύδτη ἴῃ ῬΑΡοπίμοβϑὶ αἰοία 6556 
ψοὶαϊύ, απο πὶ βϑηΐθηϊίαθ ᾿ηΐθν- 
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Ἄργος τραπόμενοι πρῶτον λόγους ποιοῦνται πρός 
τινας τῶν ἐν τέλει ὄντων ᾿4ργείων ὡς χρή, ἐπειδὴ 
“Ἰακεδαιμόνιοι οὐκ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ ἀλλ᾽ ἐπὶ καταδου- 
λώσει τῆς Πελοποννήσου σπονδὰς καὶ ξυμμαχίαν 
πρὸς ᾿Αϑηναίους τοὺς πρὶν ἐχϑίστους πεποίηνται, 

ὁρᾶν τοὺς ̓ Δργείους ὅπως σωϑήσεται ἡ Πελοπόν-- 
Ψησος, καὶ ἀϑηφίσασϑαι τὴν βουλομένην πόλιν τῶν 
Ἑλλήνων, ἥτις αὐτόνομός τέ ἔστι χαὶ δίκας ἴσας 

καὶ ὁμοίας δίδωσι. πρὸς ᾿Δργείους ξυμμαχίαν ποι-- 
εἴσϑαι ὥστε τῇ ἀλλήλων ἐπιμαχεῖν. ἀποδεῖξαι δὲ 
ἄνδρας ὀλίγους ἀρχὴν αὐτοχράτορας καὶ μὴ πρὸς 

τὸν δῆμον τοὺς λόγους εἶναι. τοῦ μὴ καταφανεῖς 
γίγνεσϑαι τοὺς μὴ πείσαντας τὸ πλῆϑος. ἔφασαν 

δὲ πολλοὺς προσχωρήσεσϑαι μίσει τῶν Ζακεδαι- 
κονίων. καὶ οἵ μὲν Κορίνϑιοι διδάξαντες ταῦτα 
ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. 

28, Οἱ δὲ τῶν ᾿Δἀργείων ἄνδρες ἀκούσαντες 
ἐπειδὴ ἀνήνεγκαν τοὺς 

Ῥοβιίδθ οοη ον δίϊο πο] ποαὰ6 
ἀρυὰ ΤῊ, ἤδαπα ἀρυᾶ αἰϊθαπὶ 8η- 
τᾳαἱοΥ]8. ἃ οί 15 Βουὶ ρίογοπι δά πὸ 
φυΐϊξαᾳυδπι ἀθργθμθπάϊ!. Νϑαιο 58- 
(15 ἀρίθ ἀϊδογθίαν, οαπὶ ρᾶχ δοία 
δβϑϑί, ἰεϑϑίοβ γϑᾶϊ5586, οὰπὶ ἃ]1- 
φυδηίπτη [ΟΡ ΟΥΪΒ πίθου θββουὶξ 
(22, 1). Εἶχ δὰ δαΐθπη 4υδτη ΠῸΒ 
ΠΈΠΟ ΒΘΟΕΕΪ 5ῈΠΊ115 Γαίΐοπο οὗ μὲν 

. ἀπῆλθον, 5ὶ 56η θη Γι τη 
ΘΟΠΘΧῈΠῚ ΒρθοίδΠΊΠ5, ρΓΟΧΙΠΊΟ 
ΤΠΘΙΩΘΓΟ αὐ ΡΥΠΠΟΙΡΑ] βαθϊθοία 
Β.ΠῚ: ΟΠ γοἰϊαᾳ αὶ ἀ ΟΠ ἃ Τὰ 
ΑὈϊγοηΐ, Οοτγίητῃϊ ΑΥ̓ΘΟΒ 
Ρτοΐδθου! βΒθυπομ 65 οοπΐο- 
γαπί, Οὗ, Καρῃη. αν, τηᾶχ. 8518,9. 

8 2. πρῶτον, 56]. ΡΥΙα5- 
πᾶ ἀομλαπ τϑαϊτθηΐ, διὰ 
μέσου οοἸ]οσαίαπι 84 τραπόμε- 
νοι εἰ λόγους ποιοῦνται ρατὶ- 
ἴον τοΐεσίασ. ΟΥ, δᾶπ. ΠΠ Θ0, 1. 
ϑϑαυϊταν. ἰηΐτα 8. 8 διδάξαντες 
ταῦτα (-- ἔπειτα) τον ὀφθῇ 
ἐπ᾽ οἴκου. --- πρός τινας. 
Δ4ργεέων] ἤγουν πρός τινὰς 
ἄρχοντας τῶν ᾿Δργείων. ϑ6}ο!. 
Οὐ. δάῃ. Π 10, 8 οἱ ἀθ Αγρῖνο- 
ΕΠ πιὰ βιγαιῖθιι5 Υ 41, ὅ. 

λόγους ἔς τὲ τὰς ἀρχὰς 

καταδουλώσει. Οἵ. ἀἄπ, 1Π 
10, 8. -- Ὁ δέκας.... δέδωσι. 
519 ᾿ογαπὶ 79, 1. Ζέκας οοπδίαι 
6558 ΟΘ ὈΒΑΓΌΤΙΙ οὐ ΘΟΠ ΓΤ ΟΥ͂ΘΙ- 
ΒΡ α τη 415 οαρί δ. ἢ 65. Οἱ. 
δάπ. 1 28, 2. 140, 2, Οἵ. αὐτό- 
δικος 18, 3. ΟΜΙΠῚ πος ἀϊοοπαϊὶ 
ΘΘΠΘΓΘ οὐ 686 4115 Οὐ ποχῖβϑβ οἱἷ- 
γἱίδίθβ, 488 ΠῸΠ εγδηί αὐτόδι- 
κοι, οἵ [4πᾶ5 5οἷαβ ἰῃίθ!] οὶ νο- 
Τυὶν Ηδδοῖκ.} ἰ8π| ροίθηίθβ, τι οτηπὶ 
δθαπᾷ ἰθρ ἃ ἴὉΓ6 ΒΌΡΘΙΙΟΥΟΒ 68- 
ΒΕΗΝ, - Π  ς ΘΧΟΙΒῚ νἱ ἀθπίαγ, Ατη. 
ΕΞ ξυμμαχίαν ἘΡΡΙΣ ἐπιμα- 
χεῖν. γιὰ, δάη. 1 44, 1. Ἐπι- 
μαχέία πουγηϊηδίαν ἰπβιὰ 48, 2. --- 
ἀποδεῖξαι.. . εἶναι. Ω Ιν 
22 πϑιταίᾶ. -- ἀρχὴν αὐτο- 
κράτορας, ΡΙ6 ΠΆΗΙ ΟΠ πΐπΠ 0 
Ρούθβίδίθπι ἢ ἃ θη 1685. Ὠ6 τὴν 
ἀρχήν ΡϑΥΙίον. αἰοίο οἵ, δάπ, 1 
98, 1 οἱ ἀξ ἀρχήν ἴπ 5θηζθητἃ 
αἰβυτηδιῖνα ροβὶΐο Μαρίζμον, δὰ 
Πυγοατρ. 125, --- τοῦ μὴ κατα- 
φανεῖς....] ἵνα μὴ φωραϑῶ- 
σιν ὑπὸ τῶν ““ακεδαιμονίων οἵ 
συνϑέμενοι τοῖς ᾿Δργείοις. 50}0!. 
Δρ. 38, ξ 1. ἐπειδή. Ὅς 

αἰτίαι 
δι᾿ ἂς οἵ 

“ργεῖοι τοὺς 



τῶν Κοριν- 
ϑίων λόγους 
ἐδέξαντο. 

Μαντινῆς 
πρῶτοι τοῖς 
᾿Δργείοις 

προσχωροῦσι. 
τότε δὲ καὶ 

602 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἐ, κη΄. κϑ'. 

καὶ τὸν δῆμον, ἐψηφίσαντο ᾿4ργεῖοι, καὶ ἄνδρας 
εἵλοντο δώδεκα πρὸς οὕς τὸν βουλόμενον τῶν 
Ἑλλήνων ξυμμαχίαν ποιεῖσϑαι πλὴν ᾿4ϑηναίων. καὶ 
“ακεδαιμονίων᾽ τούτων δὲ μηδετέροις ἐξεῖναι ἄνευ 
τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αργείων σπείσασϑαι. ἐδέξαντό τε 
ταῦτα οἵ ᾿Δ4ργεῖοι μᾶλλον, ὁρῶντες τόν τὲ τῶν 
“ακεδαιμονίων σφίσι πόλεμον ἐσόμενον (ἐπ᾽ ἐξ- 
όδῳ γὰρ πρὸς αὐτοὺς αἵ σπονδαὶ ἦσαν) καὶ ἅμα 
ἐλπίσαντες τῆς Πελοποννήσου ἡγήσεσϑαι. κατὰ 
γὰρ τὸν χρόνον τοῦτον ἧ τε “Ιακεδαίμων μάλιστα 
δὴ κακῶς ἤκουσε καὶ ὑπερώφϑη διὰ τὰς ξυμ- 
φοράς, οἵ τε ᾿Αργεῖοι ἄριστα ἔσχον ολττις πᾶσιν, 

οὐ ξυναράμενοι τοῦ ᾿“ττικοῦ πολέμου, ἀμφοτέ- 
θοις δὲ μᾶλλον ἐνόπονδοι ὄντες ἐκκαρπωσάμενοι. 
οἵ μὲν οὖν ᾿Δργεῖοι οὕτως ἐς τὴν ξυμμαχίαν προσ-- 
ἐδέχοντο τοὺς ἐϑέλοντας τῶν ᾿Ηλλήνων᾽" 

29. Μαντινῆς δ᾽ αὐτοῖς καὶ οἵ ξύμμαχοι αὖ- 
τῶν πρῶτοι προσεχώρησαν δεδιότες τοὺς “ακε- 
δαιμονίους. τοῖς γὰρ Μαντινεῦσι μέρος τι τῆς 

ΟΟἸ]οοαίίοπθ ἢαΐϊιβ οοηϊ ΠΟ 015 
οἵ, δάπ. ΠΙ 4,1. -- ποιεῖσϑ'αι. 
Εχ ϑαρουϊουῖθαβ ΠΡΕΙΡ ἐψηφί- 
σαντο. Οἱ. Κυαθο.. 8 608, 11 
αάη, 9. --- ἄν εὖ. ΟἿ. [128,8. 

8.2, ἐδέξαντό τε. Ῥεῖ τέ 
Ῥᾶχύϊου!απη ἢ. 1. ΤῊ, δαϊπησὶ ααοα 
84 ΘΧρ θα πά 8 πὶ Βαρθιίοδπη 56η- 
τοη{|8π| Δααἰΐαγ, τὖ 11 8, 4. 18, 
8. ἘΡιιβέγα ᾿ρῖθαν δέ οοηϊθοῖί ΟἸ458, 
-- ὁρῶντες τόν τε. ες Π8ο 
ΘΟ ΠΟ ύϊο πο ̓ Ῥαυ θα ]ας τέ οἴ. ἀάη. 
110. --- ἐπ᾽ ἐξόδῳ ... ἦσαν. 
Τάθιη ἴδιη 14, 4 ἀἰοίαπι ἘΞ θυ86 
τ ρϑίϊ 10 58η6 ἴθγεπάδ θϑὺ ἴῃ βουὶ- 
Ῥύογθ, αι8 ΠῚ ποῦ ἱπηρθαϊίιτη 
6556. ΘΟ ΡΟΓΐ ΠΏ ΠΑΌΘΠλιι8, ατι0- 
ΤΊΪΠῸΒ ΟΡ τι5 ρου ἤοογοί, Αἴαᾳαθ ΠυϊῈ5 
αὐϊάδηη ΠΥ 4115. ἀποαιιθ ἰο0ο5 
ΠῸΠ ἀδβαπί ἱπάϊοῖα, ααΐθ5 οἱ 
ΒὈΓΩΤΠ 8 ΠῚ ΤΠ Π ΠῚ ΠῸΠ ᾿Π 0 Ο5 118 ΠῚ 
6588 Θορῃοδβοδίαν, ΟΓἃἁ, δάη. 14, 4. 
81 Λιδο πον Ὑ δ ρ. β6 85,1... θθ 3: 
ΤΙΣ 80, 8. 89, 4..--Ἶδιὰ τὰς 
ξυμφορές, 4, 8. 4 δῃππιο- 
ταίαϑβ, - ἄριστα ἔσχον, ορὶ- 

θὰ5 πιαχίπια [ΠΟΤ σα οο6ρ6- 
γΓδηύ Θοάθη 56η58 ἱποομδίϊνο 40 
δηίοα κακῶς ἤκουσε καὶ 
ὑπερώφϑη, ἴῃ τπηαϊᾶπὶ ἴἃ- 

᾿ΠηδΙη οὐ ΟΘΟηἐΘΙρΡ αΠ γ6η6- 
γαῖ, Οὗ δάη. 26, ὅ. -- τοῖς 
πᾶσιν. Οἵ, ΝΠ 50, 8 τοῖς πᾶσι 
χαλεπώτερον ἴσχοντα, Μϑιιῃ. 
τ, 8 260. ΒοΙπθ, ϑ'γηΐῖ. Ὁ. 88. 
-- ξυναράμενοι ... πολέ- 
μου. Οἵ. ἀάη. 1 10,1. -- ἀμ- 
φοτέροις ... ἐκκαρπωσά- 
μενοι, ουτὴ ᾿Ἐσποιὰβ ἰπᾶο 
Ρονοορίββεπί, 404 ὁπ Π 
αὐτίβαπο ρᾶ06 αὐοθαπίατ, Οἔ, 
θιοα. ΧΠ τ, 6 (ἡ τῶν ᾿Αργείων 
πόλις) εἰρήνην ἔχουσα προσό- 
δους μεγίστας ἐλάμβανε. Ευ 
560]. : ἐκκαρπωσάμενοι] τοὺς 
καρποὺς καὶ τὰς προσύδους͵ λὰ- 
βόντες ἀπὸ τῆς γῆς ἀκεραίους 
διὰ τὸ μὴ πολεμεῖν. Ὅε ἔνσπον- 
δος νοσο οἵ. δάῃ, Ι 40, 8. 

Οδᾶρ. 39. 8 1. μέρος τι τῆς 
᾿Δρκαδέας. ΙἀδίαΡ. 6556. ἡ 
Παρρασική. Νὶά. ο. 88... ΗΚ. 
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᾿Ἰρκαδίας κατέστραπτο ὑπήκοον, ἔτι τοῦ πρὸς ἢ ΦΆΤ Πε- 
΄ ΄, ᾿ ΟἸΟΨΨΥΡΉσΟ 

᾿4ϑηναίους πολέμου ὄντος, παι ἐνόμιζον οὐ περι- διαϑορυβεῖ- 

όψεσϑαι σφᾶς τοὺς “ακεδαιμονίους ἄρχειν, ἐπεῖ- ται ἴεν πρὸς 

δὴ χαὶ σχολὴν ἦγον ὥστε ἄσμενοι πρὸς τοὺς γε: ἢὲ τον, 
᾿Αργείους ἐτράποντο, πόλιν τε μεγάλην νομίζον-- 
τες χαὶ “ακεδαιμονίοις ἀεὶ διάφορον δημοκρατου- 
μένην τὲ ὥσπερ καὶ αὐτοί. ἀποστάντων δὲ τῶν 
Μαντινέων χαὶ ἣ ἄλλη Πελοπόννησος ἐς ϑροῦν 
καϑίστατο ὡς καὶ σφίσι ποιητέον τοῦτο, νομίσαν-- 

τὲς πλέον τέ τι εἰδότας μεταστῆναι αὐτοὺς καὶ 
τοὺς “ακεδαιμονίους ἅμα δι᾽ ὀργῆς ἔχοντες, ἐν 
ἄλλοις τὲ καὶ ὅτι ἐν ταῖς σπονδαῖς ταῖς ᾿Δἀττικαῖς 
ἐγέγραπτο εὔορκον εἶναι προσϑεῖναι καὶ ἀφελεῖν 
ὅ τι ἂν ἀμφοῖν τοῖν πολέοιν δοκῇ. “ακεδαιμονίοις 
καὶ ᾿4“ϑηναίοις. τοῦτο γὰρ τὸ γράμμα μάλιστα τὴν 
Πελοπόννησον διεϑορύβει καὶ ἐς ὑποψίαν καϑ- 
ίστη μὴ μετὰ ᾿“ϑηναίων σφᾶς βούλωνται “ακεδαι-- 
μόνιοι δουλώσασϑαι᾽ δίκαιον γὰρ εἶναι πᾶσι τοῖς 

-- κατέστραπτο ὑπήκοον. 
Ἐβευβαδ δα ϊθουῦῖν! ργοϊθρτίοιβ, 40 - 
115. Πα 1 δ, 2 ξυνεστήκεσαν 
ὑπήκοοι. Οοηΐ, 10] δάπ. Μδμι]}.. 
ατι 8 4460 Δάη, 23, ΕΥ[ΎΖ5 6 ἢ. Θυδθβι, 
Πυοὶ, Ρ. 40. ΟἸα58. 1 8, 8 προσ- 
ἐποιοῦντο ὑπηκόους αἴεγι, Κατ- 
ἔστραμμαι δυΐθπι αὖ 1 76, 4 ο5ὶ 
Ρᾶββὶν "ΠῚ πλθ 11 τη 615. 48 πη 80 - 
νὶ, -- οὐ περιόψεσθαι 
σφᾶς... .] οὐκ ἐπιτρέψειν τοῖς 
Μαντινεῦσι τοὺς Λακεδαιμο- 
νίους ἄρχειν τῶν κατεστραμ- 
μένων. καὶ ταῦτα σχολὴν ἄγον- 
ταςτοὺς Πακεδαιμονίους. 50Π0], 
θὲ ἱπῆΠηϊῖνο οΧχ περιορᾶν ἃρίο 
νἱα. δάη. 1 88, 4, -- ἐπειδὴ. 
γον, «ποπῖδπι οὐΐα πὶ 118 
ον. ῬΥΟΠ 6 Πα]. --- δημοκρα- 
τουμένην ὥσπερ καὶ αὖ- 
τοί, Ἐδάδθπι νοῦθα τϑάθαῃι 44, 1, 
δὶ οἷ, αάη. Μιάθηλιβ. δ 6 Πὶ ἴ,κα᾿ 
οοἀδοιηοηΐοβ ἴῃ Μδηι ΠΘηβῖθ5 1ὰ 
ποπάιτη ΟΟηβθοιίοβ 6856, αυοά 
605 ἴῃ 5001158 οἰἤοογθ βιια αἶββο 1 
16 ἰεβἽπημ8, 

8 ὃ, ἐς ϑροῦν καϑίστα- 
το; ΤΠ 1585876 οοσρἰΐ, Ροτί. -- 

πλέον τι εἰδότας, «Ἰϊᾳαυϊὰ 
ῬΓδ86 8115 βοϊβηίθβ, ὕβθ 5 
πὴ 6] 18 ΘΟΠΊΡ ΘΓ 15, ἷ. 6. 140 - 
ΠΘᾶΠῚ ὨΔθΘΠπίο5 4πδηῃ| ἰρδὶ 
(τΓοἰϊᾳαὶ ῬϑΙορομ 6511) στ οτᾶ- 
γθης ὁαθβαπι, Οἱ, ὙΠ 49, 4 
ὑπόνοια μή τι καὶ πλέον ᾿εἰ- 
δὼς ὁ Νικίας ἰσχυρίζηται, ΝΙ 
90, 1, Αρρὶ. Οἷν. Υ 68. -- - ἐν 
ΠΣ τ ϊ. 6. δι᾿ ἄλλα. Οἵ. δά, 
ΤΥ 106, 1. --- ἐγέγραπτο. ΝΙὰ. 
158: 11: 995 16: 
ἃ 8. Γράμμα, ὁοπάϊοϊο, 

ΟἸα 5818, καὶ ἐς ὑπο- 
ψίαν.... δουλώσασϑαι. 
Οἵ. θιοά. ΧΙ 78,2. --- δέκαιον 
γὰρ εἶναι. Οἵ δάη, ΙΝ 8, 2 
ΝΟ πι8]6 γὰρ ἂν εἶναι, βαία- 
Γὰ πὶ {α]556, ᾿Θοογθίαγ ; οορ δ η- 
ἀὰπιὶ ἰΔπΊθη ἴῃ “Ἰπαϊοαιῖνο τϑοίθ 
Πΐς ἀἴοὶ δέκαιον ἦν. Ηδθο θη Ϊπὶ 
οδὲ βϑη θη γιατ ΟΠ ΔΟΓΘη ἃ : δὶ 
ΘΟΠ5.Π1 ΠῚ} ̓ρΡ505 5. Ίσ ΘΠαΪ ΠΟ 856- 
ΟὟ οβϑϑηΐ, οπληἶθιι5 500] 15, 1ὰ 
αυοὰ τονθγα ἰπβῦμ πὶ δβϑοί, 605 
ΘΟΠΟΘΒΒΈΓΟΒ [τἰ586. {Ππὶ οοπάϊ- 
ΟἸΟΠΌΠ Πγπίδίϊ ΟΠ ΠῚ), --- πᾶσι, 
ἴῃ ὕ801 ΟΠ ΠἾΠΠ|, ἰίἃ πί 



“Μακεδαιμό- 
νιον δὲ Κο- 
οινϑίοις ἀλ- 
λως παραλε- 
πρι εὐψὲ 

ἐσιέναι ἐς τὰς 

ρ0ά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἐ, κϑ'. 1΄. λα΄. 

ξυμμάχοις γεγράφϑαι τὴν μετάϑεσιν. ὥστε φοβού- 4 
μενοι οἵ πολλοὶ ὥρμηντο πρὸς τοὺς ᾿Δργείους καὶ 
αὐτοὶ ἕκαστοι ξυμμαχίαν ποιεῖσϑαι. 

0. Δακεδαιμόνιοι δὲ αἰσϑόμενοι τὸν ϑροῦν 
τοῦτον ἔν τῇ Πελοποννήσῳ καϑεστῶτα καὶ τοὺς 
Κορινϑίους διδασκάλους τὲ γενομένους καὶ αὐτοὺς 
μέλλοντας σπείσασϑαι πρὸς τὸ Ἴργος, πέμπουσι 

τῶν ᾿4ϑη- πρέσβεις ἐς τὴν Κόρινϑον, “βουλόμενοι προκατα- 
ψαίων σπον- 

δάς. 
λαβεῖν τὸ μέλλον, καὶ ἠτιῶντο τήν τὲ ἐσήγησιν 
τοῦ παντὸς καὶ εἰ ᾿4ργείοις σφῶν ἀποστάντες ξύμ- 
μαχοι ἔσονται, παραβήσεσϑαί τε ἔφασαν αὐτοὺς 
τοὺς ὅρχους, καὶ ἤδη ἀδικεῖν ὅτι οὐ δέχονται 
τὰς ᾿Αϑηναίων σπονδάς, εἰρημένον κύριον εἶναι 
ὅ τι ἂν τὸ πλῆϑος τῶν ξυμμάχων ψηφίσηται, ἣν 
μή τι ϑεῶν ἢ ἡρώων κώλυμα ἤ. Κορίνϑιοι δέ, 
παρόντων σφίσι τῶν ξυμμάχων ὅσοι οὐδ᾽ αὐτοὶ 

ἐδέξαντο τὰς σπονδάς (παρεκάλεσαν δὲ αὐτοὺς 
αὐτοὶ πρότερον), ἀντέλεγον τοῖς “Ἰακεδαιμονίοις, 
ἃ μὲν ἠδικοῦντο οὐ δηλοῦντες ἄντικρυς, ὅτι οὔτε 

Σόλλιον σφίσιν ἀπέλαβον παρ᾽ ᾿4ϑηναίων οὔτε 
᾿ἀναχτόριον εἴ τέ τι ἄλλο ἐνόμιξον ἐλασσούσϑαι, 

ὅὰρ. 80. 8 2. Σόλλιον 6Ι., 
Οἵ, 54. ΠῚ 80, 1. 

Ραίεγοῦ ομῃΐθ 5. -- τὴν 
μετάϑεσιν, ἴᾳ5, ἔδου]ία- 
τα πὶ ̓ τη πη αὐϑὴ αἰ. Οἱ, δη.1 52, 
2. ΠῚ 88, 8. 1Ν᾽ 8ὅ, 8. 

84. ὥρμηντο... πρὸς. 
ξυμμαχίαν ποιεῖσθαι. Ν 
πρός ρυδοροϑιςοηθ θαάθπι ΟΥῸΓ 
ἀυθιίαιϊο, ἀ6 αὰὰ ἀϊούαπ) δϑὺ ἴῃ 
8δάη. 1Π 89, ρὴ 

Οδρ. 80.581. διδασκάλους. 
ἰηβΒιϊ πΠούο τ 68, Δ ΟΙΟΥ ΘΒ (του 
ϑιροῦ). καὶ αὐτούς, εἱ 
0505. -- μέλλοντας σπεί- 
ἐγ Οἵ. δάπ. ΠΙ 92, 2. -- 

ἀὐιδι ἢ Κυαβρ. ατ. 8 θὅ, ὅ δάῃν 
τι -- εἰρημένον. Οὐ δὰπ. 1 
140, 2. -- τὸ πλῆϑ'ος. Οἷ, Δα, 
Ι 19, τ 
ΠῚ σφέσι. Ε΄. ἈΠ0η: Ὁ 20. 15 

--- ὅσοι... τὰς σπονδοξ. 

νυϊρο Σόλειον, ΒεΕΚκ, Σοόλλειον. 

Ηἰ 17,2 8υϊ ΠΟΙΏΪ ΔΙ]. -- παο- 
εκάλεσαν δὲ αὐτοὺς αὖὐ- 
τοί, ΠῸῚ 518 Βροηίθ γεπογϑηΐ, 
βορὰ ᾿ἰρ8] 605 δοοϊνθυδῃΐ, Νὸ 
κακοφωνίαν 6588 οχἰ βίίτηθβ αὖ- 
τοὺς αὐτοί, οἵ. 11 80, 8. Υ 46, 
ὃ. ὙΠΙ| 90, ὅ. -- οὐ δηλοῦν. 
τες ἄντικρυς. 14 ἰατηθη ἴθ Γ6 
νἱἀθπταν ἴδοογθ Ῥοὐα856. Οἷ, δάπ, 
18, 3. -- ὅτι... ἀνακτο- 
ὈΣΟ ΕΥΤΕ τ -- «ἐλασσοῦ- 
σϑ'αι. ἘχΧρ]ϊοαίαν ἃ μὲν ἠδι- 
κοῦντο.-- ΣΙόλλιον. Οἱ, 180, 
1 εὐ ἴθὶ δάη, -- σφέσιν ἀπ έ- 
λαβον, 0515 (ΟοΥἹπ0}}15) γ6- 
οορ βδϑηῦ ((ῶ" 86 νοϊθάογον- 
Ἰαπρί λάξέθη) Τι ἃ 6 6 ἃ ἃ ΘΠ] Ο Τ], 
-- ἀνακτόριον. ΟἿ ΙΝ 49. 
- τὶ ἄλλο. Νεῖαϊ φαοᾶ Ερὶ- 
ἀδπιπο οὐ Ῥοίἄδθα οο᾽ οπΐ ΘΟΥΌΤῚ 



ἘΤΟΣ Δ. ΘΕΡΟΣ (Υ̓ 29. 80. 81.) 0 

πρόσχημα δὲ ποιούμενοι τοὺς ἐπὶ Θράκης μὴ προ- 
δώσειν᾽ ὀμόσαι γὰρ αὐτοῖς ὅρκους ἰδίᾳ τε, ὅτε 

δ “᾿ Χ “ , 

μετὰ []οτειδαιατῶν τὸ πρῶτον ἀφίσταντο, καὶ 
8 ἄλλους ὕστερον. οὔκουν παραβαίνειν τοὺς τῶν 
ξυμμάχων ὕρχους ἔφασαν οὐκ ἐσιόντες ἐς τὰς τῶν 
᾿ϑηναίων σπονδάς" ϑεῶν γὰρ πίστεις ὀμόσαντες 
ἐκείνοις οὐκ ἂν “εὐορκεῖν προδιδόντες αὐτούς. 
εἰρῇσϑαι δ᾽ ὅτι ..ἣν μὴ ϑεῶν ἢ ἡρώων κώλυμα ἽΝ 

δ φαίνεσϑαι οὖν σφίσι κώλυμα ϑεῖον τοῦτο. καὶ 
περὶ μὲν τῶν παλαιῶν ὅρκων τοσαῦτα εἶπον, περὶ 
δὲ τῆς ᾿Δργείας ξυμμαχίας μετὰ τῶν φίλων βου- 

ὅ λευσάμενοι ποιήσειν ὅ τι ἂν δίκαιον ἢ. καὶ οἵ 
μὲν “ακεδαιμονίων πρέσβεις ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. 
ἔτυχον δὲ παρόντες ἐν Κορίνϑῳ καὶ ᾿“ργείων πρέ- 
σβεις, οἱ ἐκέλευον τοὺς Κορινθίους ἰέναι ἐς τὴν 
ξυμμαχίαν καὶ ἡ μέλλειν" οἵ δὲ ἐς τὸν ὕστερον 
ξύλλογον αὐτοῖς τὸν παρὰ σφίσι προεῖπον ἥκειν. 

1 91. Ἦλϑε δὲ καὶ ᾿Ηλείων πρεσβεία εὐϑὺς καὶ, 
ἐποιήσαντο πρὸς Κορινθίους ξυμμαχίαν πρῶτον, 

καὶ μὲν 
Ἠλεῖοι Λακε- 
δαιμονίοις 

ἔπειτα ἐκεῖδεν ἐς Γ4ργος ἐλϑόντες, καϑάπερ προ-- περὶ Πεπρέου 

είρητο. ᾿“ργείων ξύμμαχοι ἐγένοντο. διαφερόμενοι 
δια αφερόμενοι 

γίγνονται 
γὰρ ἐτύγχανον τοῖς “ακεδαιμονίοις περὶ Πεπρέου. ᾿Δογείων ξύμ- 

8 4. ᾿Δἀργείας 455. Αυρ, 6]. γεπ. Ρα]. π, Η, ἢερ, Μοβαυ. Μ. 
81]},, νσα]ρο οἱ ΒΌΚΚ, ᾿ἀργείων. Ουδηαιαπι ἡ ᾿Δργείων ξυμμαχία 
ἴίθῃ 82, δ εἱ 45, 1 Ἰερίτατ (οἴ. 80, 1, 8. 40, 2. 46, 2), ἰᾶπιθῃ δχ- 
αυϊδια5 ἀϊοίιπι εβί τῆς ᾿“ργείας ξυμμαχίας πραὰθ ἰρϑατη ἃ ΤῊ, 
ΒΘΡΙΠΟΠΘ. Δ]]ΘΠαΠῚ, Οἷ, 29, 2 ἐν ταῖς σπονδαῖς ταῖς ᾿ἀττικαῖς οἱ 
80, 1 τὰς ΄4ττ. σπονδάς. 

ΘΧΡυΪβὶ εγδηΐ, --- ὅτε ... ἀφ- 
ἔσταντο. ΥἹΑ. 1 ὅ8, -- ἄλλους 
ὕστερον. Ὁπᾶπλ οαπὶ τΘΙ 4 αἷ5 
500115, υὐ νἱἀθίυν ργορίοῦ Ορρο- 

ες κώλυμα 501], ὄν. Οἵ, Κταρρ. 
ατν. 8 ὅ06, 4 δάη, ὅ «οὐ 0. 

8ὕ. προεῖπον ἥκειν, ρτο- 
απ ύΔνοΥηὐ, αὐ νΘΠηΪΓ ΘΠ, 

βίίαπῃ ἐδέᾳ. ΟἿ 1 26, 5. 
Ὅδρ. 81, 81. Καϑάπερπρο- 

8.8, ϑεῶν ... ἐκείνοις, εἔρητο, αἱ διίΐοα ἀϊοίαπι, 
Οὐ πὶ Θ ἢ ἴπὰ ἰἀΤ6 ἰπαγᾶπᾶο 
Ἰηξοτροβὶίο, ουϊὰ5 αἷϊ ἰ6- 

οοηϑυϊψυίία τη οὐαί, ἷ. 6, ἴΐα αὐ 
ΟΟΠαΙοΙΟπΠ65 15 οὐπὶ ἀποάθδοὶτη 

βΒῖ68 υϊββϑοηΐ, 1115 (τοῖς ἐπὶ 
Θράκης) Γἰ ἃ ε τῇ ἀφαά1556πί. 
Ῥγοποπηῖπα ἐκείνοις εἱ αὐτούς 
ἂς ᾿ἰἰδάθπη δοοὶρίθηάα πηι, ΟἿ. 
δᾶπ, 1 132, 5. --- ὅτι, ΟΥ1 181, 
4 Ἰν 88, 8. -- φαίνεσθαι 

ὙΤΠπΟΥαΙαΪ8. 0]. 111. 56οῖ. 1. 

νἱν]5 28, 1 οΥθαιῖβ ΘΟμυ ΘηΪγΓθηΐ, --τ 
Λεπρέου. Ἦοο ορρίάιπμη, ουἶπ5 
δάϊθπο τυϊηδθ ΒΡ υβηΐ, ἴῃ Τὶς 
ΡΥ Πα ΡΝ βτὰ πῇ (65115 
εδϑί ϑίγαθ, ρ, 844 (οἴ, Οἷο, 6ρ. δὰ 
Ατ, ὙἹ 2} ἔχα βίδα 1185. ἃ τηϑῦὶ 

: 

μαχοι. τούυ- 



τοις δὲ 
ἕπονται Κο- 
ρίνϑιοι καὶ 
Χαλκιδῆς. 

66 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕἙἘ, λα΄ 

πολέμου γὰρ γενομένου ποτὲ πρὸς ᾿᾿ρκάδων τινὰς 
“επρεάταις καὶ ᾿Ηλείων παρακληϑέντων ὑπὸ 4ε- 
πρεατῶν ἐς ξυμμαχίαν ἐπὶ τῇ ἡμισείᾳ τῆς γῆς καὶ 
λυσάντων τὸν πόλεμον, ᾿Ηλεῖοι τὴν γὴν νεμο-- 
μένοις αὐτοῖς τοῖς “Δεπρεάταις τάλαντον ἔταξαν 

τῷ Διὶ τῷ Ὀλυμπίῳ ἀποφέρειν. καὶ μέχρι τοῦ 
᾿ἀττικοῦ πολέμου ἀπέφερον, ἔπειτα παυσαμένων 
διὰ πρόφασιν τοῦ πολέμου οἱ ᾿Ηλεῖοι ἐπηνάγκα- 
ἕον. οἱ δ᾽ ἐτράποντο πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους. 
καὶ δίκης Δακεδαιμονίοις ἐπιτραπείσης, ὑποτοπή-. 
σαντες οἱ ᾿Ηλεῖοι μὴ ἴσον ἕξειν, ἀνέντες τὴν ἐπι- 
τροπὴν “Μεπρεατῶν τὴν γῆν ἔτεμον. οἵ δὲ Λακε- 
ϑαιμόνιοι οὐδὲν ἧσσον ἐδίκασαν αὐτονόμους εἶναι 
“επρεάτας καὶ ἀδικεῖν ᾿Ηλείους. καὶ ὡς οὐκ ἐμ- 

μεινάντων τῇ ἐπιτροπῇ φρουρὰν ὁπλιτῶν ἐσέπεμ-- 

αἰαϊδθο. Οἵ, συτι, Ῥεῖορ. Πρ. 
88 564. Βαγβῖδῃ αθορτ, ΠΡ. 278, 

8 ἃ. ἐπὶ τῇ... τῆς γῆς, 
68 Θοπάϊοϊο 6, αὐ ἀϊπιϊ αἴ 8 τὸ 
δ δ τὶ (Ποργθαίδυι) Ὁ ἃ Γι 6 πὶ ΟὉ - 
{πο γοπί, -- καὶ λυσάντων 
τὸν πόλεμον. ΒεΙΙαα15 Ἰοοὶβ 
οταηΐθαβ. ΤῊ. καταλύειν τὸν πό- 
λεμον αἰχὶς (1 24, 6, 1Π| 29, ὅ. 
Θ᾽: ΟΣ ΠΝ 108... .7 ΑΙ: 8. 4), 
πἶβὶ αοὰ τη0 ᾿σἴπ 40, Ὦ δια- " 
λύειν τὸν πόλεμον παρθοῖ. Αἰ- 
ἰδτήθη ἰγϑαϊίαε ἢπὶα5 ἰοοὶ 5ογὶ- 
Ρίατδα βυθβιαἷο δῦ ϑίσϑθ. Ρ. 600 
Περίανδρος διαιτητὴς αἷρεϑ' εὶς 
ὑπὸ ἀμφοῖν ἔλυσε τὸν πόλε- 
μον, δὶ ἔλυσε πι}1}8 βουὶ ρίαγδθ 
νδυϊοίδια ἰθοϊταγ. Πδαιιθ πη 58- 
ἐδ οὔπι86 νἱἀδίυν 6586, οὔν Καθ. 
βεαυδηιυτ καταλυσάντων ΒΟ. 1061. 
ἴθ δαιήα 6. οΟΠαϊοΙ ΟΠ 6 ΠῚ 500Ρ6- 
ΥἹΟΥ͂ ΠΠΘΙΠΌΓΟ ΒυὈ᾽ Πρ πίθηι δυΐ 
Μεῖποκ. (ἔστη. ΠΡ. 869) κατα- 
λύσαντες β8ῖνε δεαλύσᾳντες ὁοπ- 
ἰοϊθητθη, (πο δαΐθπι σοηθί. 8Ὁ- 
5018 Βα Ὀ᾽ Θοί ΠῚ Ουπὶ Θπ απίϊαίο 
ῬΥΪτηδυῖο σοτηπηαηθ ΠαὈοΐ, Θχοιβᾶ- 
ΤῸΥ 51π||}}}Ππ|15 ΘΧΘΠΊΡ} 15 ἸΠ 18,1. 
112, 6. ὙΠΙ 16, 4. - τὴν γὴν 
νεμομένοις αὐτοῖς. .,ἈΑρτὶ 
ΤΘρυθαίδυπὶ ἀϊτηϊα]ϊ ἀουηϊηϊτα 
ἘΠΕῚ σοηβθουί εγαπΐ, αἱ Ρ05565- 

ΒΟΥΪΟῸΒ ἈΘΤΟΥΆΤΩ ΠΟῸῚ ΘΧίυγ 05 
14] 6 11 νϑοίϊσϑὶ! ἱπηρ οϑαθγαηΐ {πΠ6- 
ΒΔιγΟ [Ιονἱ]β ΟἸΥπρΙΪ, σαΐὰ8 δὰ- 
ταὶ ἰβιγαι! οπ6πὶ Ε]οὶ Παθθθδῃί, 501- 
νοπάυχη.“ Ανγη. 6 νέμεσϑαι 
οἵ, δάπ,12,2. ΠΠ 16,2. -- τάλαν- 
τον τουνιαυτοῦ ΒαΒρ οαίαν 
Μείΐμεκ,1.1., απο αἱ οἰδπι ποη 8α- 
ἀἴίο τοὐνιαυτοῦ ἱπιο!]οσαίαν, ρτο- 
χἰπηα νοῦρθα οοσαηί. Οἵ. ργδοίθγοα 
Τ 190. 1Π 50; 5. 

ΣΡΩΣ ἐπηνάγκαξον. 14 δϑί 
ἐπὶ τὸ ἀποφέρειν (αὐτοὺς) ἡνάγ- 
καξζον. Οἵ ἀε προσαναγκάξειν 
δάη, ΠΙΘῚ, 2. ᾿ταροτῇ, ἀ6 οοηδία, 
-- δέκης.... ἐπιτραπείσης. 
Εχ ἰεϑε οοἰδίδιῖΒ Πιδοσηΐοδθ ἴῃ 
ἴορᾶετθ σρῖνο 719, 4 ἢἷβ νϑυθὶβ 
Ἔχρυθββὰ εἰ δέ τις... δοκοίη. 
Οοηΐ. οἰΐᾶπη δάῃ, 1 98, 9. ἙἘπι- 
τρέπειν 5οἸ υ1η, ἐπιτρέπειν τὴν 
δίκην, δέαιταν, εὐἐπιτροπή ρτο- 
Ρτία ἀἃθ πὸ στὰ νϑγθᾶ βυηί, 6 
βυπίαχὶ οἵ, Κυαθξ. αν. 8 ὅ2, 4 
ααη. ὅ. --- ἀνέντες τὴν τς 
τροπήν, τϑὶϊοίο σΟΠΡΙΟ- 
τα ἶ550 80 αὐγίβαιθ ἴδοίο. Οἵ. 
8. 4 οὐκ ἐμμεινάντων τῇ͵ ἐπι- 
τροπῇ. Μαϊὶς Μείΐπεϊ, 1.1. ἀφέν- 
τες. Οἵ, 40, 2. 4. 

8. 4. ἐμμεινάντων)] τῶν 
Ἠλείων δηλονότι. ϑ6}0]. 

2 

8 

4 
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ὅ αν ἐς “έπρεον. οἱ δὲ ᾿Ηλεῖοι νομίζοντες πόλιν 
σφῶν ἀφεστηκυῖαν δέξασϑαι τοὺς “ακεδαιμονίους 
καὶ τὴν ξυνϑήκην προφέροντες ἐν ἡ εἴρητο, ἃ 
ἔχοντες ἐς τὸν ᾿ἡττικὸν πόλεμον καϑίσταντό τινες, 

ταῦτα ἔχοντας καὶ ἐξελθεῖν, ὡς οὐκ ἴσον ἔχοντες 

ἀφίστανται πρὸς τοὺς “Ἀργείους, καὶ τὴν ξυμμα- 
χίαν, ὥσπερ προείρητο. καὶ οὗτοι ἐποιήσαντο. τὐλοτ 
νοντὸ δὲ χαὶ οἱ Κορίνϑιοι εὐϑὺς μετ᾽ ἐκείνους καὶ 
οἵ ἐπὶ Θράκης Χαλκιδῆς ᾿Δἀργείων ξύμμαχοι. Βοι- 
τοὶ δὲ καὶ Μεγαρῆς τὸ αὐτὸ λέγοντες ἡσύχαζον, 
περιορώμενοι [ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων] καὶ νομί- 

Ὸ προφέροντες. Οἱ, 5α. 
ΠῚ ὅ9, 2. -- ἐν ἧ εἴρητο εεῖ, 
Αὐΐοπάθ πᾶπο τοπὶ αἰϊαπάθ ποη 
ποΐδιη. ἈΑα δὰ αυϊάθπη νϑυθᾶ, ἴπ 
486 πίον δορά δοπιοηῖοβ οἱ ΑἰΠ6- 
ἈΪΘΉ565 δίαιτα. ἉΪΓΟΡΕΠΊ]τι6 500105 
56. ΘΟΙΠΡΟΒΙ ΟΠ 6Πὶ δοίιγοβ 17, 2 
ΘΟΠνοηον (ξυνεχωρεῖτο ὥστε. 
ποιεῖσθαι), τοϑροὶ ραίαὶ ΤΠτΙνν. 
Ηῖΐῖβι. ὅτ. ΠῚ ρ. 810, 56. ἢδδο 
γαὶὰθ ἀϊβούαρατα ἴρ886 ἰαίθίαγ, 60- 
416 Τηΐη15 ᾿πίθ! ]οσὶ ροβϑαπί, αποα 
ἴῃ Ἰρβαπῃ ρϑοίατη γοοθρίϑ Π0Ή 5πηΐ. 
ἴτητηο ἰΐα Τιἀσοά δα πΊο ἢἾ}5 οὐ πΊ 50- 
ΟἷΪδ ρᾶπ]0 ἃπίθ δχουίαμη ὈΘΙΠ ΠῚ 
ἈΑτάσατη (1. 6. ΑὙΟ Δ πη] Π}} ο0η- 
γοΠῖ558 ἢ606888 δϑβί, ΟἷὈ, αἀτοί, Ηἰϊϑβύ, 
ατ. ὙΠ ρΡ. 27 (νεῦβ. ϑϑσῃ. ΙΥ̓ ῥ. 
117). Οποὰ δαίοπι βουῖρίου Πᾶπο 
ΘΟΠΨ ΘΗ ΟΠΘΠῚ δηΐθᾶ ΠΟ ΘΟΙΊΠΊ6- 
τη ΟΥΑΙ Δ πὶ ἰδ Πα τι8 ΠΊ ΠΟίδΠΊ ΡΥ ἔδγί, 
εἰπ5 Γοὶ σα 88 ἴῃ 60 ν᾽ ἀθίῸΥ 5118 6556, 
ααοα ΟρῈ5 5Β1θτὴ ΠΟῚ ῬΘΡΡΟἸΪΥ 0. ---- 
τίεν ἕς. Οὗ. ααη. 20, ὅ. -- προ- 
εέρητο. Οἱ. «ἄπ. ξ 1. - καὶ 
οὗτοι. Βῖσαι Μαηιποηϑεβ 29, 1. 

8 6. τὸ αὐτὸ λέγοντες, 
οοΟπδϑηΐξίθηῖ685 (οἷ, δάπ, ΙΥ̓ 20, 
4) δὰϊ οαπῃ 1115 δαΐ ἸΠ ΘΓ 56, ΠΙμά 
ῬτγοΟρΡίου ο. 17 ραοοί Ηδδοκῖο, ποο 
Ασηο]ᾶο, αἰ Παεο δἀποίαι:,,Οριὶ- 
τηδύϊαπη ἀπ παίι8, απὸ αἰγὶ ὰ8 
αΐΘΟαηΐαῦγ, οὐ σοπηπλπηΠ6 Οἀϊαπη 
ΑΥΠΘηἸδηβ᾽ατη, βἰοι νἱοἰπῖα ᾿ρ50- 
ΤΌΤ, ΠῸΒ απι5 σοππηχογαηί, Πα 
38, Ἰ ἀθ ᾿ϊβά πὶ ἀποθι5 Ρορυ 5 
ΤΒυῦς, ἀϊεϊ! τὸ γὰρ αὐτὸ ἐποίουν." 
-- περιορώμενοι [ὑπὸ τῶν 

Πακπεδαιμον ων]. ἴῃ Πἰ5 δ]ϊ- 
αὐϊὰ ἀδρτγανδίιπι οβδί. Νδηι δὶ δᾶ 
ἱπίου ΡΓθ ἈΠ ὁπ τῇ ἃ 8064 86- 
ΠΟ Π 115 ΟΟΠ ΘΠ ΠΘΡΘΗαΓ, οί 
ΠΟ Θππαη ὑα Π} Οἰτὴ 60, 4ποά 586- 
αὐϊΐαν, Ῥγὸ καί ΘοΡαα αἄνου- 
βΒδηαϊ ραυιϊοα} 8 ὠὲν..,. δέ σοη- 
᾿ππο θη ππὶ ογαῦ (ρΓῸ αἰθιδ Ῥοβὶ- 
ἴὰπὶ καί Ἔχ ΘΠ} }18. (4 } 108 ἱτασὶ- 
ΘΟΡΠῚ, 41|816 6δὲ ΒΟΡΠΟΟΙΘαπα, Απι. 
882 πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν 
ἀνϑρώπου δεινότερον πέλει δαὶ 
Επιρίάθαπι Ηρθυδοὶ, 884, ταδὶ νἱὰ. 
Ηδετηι. ἀρὰ ΡΙ͂ῸΡΚ., Θχοιβαῦὶ ποὸ- 
5 5αι1ϊ5. ποὴ νἱαά θέαν) οὐ βοπίρθη- 
(ἰὰ ΟΥΤῸΤ ὩΟη ἂρία. Νατη ΤΗ}- 
τα} } 5. αὐϊάφηῃ 1], ἃ. Βοδοίοβ σοπ- 
ἀϊοϊοηῖθαβ ρδοῖβ οἱ ργϑοίαία ΑτΠ6- 
ηἰθηϑί απ Βοοϊθίαίθ 56 ΘΟη ΘΠηρίο5 
6586 δ βιϊ Πη8 556 βαβριοδίογ; 5οα 
Π6Ο 1185 118 ἱπίογρυθίατὶ ροίθγδηΐ, 
οαπὶ ΡΙαίαθαβ δοσθρββθηΐ (οἵ, 17, 
2) αἰαῖιθ ἰρβὶ ροίϊι8 τϑριαϊδία 
Ῥᾶοβ Τδοράδοιημοηΐο5 Βρτον ἰββθηΐ, 
οὐ ΔΙ(ϑγἃ Γ68 βὶ 1π|6 6 σθγοίαν (ᾳποα 
ἰάτίθη Υἱχ ἤθὺὶ ροίθβϑί, οαπὶ ἰά60 
Ροίϊ5, αποα 500105 ρϑοθπ Γθοι- 
5ϑηΐθβ. ΠῸΠ ΘΟΠ ΘΠ ΠΟ δπὶ [,806- 
ἀδϑιηοηϊ οὰπὶ ΑἸΠΘΠἸθηβῖθ 5 50- 
οἰοίαίθπη ἱπιθυιιη!), οογία σπερι- 
οφϑέντες ΒΟΥ θοπά πὶ ογαΐ, 400-- 
πἶδπι ρά}0 Ροϑὲ Βοθοίοτιπ ἔσθ 5 
ἃ ᾿ΔΟΘἀ ΔΘ ΟἢΪϊ5. Αἰ] ΠΕ πὴ8 
νἱἄθηηβ ΟΟΪ1 ο, 8386 544ᾳ, ϑίη 
δαίεπι, ἰᾷά αποὰ ρ]οτίαπθ τθοθπ- 
ὑἰἴογ68 ἰπίθυρυθίθβ ἰδοθυαμί, ἢΪ5 
Υἱπὶ οὑπὶ δία αϊοβθα ἃ ἴῳ80ε- 
ἀδοιημοπ δα οὐ πουγαγοπίατ δἱ 

δΈ 



᾿ἀϑηναῖοι 
Σκιώνην μὲν 
αἱροῦσι, 4η- 

λίους δὲ 
κατάγουσι. 

πόλεμος Φο- 
κέων καὶ 
“Μοκρῶν. 

68 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἐ,, λα΄. λβ΄. 

ἕοντες σφίσι τὴν ᾿Αργείων δημοχρατίαν. αὐτοῖς 
ὀλιγαρχουμένοις ἡσσον ξύμφορον εἶναι τῆς 4ακε-- 

δαιμονίων πολιτείας. 
82. Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ϑέρους 

τούτου Σκιωναίους μὲν ᾿Δϑηναῖοι ἐκπολιορκήσαν-- 
τὲς ἀπέχτειναν τοὺς ἡβῶντας. παῖδας δὲ καὶ γυ- 
ναῖκας ἠνδραπόδισαν, καὶ τὴν γῆν Πλαταιεῦσιν ἤν 
ἔδοσαν νέμεσϑαι" Ζ4ηλίους δὲ κατήγαγον πάλιν ἐς 
Ζ4ῆλον, ἐνθυμούμενοι τάς τε ἐν ταῖς μάχαις ξυμ- 
ΘΟ ΘΓ ὑγθυϊπη8, 56Π- 
ἰδηϊϑιη σοῦ περιορᾶν 51}- 
Ἰδοίϑηι 6556 χ᾽ βυϊ 8 ΠΊ115, Οἱ 51- 
τη !]θ τὴ πυβααϑηι ἂρ Τῆυο, ἰη- 
νΘΠΪΠιι5,), οὐτὴ ΤΥ 124, 4 περι- 
ορᾶσϑαι οὐτῃ Βοποίϊνο ἰπποίαπι 
ΟΟΥΆ ΠῚ ϑιρηϊῇσοὶ τοὶ δα} 1081, 
Οὐἱϊ ἰπηθίαγ, οὐ 410] ποη δαϊποίο 
ΠΟΙηΪη6 56 ἀποὶαπι Οἱ ΓΟῸΠ - 
ΒΡΘούδτ, τοὶ δἰϊοαΐϊὰ5 6 6 - 
ὑπ οχβρθοίανε (οἷ. δάη, ΙΥ 
78, 1). Αἰαὰθ ΠΟ 5.15 οαυβᾷθ 
αβύ, ον ἤδθο 4π04π6 ἱπίογργείδ- 
(10 ᾿ππιργοθείαν; Πᾶτῃ απο ῥτδθ- 
86η5 περιορᾶσϑ'αι ραββῖνα οορ]- 
ΤΩῸΓ ΘΧΡΙΔΠ8).6, ΟΠ] 8}10] ποίίομα8 
ουγδηαὶ οἱ οἰσουτηβρθοίδηαϊὶ 
ΠΑΌΘΠ5 510 τηϑαϊαπη, ΠοΟ ἀἰοὶ πο 
Ῥοίεβϑί ποὸῃ Ἰΐοογο (οἵ. Κυαθρο. αΥ, 
8 52, 10 8δᾶάη. 11). Ῥαββίτηβ ατοί, 
1: 
ΠΘΟΙ]Θο ἃ 1 Δοραδοπ ΟΠ 115 
([εὔὐ τὸ {πδπηβοῖνοβ ὈΥ {Π6 
ΤΠ δοοαδοιη οἶδ 5) ἰπιογρυθία- 
[8 δϑὺ ἤᾶπο Υἱπὶ δϑηάθη 6888 
ΟΡ πϑίαβ. ϑίᾳμθ β᾽ηθηαὶ ΠΟΙΪΟἢ 6Π1, 
ααδη περιορᾶν οὐπλ ΡΥ ΟΙρΙο 
ἰαποίαπηι 1 24, 6. 69, ὅ Πϑθοί. 
ἘΔΟΙΠΙτη8. δαίοτη οπηθπἀϑίϊοπα ἰο- 
οὐτη βϑηδνὶ ΠΟΌΥ,, αὖ ον οη 5 
ΘΧΒρ θούδη] ποίϊο ἱπι6}}6 6] ρο5- 
βεί, ἀθ]επη8β ὑπὸ τῶν Λακεδαι- 
μονέων. Νάτη Πο06 Ἰπιθγργθίδηιθη- 
ἴαπι 8 ἀβουρ5ὶ 4 αὶ περιορώμενοι 
1ῖὰ δοσορὶ., φυϑβὶ θββοῖ καταφρο- 
νούμενοι, ρδΥϊζεῦ δίᾳιθ β6}0]. 
ὟΙ 98, 1. 108, 2. δνθηΐι8 Ἐχβρε- 
οἰδπάϊ νἴτι δὐ 'ρ88 ΠΟ Ῥδγοῖ β᾽θῃ5 
καταφρονοῦντες, μπατεφρόύνουν 
ἰητογργθίδίαβ οβϑί. ΝῸὸη ἀθθορθδί 
δ οογγθοίαγα ἴδοι ΠΟΥ ΠΔΌΘΓΘ 
5Β8πὶ Ηδ85,. αὐἱ Τμαοιῦτν, Ρ. 108 

Ρ. 28 (νεῦβ. ἀθιπη. ρ. 15) 

ἴῃ δδηάοπη ἔδρα 8θηϊθηιἶαπι (00η- 
ἴον ΤΥ 71, 1) περιορώμενοι τὰ 
ἀπὸ τῶν "ἢ οοηΐοοῖ!, --- αὐτοῖς 
ὀλιγαρχουμένοις. ἈρυᾶΜε- 
ΘΆΓΘΗΒ65 ΤΟΙ ΡῈ] 1Οδ ΠῚ ΡΔΙΙΘΟΓᾺΠῚ 
ΔΥΒΙ ΓΟ ΡΟ Πἰββϑη 6586 ΙΥ 74, 8 
Ιεσίπιιβ. 6 Βοβοίογιπι ὀλιγαρ- 
χίᾳ οἵ. ΠΙ 62, 8. εὐ ἤρδγπι. Απίίαιι. 
ατ. 1 8 180. 

Οαρ. 82, 81. Σκιωναίους 
.ἀπέκτειναν. ϑίουϊ ἀδοτο- 

τὰπὶ ογαί. Ια. ΙΝ 122, 6. Οἱ, 18, 
8. 6 πο οδϑθάθ οἵ, ᾽ῬΙοά. ΧΙἧῪ 
10, 8, 4. Αἀά. Ιβοον. ΙΝ 29, Οτγὰ- 
αοἰΠαΐοπι ΑἸΠΘ ἢ Θηβι τὴ. τη8}6 6χ- 
ουβδηΐ Ιβοοῦ. ΧΙ 68 εἱ Αὐ δια, 
Ι Ρ. 114. υδε Πῖο παυγϑηίαγ νἱ- 
ἀδὺὶ ροβϑαηΐ ΓΘΡΌΡΏΔΥΘ 118 486 
ΙΝ 128, 4 τηριηογαίᾶ βιπί, ϑϑα 
δῖ Βγαβιἀδβ ΑὐΠπθηϊθηβίατη 1π- 
Ῥοία ργοχίμπηβ ᾿ἰπβίϑηξθ ργοἸ θ ύτι5 
δβϑί, ααοπηϊηβ ΟἸΠΠη68 ϑοῖοηδο- 
ΟΥΤΩΣ ᾿ἰθῈΓῸΒ δὲ στη] γ85 ΟἸγη- 
ὑμὰπὶ βυθαποογοί, δυΐ δἰϊααού γυ- 
ναῖκες σιτοποιοί οὐ [106 γ}8 
ΘΔΓΌΤΩ ΘΟΠΒ.ΪΟ το]ϊοίαθ βαηΐ, Οἵ, 
1 78, 8 εὐ ΠῚ 68, 8. Τίδᾳπο 8}}- 
αὐἰὰ ἀθο886 ροίϊι8β βίδίπθπαμτῃ 
δϑί βου ρύου 8 Πϑυγδίίοηὶ. -- Πλα- 
ταιεῦσιν. 115. ααἱ ραίτϊδα ἰη- 
του πὰ οἤπρεγαηῦ. Οὗ, Π 78, 8. 
1Π 24, 8. Ιβοοῦ. ΙΝ 29 οἱ 8]. -- 
Δηλίους κατήγαγον πά- 
λιν. Οἵ, Βιαργᾶ ὁ. 1 οἱ Ὀοά. ΧΠ 
1, ἸΣ -- ἐνθυμούμενοι τάς 

«ξυμφορὰς καὶ οὐ χρή- 
ἜΡΕΩΝ Ῥαγίίουϊα τέ ἰΐα 90|10- 
ὁδί εβ΄, αυᾶδὶ 5648 καὶ ὅτι 
(οἵ, 111, 2, 5) ὁ... ϑεὸς ἔχρη- 
σεν. Οἱ 28, 2 οἱ Ἀδη. ΠῚ 86, 2. 
ϑ τοίη, δα Ηοτοά. Ι 8ὅ. --- ἐν ταῖς 
μάχαις. Αρυᾷ δεϊΐαπι εὐ ἀρυὰᾶ 



ἘΤῸΣ Δ. ΘΕΡΟΣ. (Υ̓ 81. 82. 09 

5 φορὰς καὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς ϑεοῦ χρήσαντος. καὶ 
Φωκῆς καὶ Ποχροὶ ἤρξαντο πολεμεῖν. 

8. Καὶ Κορίνϑιοι καὶ ᾿4ργεῖοι ἤδη ξύμμαχοι ὄντες Κορίνϑιοι͵ 
" , ᾽ , , οὔτε Τεγεά- 
ἔρχονται ἐς Πεγέαν ὁποστήσοντες “ακεδαιμονίων, τὰς οὔτε 
ὁρῶντες μέγα μέρος ὃν καί, εἰ σφίσι προσγένοιτο, “Βοιωτοὺς 

4 ζ πασ ἔχειν ΠΠελοπόννησ ΔῈ οἷον, τον εἰσα νομίζοντες ἅπασαν ἂν ἔχειν νῃσον. ὡς δὲ “ἃς τὴν ᾽4ρ. 
οὐδὲν ἂν ἔφασαν ἐναντιωϑῆναι οὗ Τεγεᾶται “ακε-- γείων ξυμμα- 

δαιμονίοις, οἱ Κορίνϑιοι μέχρι τούτου προϑύμως (5 ἐσεγειν. 
πράσσοντες ἀνεῖσαν τῆς φιλονικίας καὶ ὠρρώδη- 
σαν μὴ οὐδεὶς σφίσιν ἔτι τῶν ἄλλων προσχωρῇ. 

ὅ ὅμως δὲ ἐλϑόντες ἐς τοὺς Βοιωτοὺς ἐδέοντο σφῶν 
τε καὶ ᾿Δργείων γίγνεσϑαι ξυμμάχους καὶ τἄλλα 
κοινῇ πράσσειν᾽ τάς τε δεχημέρους ἐπισπονδᾶς, 
αἣ ἦσαν ᾿Αϑηναίοις καὶ Βοιωτοῖς πρὸς ἀλλήλους 
οὐ πολλῷ ὕστερον γενόμεναι [τοὐτων] τῶν πεντη- 
κοντουτίδων σπονδῶν. ἐχέλευον οἵ Κορίνϑιοι τοὺς 
Βοιωτοὺς ἀκολουϑήσαντας ᾿4ϑήναζε καὶ σφίσι 

Ρ. 82. 8 8. Τεγέαν. γυϊρο οἱ Βεκκ, Τέγεαν, πρὸ 8|1{8ν ο. 62. 
64. μι "τὸ. 5εα Τεγέαν ΒΟΥ θΘΠἀσπη 6556 ἱπᾶθ, αυοὰ δρυὰ Ηροτο- 
ἀοίαπι οἱ ἀρ δρίθοβ βεπιροῦ Τ᾿ ἐγέη ἰθρὶθαν οἱ ἃ ἐπμῇ ΡιΙπᾷ, Νὲπι, 
Χ 47 εὖ 1101 Ἰοπραπι δβϑί, ἃρρανιοί, Οἵ, Ἡδγοάϊΐϊδη. 1 ρ, 384, ἀοϑι, 
Βοοῖν, δοοθηΐ, Ρ. 1598, ΘΟΠΟΟΠΙ. 86 ΡΙαι. Αρ- Ὅς 8: 

8 ὅ. τῶν οπι. Πδη., 568 ροίϊι8 τούτων 806586 νῈ]15, ΟΕΠῚ 686 
σπονδαί, 488 ο. 28 οχροβίίδθ βιιπί, πιο] θσαπίυγ, ΤδαὰῈ τούτων 
ἀεὶ], ον. οἱ ἀποὶβ πο] δὶ} ΑὙη, 

πεντηκονταετέδων οοαα, Οἵ, 54. 14, 4. 

ΑἸρ Προ τη. Οἱ, ο, 1ὅ. 160, -- 
καὶ Φωκῆς.. .. πολεμεῖν. 
Ηπύΐιβ τοὶ, ἀθ αὰὰ ΑἸ] πὰ}}ὰ δι 
ΤηΘη 0, ἴδηι ΠΙΔΠΟΌΤη δία 8Ὁ- 
Γαρίαπη οϑύ ᾿πα]οῖπη, αἱ νἱχ 805- 
ἰἰη6885 4υΪη 5υΒρ᾽ΟουΪβ ΒΟΥΡίο - 
γΘ ΠῚ ρἰυγτα ἀδϑίυγαπ) ἔτ|1556,) 5] 
ΟΡῸΒ. 5.81 ΟΠΊηΪθ 115 ΠΌΙΊΘΥΪ5 8Ὁ- 
50 ν᾽ ββοῖ, [πἰπηϊοι 6 ῬΠΗΟΟΘΠΒ᾽ ΠῚ 
εὐ Τοογοταπὶ ἀυδπὶ ὈΓΘΥ 551 Π16 
β θη! βοδίδθ βαπὶ 1Π 101, 2. 

8.9). μέγα μέρος ὄν] τῆς 
Πελοποννήσου. 56})0]. Οἵ. 1120, ψ. 
8 4. μέχρι τούτου. Ηϊο ΓΝ 

ἰΒΠΊΡΟΓΘ, ΔἰΠῈν ΓΝ 186, 1, αδὶ 
οὗ, δάη. -αε ἀνεῖσαν τῆς 
φιλον. ΟἿ ΝΙ 48, 7. Φιλονικία 
οϑί τ Υ λυ, δα ἀϊ ἃ πὶ, 

8 ὅ, ἐς... Βοιωτούς. ΟἹ. 

δάη,1107,2, -- δὲ χημέρους. 
ΟΥ, δᾶη. 86, 2, - ἐπισπον - 
δάς. ΤΉΝ Ροβί 8 6 οἱ ὟΙ 10, 
8 σπονδαί Δρρο!δηίαν, 20, 2 
ἐκεχειρία. ὙεΥθϊ5. ααᾶ6 βϑααὰη- 
τὰν ἴοοάμπβ ρμοϑβὺ δἰίθγιτη ἴδούαπι 
ΘΧΡτῖμϊ Ὑπὸ, ἴρ86 νἱἀθίαν ἀ6- 
οἴδναγα, εοἰϑὶ σπονδάς, ἀυδγιτη 
8Π186. αἰϊᾶβ βοαυδηΐαν, Ἰηιογρυοίδ- 
τὰ Ποᾶν6}}. ἴῃ ἀππηα]. Τῆπο. οἱ 
8010 4118 ποίϊο βιθιθοία δϑῦ νου θῸ 

ἐπισπένδεσϑαι 22, 2, Οἱ οἵ, αάπ, 
-- ΗΠυϊὰ5 αποαπθ τοὶ ναϊάθ τηὸ- 
ΤΟΥ Ό1]16 οϑὺ πῃ ης 0 Π 6 ΠῚ ΠΟ 500 
Ιοσο οὐ ἰβπΊΡοΟΓα ἰδοίαπι 6556, 568 
Πϊο ἰδηΐαπὶ ἤοῦὶ οὐ ἰδηαιϑτη ἴῃ 
ἰΓΔΏΒΟΌΓΒΕ. --- τῶν ἘΕΡ ΤΙ τ 
τουτίδων. Ὅς τὸ νἱά. 28, 
-- ἀκολουϑήσαντας ἀϑή: 



Δακεδαιμο- 
νίων στρα- 
τεία ἐς 

Παρρασίους, 
οὺς ἐλευϑε- 

ροῦσι. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ {0 ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἐ, λβ΄. λγ΄. λ1δ΄. 

ποιῆσαι [ὥσπερ Βοιωτοὶ εἶχον), μὴ δεχομένων δὲ 
᾿4ϑηναίων ἀπειπεῖν τὴν ἐκεχειρίαν καὶ τὸ λοιπὸν 
μὴ σπένδεσϑαι ἄνευ αὐτῶν. Βοιωτοὶ δὲ δεομένων 
τῶν Κορινϑίων περὶ μὲν τῆς ᾿Δργείων ξυμμαχίας 
ἐπισχεῖν αὐτοὺς ἐκέλευον, ἐλϑόντες δὲ ᾿4ϑήναξε 
μετὰ Κορινϑίων οὐχ ηὕροντο τὰς δεχημέρους σπον- 
δάς. ἀλλ᾽ ἀπεκρίναντο οἱ ᾿4ϑηναῖοι Κορινϑίοις 
εἶναι σπονδάς, εἴπερ “ακεδαιμονίων εἰσὶ ξύμμαχοι. 
Βοιωτοὶ μὲν οὖν οὐδὲν μᾶλλον ἀπεῖπον τὰς δεχη- 
μέρους, ἀξιούντων καὶ αἰτιωμένων Κορινϑίων ξυν- 
ϑέσϑαι σφίσι" 
ἦν πρὸς ᾿4ϑηναίους. 

Κορινϑίοις δὲ ἀνοκωχὴ ἄσπονδος 

99. “ακεδαιμόνιοι δὲ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους παν- 
δημεὶ ἐστράτευσαν, ΤΠλειστοάναχτος τοῦ ]ΠΠ|αυσα- 
νίου “ακεδαιμονίων βασιλέως ἡγουμένου, τῆς 4ρ- 
καδίας ἐς Παρρασίους, Μαντινέων ὑπηκόους ὄντας, 
κατὰ στάσιν ἐπικαλεσαμένων σφᾶς. ἅμα δὲ καὶ τὸ 

ὥσπερ Βοιωτοὶ εἶχον ΟΠ. 4118. Τάτ ἰδηρσαθῦ αὐι8ηι ϑπρογνᾶ- 
ΟΔΠΘΌΠῚ Θϑ5ΐ. 58 ]6ΠῈ ὥσπερ αὐτοὶ εἶχον ἀϊοδπάππι δι. 

Οᾶρ. 82. 8 6. εὕροντο οοἀᾷ. Οἵ, 54. ΤΥ 54, 1. 

ναξξ, 560 πὶ) ΑἸ] 6 πἃ5 Ρτο- 
ἴφοιοβ, Οἱ, 8 ὁ. -- μὴ δεχο- 
μένων, ἡ θου 58 η 105, Οἱ. 94. 
-- ἄνευ αὐτῶν, 5'πε ἱρ515 
(Οουϊπι115). ΟἹ. ΙΝ 18, ἃ ἰρίαᾳιια 
84. Ὗ 40, 2. ὟἹ 8ὅ, τ 

5. α΄ πεοὺὶ τῆς ᾿ἀργείων 
ξυμμαχίας, ἰ. ε. περὶ τοῦ 
σφᾶς (τοὺς Βοιωτοὺς) ᾿Δργείων 
γίγνεσϑαι ξυμμάχους. --- ἐπι- 
σχεῖν, ΟΧΒρΡΘούδγΘ Ρδν!}15- 
Ρ6ῖυ, αἰ οττ θ στ θη, Ουηιὶ πδρέ 
ΡΓΔΘΡ οϑἰίίοπο ἰΐθγιιπι ᾿ὰπρῖμαν ὙΠ 
ὅ, 2. -- ηὔρφοντο. ΟἿ, δᾶπι 1 
ἴ ῷ, - ἀπεκρίναντο, Αἃ 
Ποῦ ΑἸ δα δηβῖαπι ΓΘΒρΟη58π ἀ6- 
ΟΥοί ἐτιιβίαπι γοΐοσὶ Κιγομ οἴ, ἴῃ 
ΘΌΡΡΙ. [Ιπβ80γ. Αἰ, ἢ, 4θ8 δχϑβουῖ- 
ΡίμΠΙ, 

8 7. ἀξιούντων καὶ αἰ- 
τιωμένων Κορινϑ' ων) ἢ: 
τιῶντο οἵ Κορίνϑιοι δηλονότι 
τοὺς Βοιωτοῦς, ὁτι συνέϑεντο 
αὐτοῖς ἀπειπεῖν τὰς πρὸς ᾿49η- 

ναΐίους σπονδάς. ὅ01.0]. Βροία 
ἰσίταν Ρογίαβ: απ την15 Οοτὶῃ- 

-ἀΝ ἢ Πο06 (τὸ ἀπειπεῖν) ἰδ σὶ- 
ἰαγθηύ οὐ ΘΟ Πὶ Ἔχροβίαΐα- 
τἴ0η6 ἀϊοσοτθηΐ [τᾶ ΠΥ 58 
οοπνΘηἾ556. -- ἂν οκΩ χὴ 
ἄσπονδος, υἱ ἀνοχὴ ἄσπον- 
δος Ζοπ. πη. ὟΙΠ 34, ἰπᾶπ- 
ι(ἰ8ἃ6 δἰπα ἴορξάρτγαο, ἱ. 6. 5015 
νου θὶ5 ἰδοίαθ, ἤθπ αἰ θι15 58ου 5 
οοηβυτηδίδα πθ0 Εἰ 6 γῖ8. οοηϑῖρηᾶ- 
186. 
δρ. 995. 81. Παρρασίους. 

Ηοτγὰπὶ ἃσγαμη ἀϑᾳπ6 δα [,δοθῃϊ- 
ο86. τϑρίομθπὶ ΡΠ 46 πη ροτι- 
Ὠπἶδ56 Ῥ8}}]0 ροϑβί ἀϊβοίπηαβ. Οἵ. 
Ουτι. ΡοΙορ.1Ρ. 279. Βυγβ. αθορυ. 
1 ΕΣ 220, 285 54η4ᾳ. -- ὑπη- 
κόους ὄντας. 6, 29, 1. 
ἐπικαλεσαμ ἕν ὦΥ] τῶν Παρ' 
ρασίων. ὅ6Π0]. Οἵ. Κυιορ,, αν. 
8 41, 8 880. 2. -- τὸ ἐν Κυ- 
ψέλοις τεῖχος. Ογρδεῖδ υτ- 
Θὰ ἴῃ Ρῥἰδηϊτῖα δὰ ΑἸρῇῃθαπι 5]- 

- 

6 

“ 
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ΕΤΟΣ Δ. ΘΕΡΟΣ. (Υ 82. 88. 84.) ΤΊ 

ἐν Κυψέλοις τεῖχος ἀναιρήσοντες, ἢν δύνωνται, 
ὃ ἐτείχισαν Μαντινῆς καὶ αὐτοὶ ἐφρούρουν, ἐν τῇ 
Πᾳαρρασικῇ κείμενον ἐπὶ τῇ Σκιρίτιδι τῆς Δακω- 
νικῆς. καὶ οἱ μὲν “ακεδαιμόνιοι τὴν γὴν τῶν 1|αρ- 
ρασίων ἐδήουν. οἵ δὲ Παντινῆς τὴν πόλιν ᾿Δργείοις 
φύλαξι παραδόντες αὐτοὶ τὴν ξυμμαχίαν ἐφρού- 
ρουν᾽ ἀδύνατοι δ᾽ ὄντες διασῶσαι τό τὲ ἐν Κυψέ- 
λοις τεῖχος καὶ τὰς ἐν Παρρασίοις πόλεις, ἀπῆλϑον. 

«Ἰακεδαιμόνιοι δὲ τούς τὲ Παρρασίους αὐτονόμους 
ποιήσαντες καὶ τὸ τεῖχος καϑελόντες ἀνεχώρησαν 
ἐπ᾽ οἴκου. 

θ4. Καὶ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους, ἤδη ἡκόντων αὐ- 
τοῖς τῶν ἀπὸ Θράκης μετὰ Βρασίδου ἐξελϑόντων 
ΡΝ ̓ 
᾽ ’ 

ἘΕΘΕΑΣΕΙν ᾿ 

οὖς ὁ Κλεαρίδας μετὰ τὰς σπονδὰς 
ἱ “ακεδαιμόνιοι ἐψηφίσαντο τοὺς μὲν 

μετὰ πλνεῤποῦ Εἵλωτας μαχεσαμένους ἐλευϑέρους 
εἶναι καὶ οἰχεῖν ὅπου ἂν βούλωνται" 

ἴδτη ἔυϊβ56 ἰθβϑίδίιν ΝΙοῖαβ ἴῃ ἀτ- 
οΔα1οἿ8 ἀριιὰ ΡοΪγδ8θη,1 17. » ΘΤΘΡΙΙ. 
ΒγΖ. 84 πο Ἰοοιπὶ τοϑρίοϊ ἢ 5 
ΟΥρϑεῖα οδβίβθ τὰ Ατοδάϊαο νοοδῦ, 
Αὐ Το, ἤθη οἀ 506} 1} πὰ ΟΥΡ - 
5618 αἰοῖϊ, Ξε σα 516} 1} τὸ ΟΥ̓Ρ - 
56}18 δχϑέτα οὕττη, ΒΙ]οοηιῇ, 
Οὗ, ΨΙΠ 20, 2 δάη. Οἱ. Βυ15, , 
]. Ρ. 348. -- ἀναιρήσοντες. 
ΘΥ 777 1: ΜΠΠῸ ΘΑ. 1. Ἐξυθύσα 
Μοίηεκ. (Ηγηι. ΠΡ. 870) καϑαι- 
φήσοντες. -- ἐπὶ τῇ Σπιρί- 
τιδι] ἐπιτετειχισμένον ὥστε 
βλάπτειν τὴν Σκιρῖτιν. ὅ610]. 
ΟΥ̓, δἄη. 140,0. 1Π|93,1. ΒΟ ΠΟ ἢ, 
84 Αρρὶ. ΠῚ ν. 941. θὲ 'ρ88 Θοῖ- 
γι 6. πίον Επγοίδτη δὲ ΘΠ θα 
βἰῖα ἢ Οὐ, Ῥοορ. Πρ. 368. 
ΒΌΓ5. 1, 1. Ὁ. 117; ἀθ οἷῃβ ἴποο- 
115 ΟΊ, 1. 68, 8. 

8. 2. τὴν πόλιν, 8 18 ΠῚ τς 
Ὁ ἐπι, Μαδηιΐποδπη, --- τὴν ξυμ- 
μαχίαν, ἀδιὰπιὶ Βοοί οὐ πε, 
τὴν Παρρασικήν. Οὗ δάμη. 1Υ̓ 
118, 4, -- τὰς... πόλεις. 
Ορρίάα ΡΥ αβίογαπι Ροβίθ ὁ. πὶ 
ΜδρΑΙΟρΡΟΙΪ ἰᾳποία πομηϊπαὶ Ρδι8, 
ὙΠ] 27, 8, 568 ρατίΐπη ἱποϑυῖα βυιηΐ. 

καὶ ὕστερον 

Οἵ, σατῖ, Ῥεῖορ, ΤΡ. 840. Βιυτ5. 
"ἘΠ δ ΠΣ ούϑις 

ΟΔρ. 84. ὃ 1. τῶν ἀπὸ ... 
στρατιωτῶν. Ὦε ἀπό ρτϑο- 
Ῥοβίθίοπθ οἵ, δάπ, Π| 80, 1, ἀε 
ἰοία ἔοντηιία ἰηΐγα 85, 6 οἱ δᾶπ. 
1 50, 2, ἀα τὸ ΙΥ̓ 78, 1, 80, 5. 
ΝΟΙΪΙ ἀ6 Ἰοοὶ ἰηϊθογιίαίθ ἀυθίϊατο, 
φυοά, ἢ Ρ6ὺ αὐἰγδοίϊοποπι ἀπο 
ΡΙῸ ἐς, ποὴ ργῸ ἐν Ροβίτζαμη δϑῦ. 
Νὰπι ἰΐεπὶ ΠῚ ὅ, 1 οἵ ἐκ τῶν 
᾿Αϑηνῶν πρέσβεις ηλϑον ἀϊούιπι 
δϑύ Ῥγὸ οὗ ἐς τὰς ᾿ϑήνας (οἴ. 
1Π 26, 1) πρέσβεις ἠλῦον, αΐ 
ἀρρᾶγει εχ ΠῚ 4, 4. -- οὺς. 
ἐκόμισεν. σὲ Ὧ1, ὃ. -- τοὺς 

Εἵλωτας μαχεσαμέ- 
νους. ) 6 οοἸ]οσαιῖοη6 νΘΡθοσιιηὶ 
οἴ. δάῃ. 1.90, 1. Αἀ τοὺς μέν 
Ροβιίβθᾶ ὃ 2 Θἤδγαπίαν γογθἃ τοὺς 
δέ, 5εὰ ΡΓΟΡΙΘΡ ἰπιογροβίία καὶ 
ὕστερον... ᾿Ηλείοις ΤΠαογάϊ- 
ἀ65 ΔΙ ΓΘ πὶ πΙΘΠΙθ απη πο]αἷύ ρθη- 
ἄξενα ἐχ ἐψηφέσαντο. --- ἐλευ - 
ϑέρους εἶναι. Οιοά ἰἴ5. ρτο- 
πηϊβοιδηῦ Κ᾽ 80, 8. Π)ὲ Πυπλθγο 
ΘΟΡ ΠῚ ἐδ Π τπιν Πιοά. ΧΙ 10, 1. 
-- ὅπου. «βούλωνται, ἱ. 

τρόπος ὃν 
οἵ Λακεδαι- 
μόνιοι τούς 

τε μετὰ 
Βρασίδου 

Εἵλωτας μα- 
χεσαμένους 
καὶ τοὺς ἐκ 
Σφακτηρίας 
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αἰχμαλώτους οὐ πολλῷ αὐτοὺς μετὰ τῶν νεοδαμώδων ἐς 4έ- 
διέϑεσαν. 

Θυσσὸς 
αἱρεῖται. 

πρὲον κατέστησαν, κείμενον ἐπὶ τῆς “ακωνικῆς 
καὶ τῆς ᾿Ηλείας, ὄντες ἤδη διάφοροι ᾿Ηλείοις" τοὺς 
δ᾽ ἐκ τῆς νήσου ληφϑέντας σφῶν καὶ τὰ ὅπλα 
παραδόντας, δείσαντες μή τι διὰ τὴν ξυμφορὰν 
νομίσαντες ἐλασσωϑήσεσϑαι. καὶ ὄντες ἐπίτιμοι 
νεωτερίσωσιν, ἤδη καὶ ἀρχάς τινας ἔχοντας ἀτί- 

μους ἐποίησαν. ἀτιμίαν δὲ τοιάνδε ὥστε μήτε 
ἄρχειν μήτε πριαμένους τι ἢ πωλοῦντας κυρίους 
εἶναι. ὕστερον δὲ αὖϑις χρόνῳ ἐπίτιμοι ἐγένοντο. 

οὁῦὉ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους καὶ Θυσσὸν τὴν 
ἐν τῇ Ἄἄϑω "ἄκτῃ Διῆς εἷλον, ᾿Αϑηναίων οὖσαν 
ξύμμαχον. 

(δρ. 94, ὃ 1. νεοδαμωδῶν οοἀ4. ρ]υνίπι!, Οἱ, Ἠονοαΐδῃ, Τρ, 428. 
Οδρ. 8. 8 1. Θῦσσον Ἰι., Θᾶσσον Αν., Θάσον Μοβᾳι. Θύσ- 

σον το ϊααϊ. ΟἿ, 54. ΙΝ 109, 8. 
τῷ Ἄϑω φτοῦῦ! ἀιδὶο εκ Θογγθοίι τ (Ἄϑως τιαβουϊπαπι 651) 

οτίαπι Μοβα. Αὐ, (ἢν. θαπη., τοι ααὶ τῇ 4ϑω. 
Ζικτηδιῆς 455. Αυρ. οη. Ρᾳ]. γι, εξ, αν, Τπιρα, Μ. Ζικ- 

τυδιεῖς νοὶ Ζικτιδιεῖς τοϊϊααϊ. ΕἸποπά. Πιάοι. ᾿ϑωέδε Ξφχτῇ Ζιῆς 
Μείπεκ, στη. ΠΠ ῥ. 88θ, 

6. δ] (1πη ἀρτο Τδοοηΐοο ΠΑΡ Δ 6) 
ΓΘΡῈΒ5 5.15 τη ΧὶΠΊ6 ΘΟΠἀᾳΟ6Γ6 ρα- 
ἰαγθηΐ, Ἡο]οίθβ ΘΠ ΪΠῚ σ]εθᾶ6 δα-. 

δάηῃ, ΙΥ 108, 17. --- καὶ... πα- 
ραδόντας. για, ΓΥ 88. --- καὶ 
ὄντες ἐπίτιμοι. Οἵ. καὶ ἐ2- 

ΒουΪρο οτδηί, - ὕστερον οὐ 
πολλῷ. Οἵ. δάπ, 1 18, 2. 
νεοδαμώδων. ἸΝΕΟΘΑ πι 85 
οἰββϑῖη ΠΟηλἱπτιπλ 80 Ηρ] οὐϊβ πὰ- 
ῬΕΙ͂ ΠΠθΘγαι 15 αἰνθυβᾶμη ἔα5856. 6Χ 
Ποο ἸοσοῸ οἱ δ᾽ίθγο 67, 1 οἰδταπι 
νἱἀδίαγ, οὐ ΜαοΙ]οσὶ ορίπϊο (θοῦ, 
ΠΡ, 45) νϑ]άθ ρυοῦὈ}}}5 οϑύ ΠῸ5 
ἩΠοσαπι οΟπαϊοΙ πο τη ροϑβί δ αποὰ 
ἰεΠΊΡῸ5 δά δρίοβ 6556.“ Αστη. Ρ]αγα 
ἀθ 118 αυδοῦα δρυὰ Μὰπ5. ϑρϑυι. 
1 ». 284. Ηργη, Απιψα. αν, 1 
8 48, 7. Θομοθπι. Απίϊαα. ἰὰΓ. Ρ. 
112 εἴ 119. Απιίῖαα. ἀτ.  Ρ. 209 54. 
-- ἡέἐπρεον. Θ᾽ ο. 81. -- ἐπὶ 
τῆς Λακωνικῆς. Ῥτορτῖα ἐπὶ 
τῆς “Μεσσηνίας, 568 οἵ δᾶαη. Π 
28, 1, Ἐπί δαπάθπὶ νἱπὶ Πδθοί, 
4υδπι ἰπ [ΟγπΊ} 15. οἵ ἐπὶ Θρά- 
κης, τὰ ἐπὶ Θρᾷκης. --- ὄντες 
ἤδη διάφοροι. Οἵ, 81, 8. 

8 23, τοὺς .. . νήσου. Οἵ, 

πίσας 1 185 ᾿οίαιο αᾶη. ---- ἀτέ- 
μους ἐποέησαν. Ηδο τὸ ροίε- 
Βίδβ ΘΟΥῸΠ ἰία ἀδπιϊπαία 6ϑὲ, αὐ 
ΓΘΙΠΡῸΘΙΙοᾶπι ἐαγρατ μδυὰ ἔλ0116 
Ροββεπί, 6 ἀτιμίᾳ υηΐνενβα οἵ, 
8  5π), Απίϊαα. αν, Πρ. 189 54.) 
ἀε 1 Δοεἀδοπιοηΐοταπι ἀτεμέᾳ ρτᾶε- 
οἷρὰθ πὰ ρουπαδπίὶ 1 Ρ. 689 εἱ 
ΠΡ. 165. Μυε}1. θον. ΠΡ. 228 54. 
- ἀτιμίαν δὲ τοιάν δὲ οεῦ. 
Τα] 5 ἀτιμία ἃν Αἰεὶ κατὰ 
προστάξεις ἀϊοοραίαν. ΟΥ̓, Βοτπι. 
Ἀπίαα, ατ, 1 8 124, 6. -- μήτε 
πριαμένους ... κυρίους 
εἶναι. Ὅς ρᾶτγιἰοῖρ ἰδ οἵ. ὙΠΙ 
ὅ1, 1. Μαῖῃ, αν, 8 ὅδ6 άπ. 8. 
ῬΟΪγν. Τι6χ. ϑοῃν εἰσ ἢ. ἴην. κύριος. 
-- ὕστερον... ἐγένοντο. 
Οἵ, Αρρὶ. Πῖργο. 112 οὐ 46 οπιηῖ 
τὸ θ]οᾶ. ΧΙ 16,1 δὲ ΤηΙν, 
Ηϊβὶ, αν. ΠῚ ρΡ. 810. 

σαρ. 8ὅ. 81. Θυσσόν. Οἵ, 

ιϑ 



τ 
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Καὶ τὸ ϑέρος τοῦτο πᾶν ἐπιμιξίαι μὲν ἦσαν ὑποψίαι καὶ 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις καὶ Πελοποννησίοις, ὑπώπτευον ὈΡΣΔῸΣ 
δὲ ἀλλήλους εὐθὺς μετὰ τὰς σπονδὰς οἵ τε 4ϑη- καὶ τ 

μονίων ια- ναῖον καὶ οἱ “ακεδαιμόνιοι κατὰ τὴν τῶν χωρίων μένει γε μέν- 
ἀλλήλοις οὐκ ἀπόδοσιν. τὴν γὰρ ᾿ἀμφίπολιν προ-- τοι η ἡσυ- 

χία, καὶ οἵ ἐκ τεροι λαχόντες οἵ “ακεδαιμόνιοι ἀποδιδέναι καὶ ἔπ λν Ἐϊλων 

τἄλλα οὐκ ἀπεδεδώκχκεσαν, οὐδὲ τοὺς ἐπὶ Θράκης τες ἐξάγονται. 
παρεῖχον ξυμμάχους τὰς σπονδὰς δεχομένους οὐδὲ 

Βοιωτοὺς οὐδὲ Κορινϑίους, λέγοντες ἀεὶ ὡς μετ᾽ 

᾿4ϑηναίων τούτους, ἣν μὴ ϑέλωσι, κοινῇ ἀναγκά-- 

σουσι" χρόνους τε προύϑεντο ἄνευ ξυγγραφῆς 
ἐν οἷς χρῆν τοὺς μὴ ἐσιόντας ἀμφοτέροις πολε-- 
μίους εἶναι. τούτων οὖν ὁρῶντες οἵ ᾿Αϑηναῖοι 
οὐδὲν ἔργῳ γιγνόμενον, ὑπώπτευον τοὺς “ακεδαι-- 

,ὔ } ΄ “ Ο Ρ 

μονίους μηδὲν δίκαιον διανοεῖσθαι, ὥστε οὔτε 
Πύλον ἀπαιτούντων αὐτῶν ἀπεδίδοσαν, ἀλλὰ καὶ 

ξ 2͵ καὶ͵ “Μακεδαιμόνιοι Τὶ. Τιαατ, ἀθίογουθβαῖιθ δα πού. 
8 8. πρότερον Μ, 
ἀποδεδώκεσαν ΠΟΘ. Ὁ ἘΠῚ ΠῈ 20. ᾿- 
δι Ἐς ὑπεπώπτευον Τῦν, Αὐὶ ΟἸν, Ε,, ὑπεπτώπευον ὶμπᾶ,, 

τοϊϊααὶ ὑπετόπευον. γογθαπα ὑποτοπεύειν Π1ὸ οὐ ΥΠ]Ι 70, 2 ὁχ 60" 
ἔαϑὶβ νϑυὶβ ἔογτηῖβ ὑποπτεύω εἰ ὑποτοπέω οΥἰιπι 68. Ἐπιοπὰ. Μείηθκ, 
ἴῃ ργηι, ΠῚ ρ. 888. 

ΤΥ 109, 8. -- ἢδ5. ηἰπιῖὶβ ΟὈΪ ΘΓ 
αἴαᾳὰθ δρταρίθ βισηϊ ποδία, ὦπο- 
το. οπὶπὶ Πίθη565, αυἱ οὐ ᾿ρϑ8ὶ 
οἴἶαπι ἰὰπὶ ἴῃ ΑἰΠΘΠΙ θη 5] πὶ 50- 
οἰοίαίθ δγϑηὺ (οἵ, ΙΥ 109, ὅ., ἡ 
82, 1) 5οοίαπη ΑἸΠ πη θηβίθτη αἂν- 
Ὀ6ΠῚ ΟΑΡ6ΓΘ ΡΟύπθυϊ ηΐ, ῬΓΟΥΒῈᾺΒ ἴῃ 
ΟΌΒουνΟ οβί. Εὐΐατα Τ Ἤν 5585 αυδη- 
ἀο 500 Αἰποπιθηβίθπι ἱπΊρ 6 1 ΠῚ 
τοα!556ῖ, ΤῊ, πα]}}]0ὸ Ιοοο ἀϊχὶν. Οἀπὶ 
Θηἷπὶ ἀοἴροϊββα παυγοίυν ΙΥ̓ 109, 
ὅ, ποη ἴῃ ΘϑυΠΠῚ ΟΥ̓ Ἶ11ΠῚ ΠΙΙΠΊΘΓΟ 
δβϑῖ, αὰδθ 6ὁΧ ρῬᾶᾷσε ουπὶ 1 ,δοράδο- 
τη 115. ἔδοία ΑἸ ΘηἸΘηβῖ 5. τοᾶ- 
ἀυπίαν. Οἵ, 18, ὅ ἰθίᾳθο δάῃ. 
Εν] ον φυϊάεπι, ἴδθοὸ αἰ Ποι]ίαβ, 
βἱ τὴν ἐν τῷ Ἄϑῳ Χαλκιδῆς 
βουϊθαίαν, 56ά Ποο ἰοποῖιβ. τθοο- 
αἴ ἃ νᾶ ΠΤ ΟΓ Τα πιδπιουῖα οἱ 
6ἃ αὐϑῖὴ πη τϑΟΘρ᾽ ΠῚ5. ΘΙη6Π- 
ἀαίᾳ βουῖρίαγα 'ρ88 Ῥγοροηοα πὶ 
σοὐϊοῖθαβ ἰγαάϊία οϑὺ. Θ᾽ Π}} Ποὺ ἂς 

ος ΙοοῸ ᾿υάϊοδηηιδ δία 46 82, 2. 
δῖ. ἀλλήλοις. σε, ἀπ, ὃ; 

1.--- οὐκ ἀπόδοσιν. Οἵ, «ἀπ. 
1187, 4. 

8 8. τὴν γὰρ Ἀμφίπολιν 
οοῖ, Ὑι4. ο. 31. -- ταλλα. ὕτ- 
Ὀ685 18, ὅ ποπιλϊπαίδβ οἱ Ῥαηδοίιπι 
18, 1. -- παρεῖχον - ἀπε- 
δείκνυσαν, καϑίστασαν. Οἵ. 1 

84, 8. - Ἐυγγραφῆς] συμ- 
φωνίας γεγραμμένης. ὅ6Π0!]. --- 
προύϑεντο, "δ οβ.Ἰ 6 αἴ. 
- ἐσιόντας) εἰς τὰς σπονδᾶς. 
560Π01. Οποά 6ὸ ἴδοι 5 οορὶίδη- 
ἀο βυρρίοίαγ, 4ποα ἰίειη δά ἄναγ- 
κάσουσι 5υθαυάϊοπάμπι οϑὶ τὰς 
σπονδὰς δέχεσϑαι. Νοη δυάϊοη- 
ἀπὰβ ἰρίίαῦ Μείποκ. (Ηευτη, ΠῚ 
Ρ- 869), «αἱ ἰρϑαπι ΤῊ, ἐσιόντας 
ἐς τὰς σπονδάς ΒΟΥ ρ5 1556. γα], 
ἢ 4, ἀπεδέδοσαν. ἱτπιροτῇ,, 

αποᾷ ἰἀφητάοιη ἀς πᾶ τ δοί ΠῚ 



“4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ε, λε΄. Δς 

τοὺς ἐκ τῆς νήσου δεσμώτας μετεμέλοντο ἀποδε-- 
δωκότες, τά τὲ ἄλλα χωρία εἶχον, μένοντες ἕως 
σφίσι κἀκεῖνοι ποιήσειαν τὰ εἰρημένα. Δακεδαιμό-- 
νιον δὲ τὰ μὲν δυνατὰ ἔφασαν πεποιηκέναι" τοὺς 
γὰρ παρὰ σφίσι δεσμώτας ὄντας ᾿ϑηναίων ἀπο- 
δοῦναι καὶ τοὺς ἐπὶ Θράκης στρατιώτας ἀπαγα- 
γεῖν καὶ εἴ του ἄλλου ἐγκρατεῖς ἦσαν" ᾿Δμφιπόλεως 
δὲ οὐκ ἔφασαν κρατεῖν ὥστε παραδοῦναι, Βοιω- 

τοὺς δὲ πειράσεσϑαι καὶ Κορινϑίους ἐς τὰς σπον- 
δὰς ἐσαγαγεῖν καὶ Πάνακτον ἀπολαβεῖν, καὶ 
᾿ϑηναίων ὅσοι ἦσαν ἐν Βοιωτοῖς αἰχμάλωτοι 
χομιεῖν. Πύλον μέντοι ἠξίουν σφίσιν ἀποδοῦναι" 
εἰ δὲ μή, Μεσσηνίους τε καὶ τοὺς Εἵλωτας ἐξα- 
γαγεῖν, ὥσπερ καὶ αὐτοὶ τοὺς ἀπὸ Θράκης, ᾽4ϑη- 
ναίους δὲ φρουρεῖν τὸ χωρίον αὐτούς, εἰ βούλον- 
ται. πολλάκις δὲ καὶ πολλῶν λόγων γενομένων ἐν 
τῷ ϑέρει τούτῳ ἔπεισαν τοὺς ᾿4ϑηναίους ὥστε 
ἐξαγαγεῖν ἐκ Πύλου Μεσσηνίους καὶ τοὺς ἄλλους 
[Εἴλωτάς τε καὶ] ὅσοι ηὐτομολήκεσαν ἐκ τῆς Δα- 

8. 6. χωρίον αὐτοῖς Τι, αι. ῬΑ]. Αὐρ. Μ΄, (455. Ε,, α. Η. Κ. 

εβί, -- τά τε ἄλλα χωρία. 2 πᾶτιιανῖι. Ὧδε Ἠεϊοίθυβ οἵ, ΤΥ 
Ουδε 18, 7 Θπυπηθγᾶίἃ βηί. 41, 8:.ὈἁἉ Κ 14, 8. Νοῆ οριιβ 6ϑ8ί 
ΤῈ τοὺς ἐπὶ Θράκης Βεἰβκὶϊ φοπίδοίητᾶ Μεσσηνίους 

στρατιώτας. Οἵ, ,8δ4. 1 ὅθ, 2 
εὐ 9.07. 1. -- ἀπαγαγεῖν. 
γιά, 84, ΓΙ --- εἴ του ἄλλου 
ἐγκρατεῖς σαν, 5ὶ αυἱὰ 
δῖα ἃ δὰ οχβϑαιθηᾶδβ ρ8015 00η- 
αἀἰοίομεβ ρυδθϑίαύ ροίαυϊβ- 
56πῖ. Οἷ. 5υρτᾶ τὰ δυνατὰ πε- 
ποιηκέναι. -- ἀπολαβεῖν, 
501. ἀπὸ τῶν Βοιωτῶν, αυἱ Ραᾶ- 
ῃδοίαπι δπΐρθα οοροιδηΐ, Νἰὰ, 8, ὅ 
εὐ δάη. 80, 2. --- κομεεῖν. σι 
τηθαϊυπη κομίξεσϑαι εβῦὺ δὶθὶ 
γΘΟΌΡΓᾶτε (ΙΥ̓͂ 14, 8. 108, 7) 
βίο δοΐνυτη κομίζειν να]οῖ ἃ 11}5 
γθοῦρονατε, Οἵ, 42, 1. Δα ἔα- 
ταῦὶ ἴῃ. κομιεῖν οορΊία, Δ ΜΕΝ 
ἐς τὰς σπονδὰς ἐσαγάγωσιν. 
8 6, Μεσσηνίους τε καὶ 

τοὺς Εἴλωτας γϑοΐα ἀἰβύϊη υϊί 
ΤΙ, τὲ... καί ραγίίου δ. δ απ 
δμΐπη ΜΘββθηὶ εχ Νϑυρδοίο, 41105 
ῬυΠαμ ργϑοϑβὶ ἀϊυτη τα ἰβ᾽558 ΓΥ̓ 41, 

"γε, Οετίθ 182,1 ἀναδιδάξαι 
μάλιστα μὲν ὡς καὶ ξύμφορα 
δέονται, εἰ δὲ μή, ὅτι γε οὐκ 
ἐπιξήμια γ8] Ρτγορίεν μάλιστα 
μέν ρϑ]ο ἀϊνεγϑιπὶ εβῖ, --- ὧσ - 
περ. Θράκης. Οἱ. 84,1 
οὐ 10] δύῃ. 
ἃ 1. ὥστε. Οἵ 88. Η 101, 

ὅ. --- Εἴλωτάς τε καὶ υμποῖβ 
πο! αβίπηιβ, απο 6χ 8 6 ἀρρϑῦϑί 
ῬΓΘΘίου Μοββθη 5 οἱ Ηδοίθβ ηὰΪ- 
Ιοβ δἀμποίοβ 6586. Νραὺβ 8ἃ]105 
Ῥγδθίον 05 ἴῃ Ῥγυίαπι δὺ Ατῃε- 
ΠἰΘηΒΙ θ5 οδρίϑπη 86. ΘοΟη 5858 
ΤΥ 41, 2. Υ 14, 8 οομιρουϊπηυβ. 
Οὗ, ὅ0, 2. Τεπιογο ΟἸα55. ργδθίθγ 
Βδοϊοίοβ ἀε περιοίκοις ἰγδηβίαρ᾽5 
οορίίαί, αἱ 6χ ροβίθυιουϊθὰ5 ααυϊ- 
θυδᾶδπι 56 οη θ5. οΥΑν Το δ- 
ΠΙου ἔπογηὺ, Ναὶ αυδα 86 ἔπ- 
δυϊηῦ βϑάϊ! οπ65 ἰγδαίθαη ΠΟ 80- 
οΘρίπλὰ5 οὐ ἔγυβίγα (855. ΤΥ 41, 



ΕΤΟΣ Δ. ΧΕΙΜΩΝ. (Υ̓ 88. 86.) «Ὁ 

χωνικῆς᾽ καὶ κατῴκισαν αὐτοὺς ἐν Κρανίοις τῆς 
Κεφαλληνίας. τὸ μὲν οὖν ϑέρος τοῦτο ἡσυχία ἦν 
καὶ ἔφοδοι παρ᾽ ἀλλήλους. 

96. Τοῦ ὁ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος (ἔτυχον Κλεόβουλος 
ι καὶ Ξενάρης 

γὰρ ἔφοροι ἕτεροι καὶ οὐκ ἐφ᾽ ὧν αἱ σπονδαὶ πξιραύμενον 
ἐγένοντο ἄρχοντες ἤδη καί τινὲς αὐτῶν καὶ ἐναν-- ἀρλθραρα 

ταλυσαιπαρ- 
τίοι σπονδαῖς) ἐλϑουσῶν πρεσβειῶν ἀπὸ τῆς ξυμ-- αινοῦσι τς 
μαχίδος χαὶ παρόντων ᾿4ϑηναίων καὶ Βοιωτῶν πρέσβεσι τῶν 

οιἰῶτων καὶ 
καὶ Κορινϑίων καὶ πολλὰ ἐν ἀλλήλοις εἰποντῶν Κορινϑίων 

’ - ᾽ Ε} 

καὶ οὐδὲν ξυμβάντων, ὡς ἀπῇσαν ἐπ᾽ οἴκου, Ῥ Ἀόμ θν ος 
Ε Ξ - Σ , ᾿ , ις τὴν πνὍημ- 

Βοιωτοῖς καὶ Κορινϑίοις “Κλεόβουλος καὶ Ξενά- μα γίχε Ξ 
ρης. οὗτοι οἵπερ τῶν ἐφόρων ἐβούλοντο μάλιστα β 

ἐ αγξιν, ὅπω 
διαλῦσαι τὰς σπονδάς, λόγους ποιοῦνται ἰδίους, πβὸς ΜΠ γ 1615 

᾿Δργείων 

παραινοῦντες ὅτι μάλιστα ταὐτά τὲ γιγνώσκειν Δακεδαιμο- 

δρΡ. 856, ὃ 1. ταῖς σπονδαῖς ΟΙ. νεη. Μοβαᾳι. Ατ. ΟἾγν. Ὅλη. 
Ξενάρκης ἴ{, αι, Η,, ᾳυοᾶ ποπιθη τηϊγατηνῦ ἃ ΒΟΚΚΘΟΓΟ τϑοο- 

Ῥίαϊη 6556, ΟΌΠῚ νυ] σαῖαπι 46 οθοάθπι γράθαϊὶ ο. 57. 88. 46 εὐ δρυὰ 
5080]. δά 110, 1, αὐ ἰδορᾶπηιβ ἰοοῦμη ΟΥ̓ 51, 2, υΌἱ ἀδ ἀΐνθγβο ἀϊοὶ 
νἹἀοίατγ. 

ταῦτά τε νυ]50 οἱ ΒεΚΕ,, ταὐτά τε 5000]. ΡΘΓΡΟΓα πὶ ἱπίογργο- 
ἰδῖι5 τὴν αὐτὴν τῇ προτέρᾳ γνώμην ἔχειν. 

ΒῚ φοβούμενοι μὴ καὶ ἐπὶ μα- 
πρότερον͵ σφίσι τι νεωτερισϑῇ 
τῶν κατὰ τὴν χώραν αἴετι, μιδὶ 
ΠῸΠ 58οίιπιὶ Ηρἰοίιπὶ 5θα οἰϊδπὶ 
ΔΙΙογατα βϑαϊῖοπθ5. ὑἰπηθῦὶ ἱπαάϊοα- 
τὰν, Ἐϊθηΐτη 46 50}15 ἱρβογιπι Ηθ- 
Ἰοίατη 56ἀἸτ] οπἰθ 8 σορ ατὶ ΕΧῪ 
14, 8. οἰαυββίτηθ ἀρρϑγοί. Οτηηϊ- 
Ὧ0 ΟΌΓ περίοικοι ἰγϑηβίιρογϊηΐ, 
ἀ6 αυϊθὰ5 1416 φυϊὰ πα ι8Π| {γἃ - 
αἴζαν, οᾶπιϑα νἱχ δχρίογατὶ ροῦ- 
εβί, δεῦῦα ἀδιπηδία οτίᾶ 6888 
Ροϑβαπὶ εχ Εἴλωτάς τε καὶ 
[Μεσσηνίους τοδτρὶηϊ δαβογίρίο. 
ΘοΙαπι τε καὶ ἀ6]. Κταοο. --- ἐν. 
Οὗ, δάῃ,1 1038, 8. ΕΝ αν ἐρμᾷ, 
ΟΝ, 1.50.8. 

8 8. ἔφοδοι παρ᾽ ἀλλή- 
λους. ϑϑ᾽πλϑι τη 1 6, 1, υδἱ οἵ, 
δαη. 

(ἀρ. 86. ξ 1. ἔτυχον γὰρ 
ἔφοροι οει. Εμποτὶ πιᾶοίβίγα- 
ἴση ᾿ηἰθδηΐ δϑαιϊποοίῖο δυοίαπι- 
Ω4}1, φιοα ογαὺὶ ἰηϊζῖτιπη Δ πμὶ [.8- 
οοηϊοὶ. Οἵ. δι. Αὐτίαα, ατ, 1 ἃ 

48, 8. -- ἔφορον ἕτεροι. 9Ρ]1- 
βίοίαε [ᾳὰο δρίογο ἰοεάθνα ἰοίᾷ 
6588 ΟὟ 19. 25 νὶάϊπηι5] δροηΥ- 
ταὰπὶ ΟἸἸ ΟΠ ἢ πὶ 5ῈΘΟΘΒΒΟΓΘΠῚ 
ἔυϊββε ἀοοοῖ Χοπόρθοι [Ηϊϑ5ι, τ. 
Π 8, 10]. ΟΟἸΙεσαβ παῦαΐϊς 1116 
Γργαθίθν 4105] ΟἸεοθαϊαπι οὐ Χο- 
ΠΔΓΘπῚ [4] Ρϑ 110 ροβὺ Ποιηΐηδη- 
10]. “Ὁ οα τ 61], -- σπονδαῖς. 
Οριεΐμηα δυο! 8. αθοβί. Νατ ΤῊ. 
ἀἴοῖῦ 605 οπιηΐπο ΘΙ] πη αυδπὶ 
Ῥϑοθπὶ πηϑίιἶββθ. Οἵ, ΤΥ 21, 1. 
8. Νοὴ τϑρυρηδί, 56 ἰηάθ οθη- 
ΒΘ4ΌΘΗΒ δϑύ αυοὰ ἰΐάθπι ἰηΐγα 
Ῥϑοὶ ἰὰπὶ ἴδοίαθ δάνδυβαγὶ ἀἴϊοαῃ- 
τὰν. Ῥτο ταῖς σπονδαῖς τα θ ἴ5 
αὐταῖς ἀϊοογοίυν. --- τῆς ξυμ- 
μαχέδος. Οὗ. δάη. 1 110, 4. -- 
ἐν, ΟἿ, δάῃ, ΙΥ̓ 98, 9. --- ἐδ - 
αὐ ρει ΟἹὍὨἨ, 850΄...9- ὙΠΙ ον ΊΣΞ, 
ταὐτά τε γιγνώσκειν αη8ἃ 
νοϊυπίαϊο ἰμῸΥ 586 Θσοη86η- 
τσ ϑὲ, Οἵ χρη ΜΙΒΙς αν, ΠΡ, 
Ρτγοποίηθῃ ταῦτα, ηυοὰ ἴῃ οοάὰ, 
οβῦ, πο Ὠᾶθθί 4100 τοίογαϊαγ, [8 



τ0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἐ, λς΄. 

νίοις ξύμ- χαὶ πειρᾶσϑαι Βοιωτούς, ᾿Δἡργείων γενομένους 
πρῶτον αὐτοὺς ξυμμάχους, αὖϑις μετὰ τούτων» 
[Βοιωτῶν ᾿Αργείους] Πακεδαιμονίοις ποιῆσαι [ξυμ-- 

μαχοι γένων- 
ται. 

Δ ΘΠῚ τον ταὐτά τὲ γιγνώ- 
σκεῖιν καὶ πειρᾶσϑαι, , 4085] 
βουϊρίαπι δἰ. ταὐτὰ γιγνώσκον- 
τας πειρᾶσϑαι. Οἵ. ΠΙ ΤΊ, 1. --- 
αὖθις, ο5168. Οἵ, δάη. ΠΠ100, 
2, --μετὰ... [ξυμμάχους]. 
σε ἢ. 1. ἴῃ οοἀά. ἰτδἀιπηίυτ, 
εἰσὶ Βοιωτούς ῬγῸ νεγθὶ πειρᾶ. 
σθαι 5 θ᾽ εοίο ΠΑ Θδτητι8, ΧΡ ΠΙοᾶτὶ 
πραπθαπί, Αἰίδηηθη 5160 ΟΠ 5011|ΠῈ 
ΤΟ] 65 {155 ]τη 11 δὲ μετὰ Βοιωτῶν 
ῬτῸ μεϑ' ἑαυτῶν Ροβίθιηι (ᾳυοὰ 
ἴδ ἀοίεπάθυθ, υἱ ἐμφαντικῶς 
ἴρ58ἃ ποι] η8, Αἴουυὶ ἀἰοα πη 5 ΘΔΥῸ ΠῚ 
οἰντταύαπη, 6Χ αὐ 5 βοοϊθίδβ ο0η- 
βἰβίαί, Π1Π115 ἀυ  Ποϊ οβαμῃ νἱἀ δία), 
568 οὐἴδπι Βθηίθη 8 πὶ ΠΘΠΟΙΒΟΪ ΠῚῸΓ 
Βαϊ ἰοο0 ρδΓ ΠῚ ΘΟΠΥ ΘΠ Θίθ ΠΏ, 
Τα θη δηϊπὶ Βοθοίΐ 5οοϊθίδία 
ουπὶ Αὐρῖνὶβ ἰηϊία ΠῸ5 ΒΘΟΌΙη ἴῃ 
ΤιΔοραϑοπη οἰ ουτη βοοϊοίδίθη ἀ6- 
ἄμποογθ, ἰίαὰ υὧὐὖ οοσίίαπάιϊιπι 5110 
Βοθοίογατη πιαχῖπηα βοοϊθίδιὶ [,8- 
οΘαδοιηοπῖοβ βίπα θυ ἰάθοαιθ Ρ ΘΓ 
ἢο5 ἴδοι! Αὐρῖνοβ ᾿δοράδοπιο- 
ὩΪΟΥῸΠῚ 5οοῖοβ θυ]. ϑ'6α οοπίγᾶ- 
τ ἰηξγα ἐλέσϑαι γὰρ ἂν κ. τ. 
2.) οι αῇεγίαγ, δὰ Αὐρίνουυτα 
᾿πη ΡΥ τ β βοοϊοἰαίθπι Τιδοράδοπιο- " 
πΐοβ ᾿ποι πάτα, ϑθαῦαϊανῦ ΘΡΠΟΓΟΒ 
ῬΥδθοθρ556, υὖ ΒοΘΟΙΪ ΡῈ. 80οἷε- 
ἰαίθτη ουτη Ατὐρῖν!β ᾿πἸδπὶ [.866- 
ἀδοιποπίοσυπη, ααΐρρα 4υἱ ΠΟΙ ΠῚ 
βοοϊείαιεπη ϑύμαϊοβα δρροίεγθηί, 
ΒΟΟΙΙ ἤρθη, [Ι}{8416 Βοιωτούς 
ῬΓΟ Οδϊθοίο νοὶ ποιῆσαι διᾶ- 
Ὀοηάππι ἐϑὺ δὺ ῬΓῸ 800 Ί6οί0 νοὶ 
πειρᾶσϑαι ροτϊπάο δία γιγνώ- 
σλεὺν οορ᾽ ἀπάτη Βοιωτοὺς καὶ 
Κορινϑίους. ΗΪ Ἰρὶταγ σοτηπηαηϊ 
ΘΟΠΒ1Π10 (ον 11, οαπὰ ἰρ5ὶ Ατ-ὸ 
δἰνογαπι 5ἰπύ βοοὶϊ (81, 6), ἢΐ5, 
Βοροῖϊ βαδα οἰν δι Ραγβαδαάθηςε8) 
1ᾷ ΘΒ οοτα ᾿ὰθθηίαγ, υὐ ΒΟΘΟΙΪ Ρ6Υ 
Βοοϊθίδίθπη ρυΐὰβ οὐπὶ ΑΥρὶν 5 
Ἰηϊ8 πὶ ροβῖθα ἴῃ Τϑοραδοιηοηΐο- 
ΤΌΣΩ 5οοϊθίδιθηι νϑηϊδηῖ. [ἀθ πὶ 
ΦΟΒΗτηϑηΐ ψεῦρα 88, 8 βουὶρία 
παραινοῦσιν (561, Βοεοιῖ5) .9- 
γείων πρῶτον καὶ Κορινϑίων 

γενομένους ξυμμάχους ὕστερον 
μετ᾽ αὐτῶν “Μακεδαιμονέων 
γίγνεσθαι, αυϊθὰ5 ἴρϑα ᾿ιαϊὰβ 
Ἰοοἱὶ βϑηῤθητδ ΓΘρ θείαν. Ουδε οὐτα 
ΤΣ 51ηΐ, ΠΘ416 ᾿Δργείους προαὰδ 
μετὰ Βοιωτῶν ἴεττὶ ροιεδι. Νε- 
48 δηϊηὶ Αὐοῖνὶ οὰπὶ «ΒΟΘοΙΪ8, 
564. ΟΕ ΠῚ Ατξὶνἱβ Βοροίϊ ϑοοᾶδο- 
ΠΟ ΠΙΟΓΙΠῚ 5001] ἤμππί,. ἈΑρρατγεΐ 
δαίθπι ᾿“ργείους Ῥτοὸ νοὶ ποιῆ- 
σαν ΟὈϊΘοίο οορ!απάστῃ ἔι1556, 
βίπιαίδο Βοιωτούς ῬοΓρογᾶτη ῬΤῸ 
νΟΓΌΪ πειρᾶσϑαι 5υθίεοίο ΠΑΡὶ- 
ἴὰπ δϑί, δοδϑιηαιθ ΘΥΤΌΓΘ Π6ο65- 
βἰἰδίθυη δχϑί 1556, αὐ οαπὶ ΒΟΘΟΙΪ5 
Αὐρὶνὶ Τδοραδοηηοπίογαπὶ 506} 
Πεγθηΐ, 4 η Δ ΠῚ 5ΘΟῸΠ ᾿ρ518 ΠῸΠ 
Ροίογαηί. ὕϊτασηααθ ἰσὶθαγ Ι060 
τηδ]6 ᾿η θ!]θοίο οχ ἰπιονρυθιτπθπῖο 
ΟΥαπὶ οβί, Θυοα υἱ μετὰ Βοιω- 
τῶν Ροϑδθδίϊ, ΠΘΟ6588 εϑί μετ᾽ αὖ- 
τῶν νεὶ μετὰ τούτων ἃ ΤῊ. 501]- 
Ῥίυμῃ ἔυϊ556, 8 β8ι1ῖ8 ἴβοι!θ Ἰοοὶ 
ΡΘΥαγθαι10 Θχρ]οϑίαγ, ἴδ οΙ 1 Π5 
οογίθ 48Π| 5] οἰ θίο Βοιωτῶν 
ΘΟΥΤΙ σαπηι5 μετ᾽ ᾿Αργείων. 868 
δἰϊυὰ εἰἰαπὶ ΤῊ. νϑῦθὶβ δαἀάϊίυτη 
εβί, Μα]β βηΐπὶ βοημδί ξυμμάχους 
ὉΪ8 ἀεἴποθρβ ἴῃ ἀπουῦατῃ πηοτῆθτο- 
ΤΠ] ἤπα ΟΟἸ]οΟοδίατη. σϑγα 81{6- 
ΤΌΤ, ΟΌΠῚ ΠΟῚ ΠΠΪΠ8 Ὀ6Π6 Πῖο 
δρβὶῦ αὐᾶπ 88, 8, Τῇ. νϑγθὶβ 
ΘΧΘΠΊΪΠΗΙΒ. Οοαϊυϊι Ἰρῖταν οὐπὶ ΤῊ. 
γουθὶα μετὰ τούτων Λακεδαι- 
μονίοις ποιῆσαι αἀδοιϊρία εχ- 
ῬΙΙοδίῖο μετὰ Βοιωτῶν ̓ Αργείους 
“ακεδαιμονίοις ποιῆσαι ξυμ- 
μάχους. 1ΠΠ8 5ἱ τοβογτὶρία δγαῃῖ, 
ἸοοὰΠ] 58 η0Π 6558 ἸμαἸοαπιυθ, 
ΝΠ φυρὰ 88, 8 ᾿ἀργείων πρῶ- 
τον καὶ Κορινϑίων γενομένους 
ξυμμάχους ἀϊοίυτη ο8ΐ, Βοδοίοβ 
ΑὙΡΊνΟΥΙΠΙ βοοἰοίδία οἰϊαπὶ Οοτὶη- 
(ἰϊοναπι βοοῖος ἤθη δαπὶ ἢΐο ΡῈΓ 
56. ἱπί6 ρίαν (οἴ, 81, θ), ἰππὶ 
486. 564α αν οδιδ8 (ἐλέσϑαι 
γὰρ ἂν κ. τ. 1.) δὰ 50105 Ατρὶ-. 
γ05 Ρεγίϊποὶ, Οἱ, δάη, 88, 8. Ργο- 
ΠΟΙΩΪΠΙ αὐτούς οΡΡοβίζιπιη εβί 
μετὰ τούτων. Αὐρίνογιπι ΘΠΐ πη 



ΕΥῸΣ Δ. ΧΕΙΜΩΝ, (Υ 86.) τ 

μάχους] οὕτω γὰρ ἥκιστ᾽ ἂν ἀναγκασϑῆναι Βοιω- 
τοὺς ἐς τὰς ᾿ἀττικὰς σπονδὰς ἐσελϑεῖν᾽ ἑλέσϑαι 
γὰρ «ἂν» Δακεδαιμονίους πρὸ τῆς [᾿4ϑηναίων] 
ἔχϑρας καὶ διαλύσεως τῶν σπονδῶν ᾿Αργείους 
σφίσι φίλους καὶ ξυμμάχους γενέσϑαι. τὸ γὰρ 
Ἴάργος ἀεὶ ἠπίσταντο ἐπιϑυμοῦντας τοὺς “ακεδαι- 

ἥπιστα οοἀάᾷ. Οἵ, δά, 

ρ51, ᾿ν 6, βΒῖηε 81115 βίυηα] 56 
ΔρΡΡΙΪοδηθι5 (οἴ. άπ, ΠΠ 65, 18), 
5001} Πυπηΐ, 1μΔοθἀδοπιοῃϊοτιπι Θὰ πῃ 
ΑὙρΊνίβ, στ ἥκιστ ἂν οπηθηᾶα- 
νἱπη5., ἀπο Πηἰδ πὶ Βιθδυαἀ!θινά τη 
εβί ἣν Δακεδαιμονίοις ποιήσωσι 
ξυμμάχους. Οὗ, ὅ΄18}}. Ομδοβί, 
Βτᾶπη. Ρ. 7. -- ᾿Δττικὰς σπον- 
δάς. ΟΥ, 29, 5. -- ἐλέσϑαι 
ΠΡΟΜ ξυμμάχους γενέ- 
σϑαι. Ηϊος φυοαὰε ἄν αἀἀδηάμπηι 
εϑὲ7) Θπὶ ΘΟρΡΊΔΠ40 5: ρρ᾽θαίαν 
ἣν τε: ον ποιῆσαι. Οἱ. 
ΘΊΔΗΙ, 1, Οδίθγοαὰϊ νοῦθᾶ ἴῃ 
οοὐα, ἜΤΕΝ δηίθμαο Ῥοῦν. 856- 
οὐ βῖο ἔεγα ἱπίθγργοίαυὶ 50] θθδηΐ: 
ΡΙαγὶβ δηΐϊτῃ ἴδοίαγοβ 6588 
ΤΠ οράδοπιοπὶοβ Ασ σίν ου πὶ 
διηϊοϊεϊαη οὐ ϑδοοϊθίδιίθπι 
ααδ8πὶ ΑἸΠ ΟΠ θη βίατῃ ᾿πἰπηὶ - 
οἰτἴα5 ο  οΘα ΘΥ τη ΟΠ} 515 
Ἰαποΐοταπ νἱο]δίϊ ἢ 6 ΠῚ, ἰ. 6. 
τηδοὶβ 118 ΟΡ 6Τὸ 4 8πὶ ἢ 866 
τη δἴπ 6 Γ 6. 5.6 ρ᾽ υγὶβ ἴδοθγα παϊτ5 
ΔΙΉἸΟἰτϑτὴ 4 υδπὶ 1ΠΠ1π|8. ᾿π᾿ 1 οἰ {185 
ΠΏ αἰϊαα νϑίθγ ροίθϑύ ἀυϑῖη 
τηδοῖὶβ {ΠΠ 4 π᾿ απιἃ Π ἢ85 οὔ- 
ΡΘΙΘ, οἱ αυδπὶ ΟΠ οογα. βίαια θηί 
Βϑῃ θη τη, τ΄ ᾿ιϑορδοιη ΟἢΪ} ΠΟῚ 
γογοσὶ αἰοαηίαν ΑἸΠΘΠΙΘη868. 510] 
Ἰηΐθηβ05 ΠάΌογο, ἀυπητηοᾶο Ατοὶ- 
ΥΟΓΌΠ. ΔΠΊΪΟΙ τὰ υἱδηΐιῦ, 6ἃ 5856- 
ΟΌΠ ἀμ ΠῚ 5ΘΥΠΊΟΠΪ5. ΟΟΠ ΒΘ 1 6 ΠῚ 
80 Τϑίϊομοπι δῖ0 Ῥοίϊπι8. ἜΧΡυΥΙΤη]- 
τὰ: ἑλέσϑαι γὰρ ἂν 4ακ. πρὸ 
τῆς ᾿Αϑηναίων φιλίας καὶ τῶν 
σπονδῶν κἈ. τ. Δ. ΑἸΠΘΥ πθο ἰδἃ- 
ΤΏΘΠ πη 15 Ὠαϊπ5. ἰοοὶ αἰ βο}}- 
ταίθπη ΟἸ458. ὀχρθᾶϊγε ϑίμάμ, 
Ουἱϊ ρτδεροβιοπὶ πρό ἰδ ροΥ β 
βιση! Ποδίϊοπδπὶ {τὶ 6 ἢ 5. πο αἰοὶ 
Ραυίΐδι: Τιδοραδθηοηΐϊοβ ἰδθίο ἃπὶ- 

ΙῈ0 δοοδρίῃγοβ 6558, 81 Αὐρίνὶ 
ΔΙ οἰ τἰ8 πὶ δία ι6 5οοΙοίϑίθ πη] 560. Πὶ 
ἴδοθγοπί, θυ βααδπηὶ (1 οοάδθμιο - 
ἢ11) ΑΥΠΘΠΙ θη θτι5. ρου 5. ἰηϊπιΐ- 
οἰτα5. ἱπαϊοθγθηΐ οἱ Ρϑοίϊοποτα τ6- 
πη ἰδτοθηὶ, 8564 αἵρεῖσϑαι πρό 
τινος 5185 8.416 5016 πλη 15 δϑδ 
Ἰοθαιῖο,. αυδθ ῬΑΥον δίαπθ αἵρεῖ- 
σϑαι ἀντί τινος οτηπίθιιβ Ἰοοἷ5 
Ρτδοΐοτθημαϊ νἱπὶ παρε, Οἵ. 
Ηετοά, 1 87. ΡΙ]αί, Οὐ. 52 ο. Οοη- 
νῖν. 179 8. ἀ6 ἤβρ. 8606. 8860. 
Χρη, Μεμπῖου, 1 ὅ, 8. Νεαια αἱϊ- 
16 80 ἴρβ8ο ΤῊ. ΠῚ ὅ9, 8 υδυτ- 
Ρδίμμη δϑὺ, 400 ἰοὺ ἰδπΊθγο δά 
58 π| ΟΡ᾿ΠΙΟΠΘΠῚ ΘΟΠἢΡΠΙδ Πἀδτη 
ΟἸα55. υ8ι8 οβϑί. 868 π ἃ 56ῃ- 
τη αὐἰάθπη ἤᾶθο ἰηίογργθίαιϊο 
5815. ΘΙ] πἀδίαν, ΝΑπΠι ἀρθυϊδθ 
1Ἰπἰ πη οἰἶ86 αυᾶ5 ἰηαϊοὶ οὐ ρᾶὰχ 
4υδπὶ το πϊατὶ νὰ] ᾿ἰα δαϊθοίο 
ΡΟ] 0 ἤθεα πίαν, 4πᾶ5ὶ 18}18 ἴῃ - 
βίδτθ δίαιιθ θχβρθοίδηαδ 6556 8" - 
ἰθᾷ ΠηΘΙ]ΟΥΑ ΠῚ 511. 564 Ποὺ ἱρ- 
ΒῸΠῚ ΠΟΙ ἴδοι πὶ Θϑί, ουτ ο, 8 
ἀθ6 τηὰίϊβ ἰδηίατη αὐτου πα τι 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΗΪθῈ5. αἰαᾳπ8. 416 γ6}15 56Γ- 
τὴ 0 ἔμογῖυ, Ορεΐπηα ἃιύθπὶ ονδαϊὶ 
βϑηΐθηϊία, δὶ ϑηναίων, αυοᾶ 
Πθγᾶσῖβ Ἰοοιπὶ τηᾶ]6 ᾿πίθ! ] θσ θη 5 
ἴδοι! δα βουῖθογα ρουαϊί, χα τεῖπηιι, 
Τυὴ 56 νεγίθηαιτη οϑί: ἃπίο- 
ΡοβίϊαγΓΟ5 6588 [,δο6ἀ δ 6πιο- 
μῖ08 βἰπια! ἰδ τὶ (ἈΑΥρΊνοΓΠ) 
δίᾳια ἔοράογῖβ οχὶίαϊ, 486 
τηθίπθυαηΐ (14, 4. 22, 2, Οἵ, 28, 
2), Αὐρὶν ου απὴ 8110 1118 ΠῈ ἃ ὑ- 
46 δΒοοϊοίδίρθιῃ, ἱ. 6. τη]ῖ0 
Θνδίϊα8 ἴοτε [δορά ϑοιη 8, 5] 
οαπὶ Ατρὶνὶβ Δι] οἰ τὴ οὐ 50οῖθ- 
ταΐθη ὨΔθογθηΐ αἰιᾶπὶ 81 ΘΟ ΠῚ 
᾿ηἰτη οἰ ἐ185. 5. ΒΟΙΡ ΓΘ οὐ ἔοθα τ 
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μονίους καλῶς σφίσι φίλιον γενέσϑαι, ἡγουμένους 
τὸν ἔξω Πελοποννήσου πόλεμον ῥῴάω ἂν εἶναι. τὸ 3 
μέντοι Πάνακτον ἐδέοντο Βοιωτοὺς 
δώσουσι “ακεδαιμονίοις. ἵνα ἀντ᾽ ιυ δ 

ἢ ὅπως παρα- 
αὐτοῦ Πύλον, 

ἣν δύνωνται, ἀπολαβόντες ῥᾷον καϑιστῶνται ᾿4ϑη- 
΄ 3 , 

ναίοις ἐς πόλεμον. 

ἡγούμενοι οοἀὰ, Οἵ, 8άη. 
8 2, παραδώσουσι (455. (Ἰ. Ῥαᾳ]. 6τ. τη. 8. 

Μοβαι. Μ., παραδῶσι 10. Ναί. Η, 

εχὶγοὺ πθὸ ἰ8Π| γθηονδγθίυσ. ϑυὉ- 
οἰδαπίνυπι διάλυσις 51. δΑ Πα 6 ΠῚ 
νη δυο αὐδὴ ΡΥ 28, 1 νογ- 
θυμπὶ δεαλύειν. πο αλῶς, σοτα- 
τηοά6, ορροτγίαπο. Οἵ, 1 124, 
1, Ὗ θῦ, 8. [πυ0}}|65 Μοὶ ποκὶϊ, ααὶ 
ἁπλῶς οοτντίσογα ψο]αὶν (Βγπι. 
ΠῚ". 966), ΔΙ οτυμηααθ οομΐθο- 
ταγαθ. - ἡγουμένους . .. 
εἶναι. Ηοοσ ἱπαϊοϊαπι 6588. σδὰ- 
βδῖὴ Πϑοθαἀϑοπη ΟΠ ουατη ΟὨΡΙαἰίά- 
(15. πἀηαΒα υἴβδασθ Ὀυῖπιοὸ ΟὈὐαιι νἱ- 
ἄθι, αὶ αὐϊάθη 58η8ἃ τηθηΐθ 86 
Γαίϊοπθ Ποὺ οπππίϊαύα πη ΟΠ 5146- 
γανογὶῖ. ΤΙ 416 δα πὴ νΟθΪ ΤΟΥ 8 Τὴ 
ΒουΙρίοτί πὰηο ἐθδιϊαἰπια8, 4 αδη 
βϑῃηΐθηία οἶτι5 γθααῖεῖι, ΒΟ Ποοί 
ἡγούμενοι. ΡΥΪπια5 18 βου ρϑὶύ, 
αυὶ 8 ἠπίσταντο ἰὰ ἴαϊδο τεῖ- 
τα} 1, Οτο Οαπὶ ρΘΓΓΠΘΓΘ ΟΠΊηἾἷΠΟ 
προαϊθδαί, ΠΟ Δαπλἰ{{{{π|ν0 οἃ οχοῦ- 
5810, φυᾶτπη Παθεί δείσαντες 44, 
8 εἰ βουλόμενοι ὙΠΠ 82, 1. Π- 
Ἰυαᾶ δαΐοπὶ ἀτιϊβοῖτπι, απὸ ἡγού- 
μενοι 60 ἀοίδπαϊταν, ααοα ΘρΠοτὶ 
οὐ ᾿ρ8ὶ ᾿πίου Τιαοοἀδοπιοηΐοβ ἔπο- 
τἰηΐ, ἰϊ 5101 Παρθηίο, ααΐ ἰπη 11- 
ὈΓΔΥΙΟΓΠΊ ΘΥΓΟΥθ 15 ̓ΡΒΟΓΙΙΠΊ 507]- 
Ῥ[ΟΡαΠῚ οἰ ες δηζίαπι αυδεγαπί, --- 
ἐδέοντο. -παραδώσουσι. 
Ουοᾶ τπὸ μος Ιοθο ἃρυὰ ΤῊ. ἴη- 
νϑηϊΐαγ δεῖσθαι ὅπως Ἰἰοοῦ 60 
ΘΧουβδίϊοηο πὶ ἢδθοδί, αποα 106Π| 
Β6π|8} δεῖσθαι ὥστε ἈρΡυα δυπὶ 
οχϑβίαι (1 119, 1) οἱ ὅπως οὐπὶ 
δεῖσθαι νοτθῦ Ῥδυΐίον ᾿πηχογαπί 
Ηετοα. ΙΧ 117 εὐ ΡΙαῦ. Απὶ, 84 
(οἵ, Καθμη. ἀν. τηᾶχ. 8 478 δάη. 
6), ἰδπιθη γϑϑίαί, αὰ0 ἸΟΘυ ΠῚ ΟΟΥ- 
ταρίεϊα ἰηΐθοίαπὶ 6556 ἀρρϑγοθᾶΐ, 
ϑοοιβαίΐδνυβ Βοιωτούς ρτγδθίθι 
αταβοὶ βϑυοηὶβ ἰθροπὶ δεῖσθαι 

. παραδώσωσι Αὐυρ. 

γΘΙΡῸ ϑρίαιιβ., Νᾷιη νἱχ [ϊοοὶ 
εὐτὴ 84 ΘΧΘΙΊΡ] πη Αὐϊβίορῃ. ἂν. 
1209 5α. δεινόν γε τὸν κήρυχα 
τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς Ξ3Ξ: ῥ)ς 
χόμενον, εἰ μηδέποτε νοστήσει 
πάλιν ΘΧΡΙΙοᾶΓα, αδὶ ἴῃ ἀροῦίο 
οϑῇ βϑυδιία βίυποίυσϑο πιαίαίϊο, 
αυδα πἷο οὐδβουγββίτηδ δϑϑοί, Νδ- 
αὰθ πο ρογίποι ΠῚ 81, 2, υδὶ 
οἵ, φάη. Ἐπ ᾳὰὰ ἰδάθπι ἀ6 οδυ58 
ΤΙ. ααοᾶ ἢϊο πηαχίτηθ ἴῃ Ῥτοτηρία 
οὐαί ΒΟ] ἰατα ἀἰοθπάϊ σοπιιβ ΓΘρΡα- 
ἀ185568 σα πβθδηηι85 ὁ Αὐΐδτηθη Βοιώ- 
τούς εχ Βοιωτῶν οτίυμη 6588 
ἀαΟτΪΠὰ5. Ραΐοπη85, 60 ΡγΟΠἶθ6- 
ΤῊῸΓ, αὐοα νἱχ αὐ βαιᾶπῃ ροῦν ]- 
βαίδτη ψοσαθι!οΥὰπὶ 5. 8 Τὴ 
ῬΓΟΥΒ5 ἰπϑυᾶὶία ῬΘΥΠΙυ ν ΟΥΪΌ, 
ἈΑρςοσαϊὶ απο ποη 8} ἱρ5818 Βοθο- 
118 τοῖη ρϑίπηί δρμουΐ, βεα Βοθο- 
τοῦτα οἱ Οὐ πιῃϊοσατη Ιαρᾶίοβ 
δἀραηΐ, αὖ Πἰὶ 68πΠὶ ἃ ΒΟΘΟΪΟΓΕΠῚ 
οἰνϊ αι ᾿πηροίγταγα βίυθαθδηΐ (οἴ, 
81, 1). Αἰαὰὶϊ ΠπΠᾶπο ἰρβϑῖη αὐ 
ἱπάϊρὁπιὰβ Βθπίθη δὴ Ῥταθθεὶ 
5060]. ἰηϊογρτοίαιϊο τὸ μέντοι 
Πάναλτον ἐδέοντο Βοιωτοὺς 
οὕτω ποιῆσαι ὅπως παραδώ- 
σουσι Λακεδαιμονίοις δάάϊίο 
οὕτῶ ποιῆσαι ἃ νογδϊ5 δρυὰ ΤῊ, 
ὑγ8 1118 ἀἸβογθραηβ. ὦπ0 δνὶ ποῖ αν 
Θχοϊάἶϊββα ἃριὰ ΤῊ, ααοὰ ἢαϊΐο 
Ἰοσαίοπὶ τοϑροηᾶθαί, Ροίοβδϑι πὶο 
βου ρβίββα ἐδέοντο Βοιωτοὺς 
παρασκευάξειν ὅπως παραδώ- 
σουσι, ἴ. 6. Ρ οἰουᾶπί, αὖ Βοε- 
οὐοβ 50] 1 οἱ ἰᾶτοπύ 8 ἃ ορρίατῃ 
ἰταᾶάδοπάυῃ. Οὗ ὙΠΠ 52, 1. 
ΕἘπιθηάδηᾷὶ νίᾶτη ἃ 5610], πΊ0Π- 
βίγαίδπι ΠΟ 5ΘαυϊΥ οἵ 'ρ5ἃ ρᾶἃ- 
ΤᾺΠῚ ῬΓΟΌΔΒ]15 εδὲ Κγαθρ. ὁοη- 
Ἰεοίατα ἠτοῦντο πεὸ τηΐπὰβ αυοᾶ 
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91. Καὶ οἵ μὲν Βοιωτοὶ καὶ Κορίνϑιοι ταῦτα οἵ ᾿ἀργεῖοι δὲ 
ἐπεσταλμένοι ἀπό τε τοῦ Ξενάρους καὶ Κλεοβου-- 
λου καὶ ὅσοι φίλοι ἧσαν αὐτοῖς. τῶν “ακεδαιμο- ΦΟΡΈΣ 

νίων ὥστε ἀπαγγεῖλαι ἐπὶ τὰ κοινα, ἑκάτεροι ἄνε-. 
χώρουν. ᾿Δργείων δὲ δύο ἄνδρες τῆς ἀρχῆς τῆς 
μεγίστης ἐπετήρουν. ἀπιόντας αὐτοὺς χαϑ' δόόν, 

καὶ ξυγγενόμενοι ἐς λόγους ἦλθον εἴ πῶς οἵ 
Βοιωτοὶ σφίσι ξύμμαχοι γένοιντο ὥσπερ Κορίν- 
ϑιοι καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ Μαντινῆς νομίζειν γὰρ ἂν 
τούτου προχωρήσαντος ῥᾳδίως ἤδη καὶ πολεμεῖν 
χαὶ σπένδεσϑαι καὶ πρὸς Δακεδαιμονίους, εἰ βου-- 
λοιντο, κοινῷ λόγῳ χρωμένους. καὶ εἴ τινα πρὸς 
ἄλλον δέοι. τοῖς δὲ τῶν Βοιωτῶν πρέσβεσιν ἀκου-- 
ουσιν ἤρεσκε" κατὰ τύχην γὰρ ἐδέοντο τούτων 
ὧνπερ καὶ οἱ ἐκ τῆς «“Πακεδαίμονος αὐτοῖς φίλοι 
ἐπεστάλκεσαν. καὶ οἵ τῶν ᾿Δργείων ἄνδρες ὡς 
ἤσϑοντο αὐτοὺς δεχομένους τὸν λόγον, εἰπόντες 
ὅτι πρέσβεις πέμψουσιν ἐς Βοιωτούς. ἀπῆλϑον. 
ἀφικόμενοι δὲ οἱ Βοιωτοὶ ἀπήγγειλαν τοῖς βοιωτ- 
ἄρχαις τά τὲ ἐκ τῆς Λακεδαίμονος καὶ τὰ ἀπὸ 
τῶν ξυγγενομένων ᾿Δργείων᾽ καὶ οἵ βοιωτάρχαι 
ἠρέσκοντό τὲ καὶ πολλῷ προϑυμότεροι ἦσαν, ὅτι 
ἀμφοτέρωθεν ξυνεβεβήκει αὐτοῖς τούς τε φίλους 

ΟἸα55. δ. Ππ|8 ραΐϊανὶν ἐπήγοντο. ΤΙ 17,1. -- τὰ κοιν α. Οἵ. «ἄπ, 
Εἰάθτη χαρά ψογὶ 51Π}}}ΠἸπηὰστὰ νὶ- 1 90, ὅ. Π| 12, 2. 
ΒῸΠῚ δδύ ἰοίατη πη ϊδίαπι ἃ ΙΪ- 8 2. τῆς ἀρχῆς τῆς με- 
Ὀτατῖο δα ϊταπη 6556, πᾺ}}0 τηοᾶο 
Ῥτοθδιηυβ. ΝΠ ατιοα 51)}1118 116- 
ΤῸΠι 89, 2 Ἰερυπίιτ, 511}}}1ἃ 58 Π6 
βΒυπί, 864 ΠΟΠ Θϑάβθιη, αυοηἶδπὶ 
1δὶ 14 6 Πὶ ΡΌΡΙΪος δορά ϑοηηοπ ογατη 
Οἱ 1185 ἃ οἰνιαῖθ Βοθοίοτγιπι ροίἰϊ 
ᾳυοα Πῖο ρτίναι πη δρῃοτὶ ἃ Βοθο- 
ἰοτατη οἱ Οὐου Πϊοτιπὶ Ἰαραίΐβ. 
Ετ αυοὰ οουταρία βαηί γε}, 
ΘΟΠΕΪΠΟ ΠῸΝ ϑ5ιπηΐ ῬΓῸ ΞΡυΓΙΪ5 
Παθοπάα, Ῥγδαβουίγη οὐπὶ ἰηδχ- 
ῬΙΠΟΔΌΙΠ5 116 δοοιβαίναβ π6 ἴῃ- 
τογρτγοιὶ φαϊάθηη {τἰραὶ Ροββιί. 

(άρ. 87, 8 1. ταῦτα ἐπε- 
σταλμένοι. ΟἿ, Κγαορ, ὅτ. ὃ 
52, 4 δᾶη. 1. -- ἀπό. Οἵ, «ἀπ, 

γίστης. Οἵ. 41, 9. --- Κορίέν- 
ἅιοι.. Μαντινῆς. Ο΄. ο: 81 
οὐ ὁ. 29. -- κοινῷ λόγῳ χρω- 
μένους] ὁμοφρονοῦντας. δη- 
λονότι ᾿Δργείους τὲ καὶ οὐρουος 
ϑίους καὶ Βοιωτούς. 5080], 
τινὰ πρὸς ἄλλον. ΟἿ δᾶη. εἰ 
8; 8 οἱ Κναορ. τ. 8. 08, 4 «αη. 2, 

ἢ 8. αὐτοῖς, ἷ. 6. ΠΣ τῶν 
Βοιωτῶν πρέσβεσι, ἱπρ θη πὶ 
ΟΌΠῚ ἐπεστάλκεσαν ἘΕΣΒΟὶ -- ἐς 
Βοιωτούς. Οἵ «ἄη. 1 107, 3. 

8 4 τοῖς βοιωτάρχαις. ᾿ς 
.ιῖ8. οἵ, δάη. ΙΥ̓ 9.1: - τῶν αὖ- 
τῶν, ἰἴ. 6. τοῦ Βοιωτοὺς ᾽4ρ- 
γείοις ξυμμάχους γενέσϑαι. --- 

οκοῦσι τῶν 
αὐτῶν ἐπι- 

καὶ 
ἡ καὶ οἵ 

βοιωτάρχαι 
ἀρέσκονται 
τοῖς λόγοις. 
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τῶν Λακεδαιμονίων τῶν αὐτῶν δεῖσϑαι καὶ τοὺς 
᾿Αργείους ἐς τὰ ὁμοῖα σπεύδειν. καὶ οὐ πολλῷ ὅ 
ὕστερον πρέσβεις παρῆσαν. ᾿ἡργείων τὰ εἰρημένα 

προκαλούμενοι" καὶ αὐτοὺς ἀπέπεμψαν ἐπαινέ- 
σαντες τοὺς λόγους οἱ βοιωτάρχαι καὶ πρέσβεις 
ὑποσχόμενοι ἀποστελεῖν περὶ τῆς ξυμμαχίας ἐς 
ἴ4ργος. 

ΤΥ μη ὅ8. Ἐν δὲ τούτῳ ἐδόκει πρῶτον τοῖς βοιωτ- 1 
τῶν Βοιωτῶν ἄρχαις καὶ Κορινϑίοις καὶ Μεγαρεῦσι καὶ τοῖς 
᾿πεαν τις Τρ Θράκης πρέσβεσιν ὀμόσαι ὅρχους ἀλλήλοις 
λεια τοῦ παν-ἦ μὴν ἔν τε τῷ παρατυχόντι ἀμυνεῖν τῷ δεο- 
τὸς ἘΠ τι μένῳ καὶ μὴ πολεμήσειν τῷ μηδὲ ξυμβήσεσϑαι 

ἄνευ κοινῆς γνώμης, καὶ οὕτως ἤδη τοὺς Βοιω- 
τοὺς αὶ Μεγαρέας (τὸ γὰρ αὐτὸ ἐποίουν) πρὸς 
τοὺς ᾿Δργείους σπένδεσθαι. πρὶν δὲ τοὺς ὅρκους 2 
γενέσϑαι οἵ βοιωτάρχαι ἐκοίνωσαν ταῖς τέσσαρσι 
βουλαῖς τῶν Βοιωτῶν ταῦτα, αἵπερ ἅπαν τὸ 
κῦρος ἔχουσι, καὶ παρήνουν γενέσϑαι ὅρκους ταῖς 
πόλεσιν, ὅσαι βούλονται ἐπ᾽ ὠφελίᾳ σφίσι ξυν- 

(δρ. 88. ὃ 1. ἀμύνειν οοαα, Ἐπιοπά, ΒΕΚΚ. 

ν ΄ 

ἐς τὰ ὁμοῖα σπεύδειν. Ρτδε- 
ῬΟΒ᾿ ΟΠ 6 ΠῚ ΚΥυυθρῸΓ ΟΥ̓ Ϊ558Π1 ΕΙΣ" 

Οἷΐ, οὰπὶ τϑὶϊα ἱβ ἰοοἷβ ΤῊ, σπεύ- 
δεῖν οὐπὰ ππ40 ἀροιδαίϊνο ᾿μησϑί, 
56 ποη ἀδθβαῃηΐ ΡΥΔΘΡΟΒ. ΘΧΘΠΙΡΙΆ 
δΔρυὰ 8105 βουϊρίογεβ. Οἱ, Αββοῇ. 
Ργοπι, 192. Εὰγ, Ιοη. ὅ99. Χοη. 
Ογῖ. 1 4, 4, 

8 ὅ. τὰ εἰρημένα προκα- 
λούμενοι, Πονίδηΐο5 δα δὰ 
ρου οἰοπᾶδ ἀςε αυΐθὰ5 ἀϊ- 
οἴατη οΥγδῖ; ἰᾶ οοί ἀθ βοοίϑίδίθ 
οὑπὶ ΑὙρὶν!β ἱπθαπάα. Οἱ, ΠῚ 72, 
1. 73, 1. 20,.1. 22, 8. Κταρρ, 
α΄. ὃ 40, 6 δᾶη, ὯΣ 
Ορ. 88.811, ἐδόκει. Τπρογῦ, 

αυἷὰ Γ68 ΠΟΙ ἀθφογοίδ, ΩΝ οοτη- 
Ἰπθηδαίδ εβί, Οὐ 8 8. -- ἐν τῷ 
παρατυχόντι, αυοίϊδη5- 
ἘΠ Ό 8Ὲ} ΟΡυ85. 6556, Οἱ. Π 
82, 1. -- τὸ γὰρ αὐτὸ ἐποί- 
ἀπ ̓ φοπΗπ απ 61 6 ἢ Ἶ τὴ 85 6- 
Βαπί, Οὗ, δάη, ΙΥ̓ 20, 4. Υὶ 81, 

6: 56, 1. ᾿Εποίουν ΞΞ ἔπρασσον. 
Οοπιγϑυΐαπι 8.8 ἐναντία ποιή- 
σώσι. Ἐτυβίτα ἐσκόπουν Μεϊΐπεκ. 
1.1. -- σπένδεσϑ'αι οχ ἐδόκει 
γΘΓΌῸ ΒΌΒΡΘΗΒΌΠΙ Εϑ. 

8.2. ταῖς τέσσαρσοι βου- 
λαῖς τῶν Βοιωτῶν. οθυδι- 
ΟΣ ΘΟμοἰ Πα [Ἰπηὴ0 οΟη5]- 
11ἃ 5. Βθδῃηδίι 8) ἴῃ ἀπὰπὶ, 5] 
ΠΟῸΠ ΘΟΠΟΙΪ τη, οοῦΐα ἰοοαπ 00Π- 
ἰγδοίδ βἰπί ἤθοθββ88 δϑύ: δᾷ ἤδθο 
ἀε τϑῦπβ σγανιουϊθιβ Τοίεγεθαπί 
Ῥοθοίδγομδθ; οδίθγιτη ἄἀθ 118 8ο- 
Οαγδίϊ8 Ὠ1}1] ἐπ ηλα5.“ Β ο ΘΟ ἢ. 
ΟοΥΡ. Ιηβουῦρί. 1 ρ. 1728. Οἱ, 
ΚΙυοίζ, ἀς Εορα, Βοοροί, Ρ. 78. 
ετπι. Απαα. ατ. 18 1179, 11. -- 
ἅπαν... ἔχουσι. Πιᾶυ οτὰ- 
ΠῚ ἈΡΡΓοῦδ 6 οὐ βϑποῖτε ἀδ6θε- 
Ὀδηΐ, αἱ γαϊα 6βϑϑηΐ, --- ἐπ᾿ ὧφ ε- 
λίᾳ.. .ξυνομνύναι, ταὺ- 
[1] δΔΌΧΙΪΪΪ οσΥδίϊᾶ 560 ῈΠὶ 
ἔοοάυβ Δαμιθῖτο ἰαγθ ΥδΔη- 
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8 ομνύναι. οἱ δ᾽ ἐν ταῖς βουλαῖς τῶν Βοιωτῶν ὄντες 
οὐ προσδέχονται τὸν λόγον, δεδιότες μὴ ἐναντία 
“ακεδαιμονίοις ποιήσωσι τοῖς ἐχείνων ἀφεστῶσι 
Κορινϑίοις ξυνομνύντες᾽ οὐ γὰρ εἶπον αὐτοῖς οἷ 

- ἀν, δ » 

βοιωτάρχαι τὰ ἐκ τῆς “ακεδαίμονος, ὅτι τῶν τὲ 
ἐφόρων Κλεόβουλος καὶ Ξενάρης καὶ οὗ φίλοι παρ- 
αιἰνοῦσιν ᾿ἀργείων πρῶτον καὶ Κορινθίων γενο-- 

’, 9 -» 

μένους ξυμμάχους ὕστερον μετ᾽ αὐτῶν “ακεδαι- 
΄ ΄, ᾽ » αονίων γίγνεσθαι, οἰόμενοι τὴν βουλήν, κἂν μὴ 

εἴπωσιν, οὐκ ἄλλα ψηφιεῖσθαι ἢ ἃ σφίσι προδια- 
ἐν Ν 9 , - 

4 γνόντες παραινοῦσιν. ὡς δὲ ἀντέστη τὸ πρᾶγμα, 
. Χ χ' ΄ Ν ἴω ΦΔι Ά ’ ’ 

οἵ μὲν Κορίνϑιοι καὶ οὗ ἅἀπὸ Θρᾷχης πρέσβεις 
Ἵ ἘΞ . ᾿ ’, " 
ἄπραχτοι ἀπήῆλϑον., οἱ δὲ βοιωτάρχαι, μέλλοντες 
πρότερον, εἰ ταῦτα ἔπεισαν, καὶ τὴν ξυμμαχίαν 
πειράσεσϑαι πρὸς ᾿“ργείους ποιεῖν, οὐκέτι ἐσήνεγκαν 

ἣν 29 ᾽, Ἁ ’ 2 Ἁ 2 Ἀν». ΨΚ 

περὶ ᾿Δργείων ἐς τὰς βουλάς, οὐδὲ ἐς τὸ ΄4ργος 

8 8. μετὰ τῶν Παχεδαιμονίων οοὐὰ, Οἵ, ἀαη. 

6 ἔδορτο, οἱ δ6ῃ: 1... 2... δὲ 
171; 6. 
ες ἀρὰς. . Κορινϑέοις. 

ΟἿ, ς. 80 5ᾳ. -- τὰ ἐκ τῆς 
ὰκεδ. Μιὰ, ὁ. 86, -- καὶ 
Κορινϑέων. Ἐκ Ατρίν ΓΤ 50- 
ΟἿΪδ 5011 ΟὐΥμΎ}}} ΠΟΙ ΠΔΉΕΥ, 
ποῃ Μίαμιϊηθπβοβ ΕἸ αὶ ΟΠδ]οϊά θη- 
8565 (29. 1. 51,5: 6), ἀυοᾶ οὐχ 
1115. 50115. ὁοηΒ πὶ ΘΟμητηπηἷ- 
οαίαπι εβὺ (86, 1). --- μετ᾽ αὖ- 
τῶν Πακεδαιμονέίων γέ- 
γνεσθ'αι. ἴπ οοαϊσαπι βουιρίατα 
14 οἸἰββαμη οϑί, ἴῃ 400 γοὶ οἂτ- 
ἀο νοῦν, ΝΑ ΠῚ βυιπηπια ΘΟῊ 5111 
ἢδθο ἔμ], αὐ ἴῃ ΑΤρΊνοΥι μη 50- 
οἰοίδίθπι γθοορί Βοθοίϊ σὰ πὶ ἢ 15 
Τιαοοἀϑοπη ΠἸΟση 5ο0οῖ ἤργθηΐ, 
Νεῆρο ἰΐα γταπὶ δχρ]ϊοδίδιη νἱαϊ- 
Τὴ0}8 906, 1, ουἶτ5 ἰοοὶ βϑηίθητα 
ϊο γϑἀάϊίαν, Οὗ, ἴθ] άπ, ΑὉ μθ 
ΡΕῚ 868 αυΐϊάοηι μετὰ τῶν Λακε- 
δαιμονίων γίγνεσϑαι νἱάδιαν 
5815 ἀριππη 6556, Νὰπι μετά τι- 
νος γίγν εσϑαι 5ἰσηϊῆοαι ἃ ἃ 41]- 
ΟαΪ5 ρΡϑΓ165 86 ΔρρΡΙΪΘδΓΟ 
Ἶ τοίδα., Ηϊβίς 'ατ, ΕΥ̓͂, 8,.16. 
ΡΙαι, ΑΡρο]. 82 ὁ) ρτγοϊῃηᾶε δίᾳῃθ 

ΤΗπογαϊαϊβ ΥΟ]. 111. ὅ56οὲ, 1. 

μετά τινος εἶναι ἃ ρᾶτιῖϊθας 
Ἁ]]οαΪὰ5 5ίδνο (ΤΠ 86, 4). 588 
αποηΐδηι δάπιο τπᾶηθὲὶ Τ[,8οράδε- 
ΠῚ ΟΒΊΟΤΙΠῚ οὐ ΑἸΠθηϊθηβίπτη ἔοθατϊι5 
ἃ Βοσίείαβ, 46 αἰνθυβὶβ ῬαΓ θῈ5 
ΥἹΧ οορίνείατ, ϑαθδθαϊγ: δαίθηι 
ξυμμάχους ποὺ Ἰἴοδὶ οππὶ ξύω- 
μαχοὸν μετά τινος γίγνεσϑαι 
ΘΧΘΠΊΡἢΪΒ ΠῸΠ ΘΟΙΠΡΓΟΡΔΙΙΠῚ 510, 
Ορεπιε. δαίοπὶ ῬοΟίδδί γθβουϊρίο 
μετ᾽ αὐτῶν. ες ΒΟΥ ΘΒ Ὑἱοῖο 
οἵ, 54, 10, 1, -- ἃ σφέσε. .. 
παραινοῦσιν. 6 ῬΓΟΠΟΠΊΪΠ6 
σφίσι δὰ βουλήν, νονθὶ ψηφιεῖ- 
σθαι 5υθϊδοίαμη, τγοίαίο οἵ, ΤΥ 
118, 8. δάη. 1 20, 1. 5΄ῖπο ἰάοῃθα 
ὀδιιδὰ σφεῖς Βιιδρίοαίι5 ἐϑὲ ΒΘ, 

8 4. ἀντέστη. Οἵ, δάπ, 4, 6. 
-- εἰ ταῦτα ἔπεισαν. Οἰπὶ 
νΡ} 5 μέλλοντες πρότερον πει- 
ράσεσϑαι ᾿πἀϊοδίμῃπι 5ἰ. 805 ΓΕΠῚ 
Π0ἢ ἴδτη οοηδτῖ, ππο ᾿ἰ4 εἰ ταῦ- 
τα ἔπεισαν Τδβουταν, 4ὑδϑὶ 5ουῖ- 
Ρίαπι 50 40. Θδάθπι ἱπα!Οα ῈΓ 
56 πίθη 18 πειρασάμενοι ἄν. -- 
καὶ τὴν ξυμμαχίαν οεῖ. Καί 
Δ τοδὶ Θημ ΠΕ ΟΠΘΙΩ οὐ τηᾶ- 
χἰπι δᾷ νυ, πρὸς ᾿“ργείους ρεῖ- 

θ 
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τοὺς πρέσβεις οὺς ὑπέσχοντο ἔπεμπον, ἀμέλεια 
δέ τις ἐνῆν καὶ διατριβὴ τῶν πάντων. 

99. Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χειμῶνι τούτῳ Μηκύ- 
βερναν Ὀλύνϑιοι ᾿Αϑηναίων φρουρούντων ἐπιδρα- 

,᾿ μόντες εἷλον. 
ΕΠ ὀθμο: Μετὰ δὲ ταῦτα (ἐγίγνοντο γὰρ ἀεὶ λόγοι τοῖς 
ξυμμαχίαν τὲ ᾿Αϑηναίοις καὶ ““ακεδαιμονίοις περὶ ὧν εἶχον 
ΠΡ τούτου ἢ ἀλλήλων) ἐλπίζοντες οὗ “ακεδαιμόνιοι, εἰ ἸΠάνα- 
δὲ γενομένου ἈΤΟΡ ᾿᾿ϑηναῖοι παρὰ Βοιωτῶν ἀπολάβοιεν, κομί-- 
ΕΠ ϑκτον, σασϑαι ἂν αὐτοὶ Πύλον, ἦλϑον ἐς τοὺς Βοιωτοὺς 

πρεσβευόμενοι καὶ ἐδέοντο σφίσι ΠΠἀνακτόν τε 
καὶ τοὺς ᾿ϑηναίων δεσμώτας παραδοῦναι, ἵνα 
ἀντ᾽ αὐτῶν Πύλον κομίσωνται. οἵ δὲ Βοιωτοὶ οὐκ 
ἔφασαν ἀποδώσειν, ἣν μὴ σφίσι ξυμμαχίαν ἰδίαν 
ποιήσωνται ὥσπερ ᾿Αϑηναίοις. Λακεδαιμόνιον δὲ 
εἰδότες μὲν ὅτι ἀδικήσουσιν ᾿Αϑηναίους, εἰρημέ-- 
νον ἄνευ ἀλλήλων μύτε σπένδεσϑαί τῷ μήτε πο- 
λεμεῖν, βουλόμενοι δὲ τὸ Πάνακτον παραλαβεῖν 
ὡς τὴν Πύλον ἄντ᾽ αὐτοῦ κομιούμενοι, καὶ ἅμα 
τῶν ξυγχέαι σπευδόντων τὰς σπονδὰς προϑυμου- 
μένων τὰ ἐς Βοιωτούς, ἐποιήσαντο τὴν ξυμμαχίαν, 
τοῦ χειμῶνος τελευτῶντος ἤδη καὶ πρὸς ἔαρ᾽ καὶ 
τὸ Πάναχτον εὐϑὺς καϑῃρεῖτο. καὶ ἑνδέκατον ἔτος 

Μηκύβερνα 
αἱρεῖται, 

τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. 

ποῖ, Ἰὰ φορὰ 6Χ 8 1 ρΡεγϑρίσαυτῃ 
εβί, --- οὺς ὑπέσχοντο. δὶά, 
57, ὅ. -- ἔπεμπον. ει, δ η, 
196, 1.-- ἐνῆν τ ἐνεγεγένητο, 
Ἰηἰογοθϑβουδί. Οἵ, ὙΠ]| 9, 2. -- 
διατριβή. ϑ᾽πι ον 82, 4. 

(δρ. 89.831. Μηκύβερναν 
νων εΐλον. δ τὸ οἵ, θιοά. 
ΧΙ 77, ὅ, ἀθ ατθε 'ρ88 νἱὰ. δᾶῃ. 
18, 6. 
δ ὃ. εἰρημένον. Οἵ. δἀπ. 1 

40, 2. -- ᾿ἄνευ εν. πολε- 
μεῖν. ἤδρο γαῖ οοπαϊοϊο βοοῖθ- 
1815 ἸΠΔΟΡ ΑἰΠΘΠἾΘη565 οἱ [,806- 
ἀδοπιοηΐοβ ἔδοίαθ, ατι86 ἰῃ Ἰρ5115 
ἰοοα θυ β νου ]8. ο, 28 οπλῖββ δϑὶ, 
ἂἃθ αὺο οἵ, δάη. 28, 1. Εδῃι ποι 
ΒΙ ΠΟ ΌΪΑΓ ΠῚ ἔα}586., 564 πϑ᾽ἐαίϑτη 
ΕΣ 88, 1. 80, 1 οορποβοϊίῃγ. --- 

ξυγχέαι... τὰς σπονδάς, 
οοπΐαπάεγτε ἔοδβάυβ γε τρ. 
Ἄεπ, Ὗ 496. Οἵ, ξύγχυσις τῶν 
σπονδῶν 26, 6. ἢε τε νἱᾶ. ο, 86. 
-- προθυμουμένων τὰ ἐς 
Βοιωτοῦς. Οὗ, ΠΙ 68, 2 τὰ 
πρὸς ἡμᾶς ἐπάγεσϑαι αὖ- 
τούς, 406, 1 ἐπισχόντας τὰ 
πρὸς ᾿Αργείους, ΙΝ 88,6 τιμω- 
ρῆσαι τὰ προς ᾿ϑηναίους οἱ 
1δὶ δίαιιε δά 1Π6, 2 86η. --- τοῦ 
χειμῶνος. ον ἔαρ. ἰ ἐγ) ν 
56, ὅ. 81, 2 δὲ ἴᾶπὶ ΪΥ͂ 185, 1. 
-- καϑηρεῖτο. 1Ἰὰ 65 ἱποὶ- 
Ρἰοθδίὶ αἰταϊ, 4086 6δύ νἱβ 'τὴ- 
Ῥουΐδθοι!. ὥυάᾶτε 40, 1 ἤσϑοντο 
καϑαιρούμενον, ποη καϑαιρε- 
δέν, οοπίνα 42, 1 καϑῃηρημέ- 
νον ηὗρον. συπὶ 6Χ ΒΌΡυΙ οὐ θὰ 5 

8 
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40. “Ἅμα δὲ τῷ ἦρι εὐθὺς τοῦ ἐπιγιγνομένου 
ϑέρους οἵ ᾿ἡργεῖοι. ὡς οἵ τε πρέσβεις τῶν Βοιω- 
τῶν οὺς ἔφασαν πέμψειν οὐχ ἧκον, τό τὲ Πά- 
ναχτον ἤσϑοντο καϑαιρούμενον καὶ ξυμμαχίαν 
ἰδίαν γεγενημένην τοῖς Βοιωτοῖς πρὸς τοὺς 4α- 
κεδαιμονίους, ἔδεισαν μὴ μονωϑῶσι καὶ ἐς Ἵα- 
κεδαιμονίους πᾶσα ὴ ξυμμαχία χωρήσῃ. τοὺς γὰρ 

Βοιωτοὺς ᾧοντο πεπεῖσϑαι ὑπὸ Λακεδαιμονίων 
τό τε Πάνακτον καϑελεῖν καὶ ἐς τὰς ᾿4ϑηναίων 
σπονδὰς ἐσιέναι, τούς τε ᾿ἀϑηναίους εἰδέναι ταῦτα, 
ὥστε οὐδὲ πρὸς ᾿Αϑηναίους ἔτι σφίσιν εἶναι ξυμ- 
μαχίαν ποιήσασϑαι, πρότερον ἐλπίζοντες ἐκ τῶν 
διαφορῶν, εἰ μὴ μείνειαν αὐτοῖς αἱ πρὸς Λακε- 
δαιμονίους σπονδαί, τοῖς γοῦν ᾿Αϑηναίοις ξύμ- 

Ρ. 40, ὃ 1. ἥκοντο Αὐρ.. Ρα]. Παρὰ, αν. Μ, Ρν. πιᾶπ. Ιωδυτ.; 
ΓΝ πθντῦὶ ϑεᾷ δἱ δχοϊρίπιιβ ρᾶτὶ. ἱανούμενος ργῸ δάϊθοίνο 
ΟΠ πίθ ἢ 5 πδβαυγραίαπι (οἷ. 1 99, 8), ἀρυὰ Αὐἰΐοο8 βτηρ!οχ ἵκνεῖς- 
σϑαι φῬοδιϊουπι ἐδὲ (ΡΙαὶ. Ῥῃδθάγ, 276 ἃ ροδιϊουιπθ ΘΟ] ογοπὶ ἢδθ61). 
Τῃ ἥκποντο δαΐθη τὸ 6χ δυίϊοαϊο αυἱ πΒΘαυ , ταρουϊαπὶ 6588. ο0- 
δπονὶ τναθρ. 

ΘΧΒΡθοίθυηβ ΡῬϑηδοίατη ἃ Βοροίϊβ 
Τιδοραδϑτη 115 ἰγϑα!υπὶ 6556, Ρρᾶ- 
ΤαΤη ΘΧρ] σαί ἰᾷὰ αἰναϊ σοοθρίμτῃ 
6556 αϊοϊίιγ. Οὐἷπβ τοὶ ααδ6 ἔπ6- 
τἱΐ ταίϊο, 5670 42, 1 ΘΟΙΩΡ ΘΓ ΠΊι18, 
Ηθμης ααοαπα Ἰοοπιὶ ΠΟ Ρ6ΓρΡΟ- 
Ἰτὰπὶ 6556 ΔρΡρδγεί. 

(ἀρ. 40. 81. ἅμα. . 9. ἐ- 
ρους. ΘΒ πλλ]1ον ΓΝ 117, π ἅμα 
ῃρι τοῦ ἐπιγιγνομένου θέρους, 
ΝΙ 8,1 τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου 
ϑέρους ἅμα ἤρι: ΟἿ ὟΙ 94, 1. 
ΜΠ Το αἰ αϑὺ,.86πι, 1 Ἷ οἱ 
ΙΠ 116, Δπ οι στ ὙΡΈ ΗΝ να. 
97, ὅ. -α μὴ μονωθῶσι καὶ 

χωρήσῃ, πὸ 5εἰἴπηρε- 
ΓΘΗΦῸΥ (ἰ. 6. ἃ Το] ἀῸ ΟΥ̓ΌΤΩ 
βΒοοϊείδίθ δχοϊα θυ θη ἐὰτ) αἱ- 
αῸΘ6 οἵηηΐϊβ δὰ 1 δορἀδοπιο- 
ὩΪ05 βοοϊθίδβϑ 86 οοηνοσίο- 
τοί, ὅτ οχ 118. αὐδθ Βθα 1 
Ἰπιο!] σἰίατ, ΠπΟῺ {ἰτηθηΐ ΑὙρῖνὶ Π6 
ε8. αὐδῖὴ Παρθηΐ βοοϊθίαίθ ρυῖνθῃ- 
τ, 5604 Π6. ΠΟΡΟΒ 5101 Β00108 δᾶ- 
ΒΟΙΒΟΟΓΘ. ἱπηρ ΙΔ δίαθθ οτη- 

65, αἱ [οθαἀιβ ἵπῆρογα νϑ]ϊηΐ, 
ΠΟΙ 51.8η|, 56ἃ 1,ΔΟΘαϑοΙη ΠΙΟΤῸ 
βοοϊθίδίοπι Ροίϑηι. 5 1Π|}}15 ν᾽ ἀθίαγ 
ἀΠἴογθη ἴα 6586 ἰηΐον χωρεῖν πρός 
τινα εἰ ἔς τινα (οἴ. ΠΠ 112, 7) 
δίαπο ἰηίον ἥκειν πρός τινα -- 
δοοθάογε ἃ ἃ 4114 η δἱ ἥκειν 
ἔς τινα --᾿ 586 οοηνοτγίοτο δὰ 
αἸἰϊᾳ δαὶ (οἷ. ϑορῃ. ΡΠ]. 800, 
θεῖ. ΧΕΝ 865). 

8 2. ὥστε οὐδὲ... ποιη- 
σάσϑαι. Δηϊπιαάνοτίια αὰ ὥστε 
οὐπη ᾿Π ΠΗΪτῖν ο Ἰαποίαμη πο δ ΑΙ 0 ἢ Θ ΠῚ 
οὐ δἀαϊίαπι 6556 οοηίτᾶ “νυϊρδτῖα 
Ῥτγϑθοθρίαᾷ συδηηπηδιϊοο πὶ, ἀδ ααϊ- 
5 νἱὰ, Μαίίῃ, ἅτ. 8.008 ὁ Ρ.14438. 
Ιῃ ἀποθὰβ ἂἀρυὰ ΤῊ. ΘΧ θη} 18, ῃϊς 
εὐ ὙΠΠ 70, 6, ἱπβηϊθνιβ ποὴ ῥτο- 
Ῥίευ. ἰρβᾶπι ὁοηβθαιπθητίϑιη, 568 
ῬΓΟΡίου ογδύϊοποια ΟὈ]ααδηὶ Ρο- 
βἰζὰ8. δἱ πδορϑίϊο οὐδίϊ ἢ ἶβ γθοίδθ 
βουναία δδί, Οἵ, Καθιπ, τυ. τᾶ Χ, 
8 518, 4. -- ἐκ τῶν διαφο- 
ρῶν. 1,Δροἀδοπηοπίογατῃ οὐ ΑἰΠ6 - 
ΠΙΘηβίατα, --- αὐτοῖς, 1. ε. σφίσι 
(τοῖς ᾿4ργείοις). Οἵ, δἄη, 82, ὅ. 

6᾽ 

'άργεῖοι, φο- 
βούμενοι μὴ 
μονωθϑῶσιν, 
ἐς “Μακεδαί- 
μονα πρέ: 
σβεις ἔπεμ- 
ψαν περὶ 
σπονδῶν. 
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μαχοι ἔσεσϑαι. ἀποροῦντες οὖν ταῦτα οἵ ᾿Δργεῖοι 8 
καὶ φοβούμενοι μὴ “ακεδαιμονίοις καὶ ἹΤεγεά- 
τις, Βοιωτοῖς καὶ ᾿4“ϑηναίοις ἅμα πολεμῶσι, πρό- 
τερον οὐ δεχόμενοι τὰς Πακεδαιμονίων σπονδάς, 
ἀλλ᾽ ἐν φρονήματι ὄντες τῆς Πελοποννήσου ἡγή- 
σεσϑαι, ἔπεμπον ὡς ἐδύναντο τάχιστα ἐς τὴν Ἴα- 
κεδαίμονα πρέσβεις Εὐὔστροφον καὶ Ἄ“ἴσωνα. οἱ 
ἐδόκουν προσφιλέστατοι αὐτοῖς εἶναι. ἡγούμενοι 
ἐκ τῶν παρόντων χράτιστα, πρὸς Ζακεδαιμονίους 
σπονδὰς ποιησάμενοι ὅπῃ ἂν ξυγχωρῇ, ἡσυχίαν 

᾿ ἔχειν. 
41. Καὶ οἵ πρέσβεις ἀφικόμενοι αὐτῶν λό- τούτων δὲ 

περὶ τῆς Κυ- 
νουρίας γῆς γουξ ἐποιοῦντο πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους, ἐφ᾽ ᾧ 

-» 
ς 

ἂν 

ἄτοπα αἱ ἂν σφίσιν αἵ σπονδαὶ γίγνοιντο. καὶ τὸ μὲν πρῶ- 
τον οἵ ᾿ἡργεῖοι ἠξίουν δίκης ἐπιτροπὴν σφίσι γε- 
νέσϑαι ἣ ἐς πόλιν τινὰ ἢ ἰδιώτην περὶ τῆς Κυ- 

τούντων ὃ- 

ψῶς ξυγγρά- 
φονται αἵ, 

σπονδαί, ο 
μέντοι τὐοηξ νουρίας γῆς. 

ἔχουσιν. 

ἧς ἀεὶ “πέρι διαφέρονται μεϑορίας 

(δρ. 41. ὃ 2. Κυνοσουρίας δ εη. τ. Καῖ. Η, ΒοκΙς, Κινουσίας 
Ὥ Μπ Οπυ ν ὅ0; 

8 8. ἀποροῦντες ταῦτα. 
55 Ὁ θῦ Σ Βῆ. 
ΞΕ ΤΟΥΣ ΜΙ ἣν -- ρΈ ε- 
ταις. Οἵ. ,932, -- ἐν φρο- 
νήματι ρα οὶ ΔῊ π15 6[8- 
ι15 ΒΡοΥδπίθβ. [ηδϑβί θῃΐϊπὶ ἴῃ 
[15 Θιη ρ ἢ 515, Θὰ 15. 51 ΤΉ }}18ἃ Ἔχ Θηι- 
οἷ Ἰερίτηιβ Π 11, 2. ΠΙ 88, 4. 
θὲ τῷ οὗ, 28, 2. -- “ἴσωνα. 
ΑἸτουᾶ πὶ Παΐπ85. ΠΟΙ ηἾ5 Ρ6Ὶ Ο [16- 
ΧΊΌΠ πὶ Ῥοδίϊοαπι ἀἸοῖς Ἠδγοαΐδῃ, 
μ Ὅτ 1} -- ἡγούμενον ΟΕ 
ἡσυχίαν ἔχειν) ὡς ἐν τῷ 
παρόντι, φησέν, ἡγοῦντο κρά- 
τιστον εἶναι “πρὸς “ακεδαιμο- 
νίους σπονδὰς ποιήσασϑαι ὡς 
ἂν ἐνδέχηται καὶ ἡσυχάξειν. 
560]. 6 Ἰοοιίίοπο ἐκ τῶν παρ- 
όντων οἵ. «ἄπ, ΠῚ 29, 2; ἀς 
νογθὶβ ὅπῃ ἂν ξυγχωρῇ -Ξ (ιο- 
δα ἸΙοετοί, οἵ, Χρη, ἄς τὸ θαι. 
9, 11 ἄριστα καὶ δεῖπνα, εἶ 
συγχωροίη, προσφέρειν. Βορα- 
ἀϊδηάα οϑύ Κυιθροῦὶ οοηϊθοία ἃ 
ἐγχωρῇ, τι οἰἴδπι Μεϊπεκὶὶ 

(Ηονπι. ΠῚ Ρ. 866) ξυμφορ᾽ ῇ. 
δι ἡσυχάξειν 55. ΒΗΓ Ὁ; Ἔ1Ὸ 
ἢοο ΙοθῸ ἡσυχίαν ἔχειν ναϊοὶ 
ΠΙΒ1Ὶ πονὶ τῇ ΟἸ ΤΊ, 
,Ὅδρ. 41. 81. ἐφ᾽ ὦ, ,Ἰ. 6. ἐφ᾽ 
ὅτῳ. Οἱ. ἄπ. 1186, γ 

ὅ. 2, δίκης ἐπιτροπὴν. 
ἰδιώτην, αὖ νοὶ οἰ νἐταεῖ5 
ν6] ρυϊναίϊ δἰϊουϊα5 αὐϑὶ- 
ὑὔῖο ΡῬου  ΟΥΘίαν σοπίΡο- 
νονυϑβία, θεῖ, σφέσι ταδροῦο ἴπ- 
ἰανῖα βαβρθοίῃβ ὃ 8 1 βἰρηϊῆοδί 
γ6 ΠῚ ΑΥοὶνῚ8Β ΘΟΙΠΠΠΟΔ0 6888. [8 
γϑοθη ουΐθι15 ἰΘΡΟΥθ5. ἔδοίαπι 
6558 ὁχ Ραυβ. ΠῚ 38, 5 ἀοοοί ἄτη. 
Ὅε ἐπιτροπῆς νόοθ οἵ. ἀάῃ, 81, 
8, ἀθ στ ϑοῆοθπι. ἀπίίαα. ἴαγ, 
ΡΝ. Ρ. 3601 εἰ Μεῖον ἀβ ἃρ 15 
Ὀυϊναῦῖθ οὐ Ῥυθ]1οἷῖ8 Αἴπθη. Ρ. 
41 5464ᾳ. )ὲ ργϑθροϑβϑίιοπθ ἃπίθ 
ἐδιώτην ποη ἰἰογδία νἱᾶ, δα. ΠΙ 
21, 8 οἱ δἅη. ὙΠ 47, 4. --- Κυ- 
νουρίας γῆς. σῇ ἴν 50, 2.΄-- 
ἧς ...διαφέρονταν Οἵ, Ηε- 
το. 1 85, Ραυβ. 1. ἅ. ϑετάθ, Ρ. 
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οὔσης (ἔχει δὲ ἐν αὑτῇ Θυρέαν καὶ ᾿ἀνϑήνην 
πόλιν. νέμονται δ᾽ αὐτὴν “ακεδαιμόνιοι)" ἔπειτα 
δ᾽ οὐκ ἐώντων Ζ“ακεδαιμονίων μεμνῆσϑαι περὶ 
αὐτῆς, ἀλλ᾽ εἰ βούλονται σπένδεσϑαι ὥσπερ πρό- 
τερον, ἑτοῖμοι εἶναι, οἵ ᾿Δργεῖοι πρέσβεις τάδε 
ὅμως ἐπηγάγοντο τοὺς “ακεδαιμονίους ξυγχω- 
ρῆσαι, ἐν μὲν τῷ παρόντι σπονδὰς ποιήσασϑαι 
ἔτῃ πεντήκοντα, ἐξεῖναι δ᾽ ὁποτεροισοῦν προκαλε- 
σαμένοις, μήτε νόσου οὔσης μήτε πολέμου “ακε- 
δαίμονι καὶ Ἄργει, διαμάχεσϑαι περὶ τῆς γῆς 
ταύτης, ὥσπερ καὶ πρότερόν ποτε, ὅτε αὐτοὶ ἕχά- 
τεροι ἠξίωσαν νικᾶν, διώκειν δὲ μὴ ἐξεῖναι πε-- 
ραιτέρω τῶν πρὸς 'ἅργος καὶ “ακεδαίμονα ὅρων. 

» ΄, Ἁ » ’, 

τοῖς δὲ “ακεδαιμονίοις τὸ μὲν πρῶτον ἐδόκει 
μωρία εἶναι ταῦτα, ἔπειτα (ἐπεθύμουν γὰρ τὸ 
» Ἄ , " ’ 0 Ὁ 9, Φ ἄργος πάντως φίλιον ἔχειν) ξυνεχώρησαν ἐφ᾽ οἷς 
ἠξίουν καὶ ξυνεγράψαντο. ἐχέλευον δ᾽ οἵ Δακε- 
δαιμόνιοι, πρὶν τέλος τι αὐτῶν ἔχειν, ἐς τὸ 4ρ- 

᾿Ἄϑήνην 6455. Απρ. 6]. ει. ΓΑΙ. 1. αι, Β6ρ. Μι, φυρά ἰάθιῃ 
δῦ ἃρυα Ῥᾷιβ. Π 88, 6 εὐ δυϊὰ, 5, ν. ϑήνησιν. Οοηινα ἄνϑήνη 
ἀρυὰ Βδγροον. οἱ Ρ]η. Η. Ν, ΙΚ ὅ, 16, Βαρ Ιθθπη. ΠΟΠΙΪΠἾβ ΤΟΥ ΔΤ 
[ἶββ86 σοςποϑβοϊίαν εχ Ηργοάΐδη. Τρ, 8380. 891. 

8 ὃ. φίλιον ΑΥ. Οἢγ, θδπ, Μ,, τγϑιϊααὶ φέλον. ΠῚ ν θυ πὶ 6558 
οβίεπαϊ: 86, 1 Ἄργος .. . σφέσι φίλιον γενέσϑαι. 

ΡΣ 516. -- ΤΙΣ Οὗ 1 27, ρηδηι. οοϊιηΐ οἱ δὶ] οὐ 1.866- 
. ΙΝ 56 54. --ἀνϑήνην. 0Ρ- 
ΠΝ ἃ ΤἼΉγΓΘα γΘΓβιι5. τη θυ  ἀἸ ετη 
βἰζατη, ἀδ 400 οἵ, Βαγβίδη, ἀθορν. 
ΠΡ. 11. πτμεμνήῆσϑαι περὶ 
αὐτῆς; οἷα 5 τοὶ Τῇ 6 ΠΟ Τὶ ἃ ΠῚ, 
δ 8 {1 0 Τὴ ἢ ἃ "6 6. ΟΙ ΝῚ 12, 
1. -- ἑτοῖμοι εἶναι. αρηϊαπι 
«ἃ ἀλλά Ῥδυι θα ϊα πη 6Χχ νου 5 
οὐχ ἐώντων ἀερτοπιοπάϊπι εϑὶ 
λεγόντων (εἰ. δά, ΤΥ 8,2), δαΐ 
ἑτοίμων εἶναι ἀυν ἑαυτοὺς ἕτοί- 
μους εἶναι ἀουοθαμι 5θααὶ, Βοά 
ΤΒθΟΥ ἀἸ465. ΡΘΡΡοχὶς, αὐιϑδὶ βουὶ- 
Ρϑβἰββοιἐπειδὴ οὐχ εἴων “ακεδαι- 
μόνιοι. Οἵ, Τοῦ. «ἃ Ρμγγη. ρΡ. 
180. Καθηη. τ, τπᾶχ. 8 47, 
δᾶμῃ. 4, ὙΠΠ 48, 6, 104, 4. 1ο- 
ΒΈρΡΙι. Δ. 1. ΧΙ 8, 6 τῶν δ᾽ εἰ- 
πόντων Ἑβραῖοι εἶναι. --- προ- 
κμαλεσαμένοις, 5011. δὰ ρυ- 

ἀδθιη ἢ 15. ΠΥ αΠ| το] π ααἱ ἰΠίου 
58. ΒΘ Παπὰη ἀθ Οὐπαγῖία, ᾿ἰὰ ἰδιηθῃ, 
Π6 6110 ργονοοθηίαν, 5] ΤΆΟΥΡΟ 
ν 6] Ὀ6110 οὰτη 8115 πη 1ο 11 δἰ ηύ, ἡ 
Ὦυκ. -- διαμάχεσθαι, ἀε- 
ΟΘΡῖᾶτο. - ὥσπερ καὶ πρό- 
τερόν ποτε. ,,,ῆ[ς. οεογίδμηθη 
ἕαϊν δοίαδια Ογοθβϑὶ ἃ. ὅ8ὅ ἃ. (ἢν. “ 
Βνεά, Οἱ, Πεγοά, εὐ Ρδι5. 1. ἃ. --- 
αὐτοὶ ἑκάτεροι. Οἱ δάπ.106,6, 

ὃ.8.: μωρέα εἶναι ταῦτα. 
θ)ὲ στνδιητηδίϊοα ΠΟΥ ΠῚ νΘ ΛΓ Τη 
ἈΠΟ ΤΣ οἴ. Μαί. ὅἀτ. 8 
440, 7. Κνυοσ. ἀν. ὃ 61, π δά, 
4, - ἐπεθύμουν οὐ ξ Ζ ΣΣΣ 
ΟΥ. 90,1 ἐπιϑυμοῦντας ἍΝ 
ἔχειν. ξυνεγράψαντο]) 
συνθήκην ἢ ἔγγραφον δεδώκασι. 
50Π0), ΟἿ, δά, 8, 8. -- τέλος 

Ξ ΗΝ '. 6. κύριον εἶναι. 
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γος πρῶτον ἐπαναχωρήσαντας αὐτοὺς δεῖξαι τῷ 
πλήϑει, καὶ ἣν ἀρέσκοντα ἧ, ἥκειν ἐς τὰ 'Ὑακίν- 
ϑια τοὺς ὕὅρχους ποιησομένους. χαὶ οἵ μὲν ἀνε- 
χώρησαν. 

τὰ ΕΠ 42. Ἔν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ᾧ οἵ ᾿Αργεῖοι 
καϑαιρέσει ταῦτα ἔπρασσον οἵ πρέσβεις τῶν Λακεδαιμονίων 
ΕἸ τῇ ἐδίς ̓ ᾿νδρομένης καὶ Φαίδιμος καὶ ᾿Δντιμενίδας, οὺς 
Λακεδαιμο- ἔδει τὸ Πάνακτον καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς παρὰ 

Π ΕΉΛΟ Βοιωτῶν παραλαβόντας ᾿4ϑηναίοις ἀποδοῦναι. τὸ 
χτοῦσιν. μὲν ΠἊάναχτον ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν αὐτῶν καϑῃ- 

ρημένον ηὗρον, ἐπὶ προφάσει ὡς ἦσάν ποτε ᾿4ϑη- 
ναίοις καὶ Βοιωτοῖς ἐκ διαφορᾶς περὶ αὐτοῦ ὅρκοι 
παλαιοὶ μηδετέρους οἰχεῖν τὸ χωρίον, ἀλλὰ κοινῇ 
νέμειν. τοὺς δ᾽ ἄνδρας οὺς εἶχον αἰχμαλώτους 
Βοιωτοὶ ᾿Αϑηναίων παραλαβόντες οἱ περὶ τὸν 
᾿ἀνδρομένη ἐχόμισαν τοῖς ᾿4ϑηναίοις καὶ ἀπέδοσαν, 

Οᾶρ. 42, ὃ 1. ᾿ἀνδρομέδης ΒΘΚΕ. πο οἱ ἰηΐγα εχ ορίπιῖϊβ πιθτα- 
Ὀτϑηΐβ. δ α]ρο οἱ 811 ᾿ἀνδρομένης, απο ποιπεπ 5011πὶ ΘΧΘΙΏρ Ϊ5 
Ρτοθδίατ, υοὰ ΘὨἰπὶ πυα]εῦτα Απαγοτηθᾶδθ ποτηθῃ αἰεγιπέ, πιο τη- 
ΒΟΌΪΙ ΠΌΤη ᾿ἀνδρομέδων τεβροηᾶεγεί, Ὁ, ἙἘὐρυμέδη, Εὐρυμέδων. Ας 
ΡΥϑθίθν -μέδων τηλβοῦ!ηᾶ ἰπ -μήδης δΘΧδιηῖ, 

Ῥαᾳ], αι. Μ., τεϊϊααὶ εὐρον. ΟἿ. 54, 82, 6. ηὕρον ὅΔ55. Δυρ. 

-- Τακίνϑια. 
4, Ὅδς ἰθροῦα Πουιπὶ ᾿πἀοΥ πὶ 
Μδηβο ϑϑ ραν, ΠῚ 2 ρ, 201 θοά- 
Ὑγ ΘΠ Πα πὶ (ον (Π᾿5βοσί, 46 οὐοὶ, Ὑ ΠῚ 
8 17. Αηπᾶ]. Τῆυς. δά ἢ. 1. Αη- 
η8], Χοπορῇ, δὰ ἃ. 19) πιθηίϊο- 
61 ἔδοϊββθ ἀοοθηβ τηδχίπηθ ὕΓο- 
Ὀδὺ 68, 486 {οΥ[10 [000 50. ]ρ56- 
τί, ΗγΥδοϊπίῃϊα ἔπϊββ τηθηβ6 1.8ἃ- 
οοπΐοο Ηρδοδίοηθθο, Αἰΐοο Ηδοδ- 
ἰοπΊ 6 0π6, Θχίγοπιο, Οουβὶπὶϊ (Ὀ15- 
Βεγῖ, ΔΡΌΠ, ΙΡ̓ 7 ρ᾿. 128) ἰυᾶὶ- 
ΟἸΏΤΩ ᾿ηίον ΤἬΔΥ ΘΙ πο πὶ, ϑοῖγο - 
ῬΠΟΥΙΟΠΘΠΗΊ, Ἡδοδίοτη ΘΟΠ6ΠῚ 
Πυοίααι. Ηδοδίομη ΘΟ μΘ. ΠΊΘη56 
Ηγϑδοϊητηΐα οοΙογαία 6586. θὔϊδ ΠῚ 
Βιονουβῖιβ Ηϊβί, αν, Ὁ δχίν. θ6]}, 
ῬΕΙοΡ. υϑαὰ6 δᾶ ρΡιρσῃ. Μαμίη. 
ὃ 17 ἀδιηοηβίγαγο βίπάαϊί, βϑα 15 
εὖ Μδηβο γοΐυΐδιὶ βαπὶ ἰπ Ὀίαγη, 
ΗΔ]. ἃ. 1841 τῇ. Εδῦτ. ρ. 288 5α. 
Οὗ εὐἴαπι ΟἸἸης, αϑβί, Ηδ|}, δὰ ἃ. 892, 

Υἱὰ, δἄη. 28, ὕδρ. 45, ξ 1. ἐν τῷ χρόνῳ 
τούτῳ ὦ. ΟΥ̓. Κταερ:. ὅτ. 861, 
11 αὐτὶ 1. τοὺς παρὰ 
Βοιωτῶν παραλαβόντας, 
Πρ 6. “τοὺς παρὰ Βοιωτοῖς παρ᾽ 
αὐτῶν παρα. ΟἿ. ΙΠ 11, 8. 
85, 2 εἰ ἀε ἀπό εἰ ἐκ ριδέρο- 
δἰ Ποπῖθαϑ δάῃη. " 80, 1.18,2 
81. θὲ τὸ οἵ. 89, 2, -- ὑπὸ τῶν 
Βοιωτῶν αὐτῶν, ἃ Βοροίϊϑ, 
αὐἱ Ιᾷ τοπουϑηῖ, ρ 515. ϑεοπίθη- 
τἰὰπὶ ρεγάϊὶ Βογν. Βιυᾶ, Τῆυο. 
Ρ. 14 τῶν Βοιωτῶν ἀο]θη5. -- 
κοινῇ ν ἐμειν} ἤγουν κοινὴν 
νομὴν ἔχειν ἐν αὐτῷ. ,,368ο!. 
γϑοίθ ἱπίθρρυθίαίασ [46 ἴατα οοπι- 
Ρᾶ566π6}}. Ασδῦ πΠοὴ 5ϑεθρίθυδίογ 
Πραὰ6 ἴῃ κλήρους αϊνΙ ἀοὈδίΓ δὰ 
δυ δ η 445 Ομ γον βία ἀθ [ἰπ|ϊ- 
ἰθα5, οἱ ἄστοὸ ἴῃ ΠοΟ βίϑίυ γϑἰϊοίο 
ΒΘΙΏΡΕΓ οἀ ΡῬϑβίμηι αἰεθϑῃτυτ, γιά. 
δάη. 1189.“ Α τη. --- ἐκόμισαν. 
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τοῦ τὲ ΠΠανάχτου τὴν καϑαίρεσιν ἔλεγον αὐτοῖς, 

νομίζοντες καὶ τοῦτο ἀποδιδόναι᾽ πολέμιον γὰρ 

οὐκέτι ἐν αὐτῷ ᾿Αϑηναίοις οἰκήσειν οὐδένα. λεγο- 

μένων δὲ τούτων οἵ ᾿4ϑηναῖοι δεινὰ ἐποίουν, νο- 

μίζοντες ἀδικεῖσϑαι ὑπὸ “ακεδαιμονίων τοῦ τε 

ΠΠανάκτου τῇ καϑαιρέσει, ὃ ἔδει ὀρϑὸν παραδοῦ- 

ναι, καὶ πυνθανόμενοι ὅτι καὶ Βοιωτοῖς ἰδίᾳ ξυμ-- 

μαχίαν πεποίηνται φάσκοντες πρότερον κοινῇ 

τοὺς μὴ δεχομένους τὰς σπονδὰς προσαναγκάσειν. 

τί τε ἄλλα ἐσκόπουν ὅσα ἐξελελοίπεσαν τῆς ξυν- 

ϑήκης καὶ ἐνόμιζον ἐξηπατῆσϑαι. ὥστε χαλεπῶς 

πρὸς τοὺς πρέσβεις ἀποκρινάμενοι ἀπέπεμψαν. 

48. Κατὰ τοιαύτην δὴ διαφορὰν ὄντων τῶν κεν ο ὡς 

“ακεδαιμονίων πρὸς τοὺς ᾿ἡϑηναίους, οἱ ἐν ταῖς χεδοιμαν τα 

᾿Αϑήναις αὖ βουλόμενοι λῦσαι τὰς σπονδὰς εὐθὺς ὑπεροφϑεὶς 
ΔΑ ΡΣ ες Ξ ΤΠ : {5 ἢ : τὰς σπονδὰς 

ἐνέχειντο. ἦσαν δὲ ἄλλοι τὲ καὶ ᾿ἡλκιβιαδὴς ὁ λύσων παραι- 

Κλεινίου, ἀνὴρ ἡλικίᾳ μὲν ἔτι τότε ὧν νέος ὡς ν5ὶ ᾿᾿φγείοις 

ὕαρ. 48. 8 2. ὧν ἔτι τότε Τι. Ναὶ, Η, ΒΕΚΕ. 

σαρ. 48. 8 1. ἐν ταῖς ᾿4- Οἷ. ἅη. 88, ὅ. ---νομέξοντες 
ϑήναις αὖ, ΔΙΠΘΏ15 νἱοὶβ- ,. ἀποδιδόναι 50ε}}. εἶναι. 

Εχιβυϊτηθαπί δἰϊαπὶ Π00 (δὶ 
ορρίδυπι ἀϊνΐα πη 6558 ΠΌ ΠΕ ΔΓ ΘΠτ) 
Ἰά6 πὶ 6556 δίᾳμῃο γθά δι 8 δϑαῖι8 
τ Ῥϑοὶβ οοπάϊοϊοπὶ (18, 7) 58115- 
Πονὶ, Εαάθηι βϑηΐθπίϊα ἀἰοὶ ροίο- 
ταῦ ψομέξοντες καὶ ταύτην εἶναι 
ἀπόδοσιν. 

8 2, δεινὰ ἐποίουν, τὰ- 
τα θδηΐαν. ΡῬϑυϊο δἰ 18 Γ 
δεινὸν ποιεῖσϑαι (1 130, 4. ΥἹ 
θ0, 4), αιοὰ ἱπᾶϊσπηατὶ ναϊοί. 
ΑἸτογατη δά ἀσθπαϊ τδιῖοη6Π), 8]- 
ἰ6ΓῸ πὶ δὰ ΔηΪΠ1 5651 ῬΘΥΓΠ οί. 
ΟἿ, διθίη, δὰ Ηογοᾶ. 1Π 121. [ὰ- 
ΘΟὈΙΖ. δὰ Τιυοΐϊδη, Τοχ. 838, --- 
ὀρϑόν. ΟΓ, 40, 3. Ἑστώς ἀἰϊοῖι 
ΡΙ]αι, ΑΙο. 14. -- πυνϑανό- 
μενοι. Μαυϊίαία δϑὺ οὔδίϊο, ΟᾺΠῚ 
δες τεβροηάεγα ἀθθθδηΐῖ Βαρουῖο- 
τῖθι5 τοῦ Πανάκτου τῇ καϑαι- 
ρέσει.-- φάσκοντες... προσ- 
αναγπασειν. Μιὰ, 8ὅ. 8. - 
“ ᾿ 

ὅσα ἐξελελοίπεσαν τ. ξ. 
γιά. ᾿θϊά. ἀϊοία τὴν γὰρ ᾿μφί- 
πολιν οεϊ, 

ϑἴτα, ἀὖ ΟἸδοθυ 5. εἰ Χοηδγᾶβ 
ἔδοεγϑηΐ ϑ'ραγίδοθ. 

8:5, ἡλικπκέαᾳ.1:. νἔος. 1 Γτὶ- 
οαἰηία οΟἰΓΟΙοΓ 8ΠΠ0Ὸ5 γ6] ἔογίδβϑὲε 
Ρἰτι5. 60 ἰὰπὶ παίαπι [αἶ588 90}}}- 
οἷε Αοδοῖϊὰβ α Ρ]ίοηΐβ ΑἸοϊ δά 8 
ΡῬτίτο, ἴῃ αι ϑοογαίθβ ΑἸοΙ μ᾽ ϑ 6πὶ 
ποπάππι ργοῦβιιβ ΧΧ ΔΠΠῸ05 ἰπὶ- 
ΡΙονῖββα αἰοῖν [ς, 41] εἰ ἀθ Ρε- 
τίοῖα Ἰοαυϊταν ἰαπαυδπι δάπαο νἱ- 
νϑηίθ. Ῥοσίοῖθβ δαΐθπη ΟὈΪὑ ΔΠ00 
τορτῖο 6} Ρεῖορ. [Τπὰς. ΤΠ 656]. 
51. θιοάοταμῃ ϑ᾽οαϊαμη οἱ Οὐγπε- 
πα Ναροίεπι βϑαυΐσπιν, ΑἸοϊ- 
Ὀϊαάθ5. ὰπὶ ποπάππι ροίαϊς Πᾶ- 
θεῖε ΧΧΧ δηῆποβ. Νὰπι δῖο ἴπ 
νἱΐα 1Π1|8 ὁ. 10 βουϊθιῖ ουτῃ οὐ- 
οἴβαπι, απ ΔΏΠῸΒ οἰγοίίον ΧΙ, 
πϑίπ5 οβϑοῖ, Πιοάογαβ δαΐθτῃ ἰ. 
ΧΙΝ [6. 11] πποτγίϑμ 118. ἴπ 8ῃ- 
πὰπι Βεοιπάθππι ΟἸγτηρὶαα 5 ΧΟΙΥ͂ 
οοηΐεγί, [ἀπὶ νεσὸ θᾶ, 486 ἢΐο 
πᾶγναΐ ΤΠις., ἱποϊάπηὶ ἴῃ οχίνο- 
ΤΠ ἃπηὰπὶ αὐδηίυτη ΟἸΚΤΏΡ. 
ΤΧΧΧΙΧ, ἃ 400 ἀβϑᾳὰ6 δὰ τοοῦ- 



πρεσβεύσα- 
σϑαι ἐς 
᾿ϑήνας. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ἙἘ, μγ΄. μδ΄. 

ἄλλῃ πόλει, ἀξιώματι δὲ προγόνων τιμώμενος" 
ἐδόκει μὲν καὶ ἄμεινον εἶναι πρὸς τοὺς .49- 

γείους (ιἰᾶλλον χωρεῖν, οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ φρο- 
νήματι φιλονικῶν ἠναντιοῦτο, ὅτι “Αακεδαιμόνιοι 
διὰ Νικίου καὶ “άχητος ἔπραξαν τὰς σπονδάς, 
ἑαυτὸν κατά τε τὴν νεότητα ὑπεριδόντες καὶ κατὰ 
τὴν παλαιὰν προξενίαν ποτὲ οὖσαν οὐ τιμήσαν-- 

τες, ἣν τοῦ πάππου ἀπειπόντος αὐτὸς τοὺς ἐκ 
τῆς νήσου αὐτῶν αἰχμαλώτους ϑεραπεύων διε- 

νοξῖτο ἀνανεώσασϑαι. πανταχόϑεν τὲ νομίζων ἐλασ-- 

δ 8. “ξ 

σούσϑαι 

ἑαυτὸν 6455. Αυρ. Μ. 6]. 

ἴθι ΑἸοΙ ἰδ α 15. ϑαπί δηπὶ ΟἰγΟΙ ΤΟΥ 
ΧΙν.“ Ῥδυκ. Μιημαυ ΧΧΥΠΪῚ 
ΒΏΠΟΡΏΠΙ Θὰ ἔιιῖδβα ἈΠΊγτηδι 
ΟἸἴηι, Ἐαβί, Ηδ6]1. 1 ρ. 896 εᾶ. 
Κυαδρ., ἴεγο ΧΧΙΧ δππογαπὶ ὅπ6- 
ψογη. 46 Ατίβίορη. Νὰρ, ῥ. 41, 
ἐγ! σοϑ᾽ ΠΠ] 8ΠηΠΠῚ ΘΧοθββίββθ 
Τὶ, Ηἰδέ, αν, ΠΠ ρῥ. 824, τηῖ- 
ΠἰΠλ ΠῚ ΘΗΠᾺΠῚ ὑἸΡ ΘΒ πη ἰδγ- 
πὶ οοἶββα Αὐπ, δὰ ἢ, 1. Ἐλτῃ 
ἕετο ΧΧΧ--ΧΧΧΙ δπΠη085 πϑίαπη 
αϊθθ ἀἰοῖῦ ατοί, Ηἰβί. αν, Ἢ 
Ῥ- 41 (νοῖβ. ἀοῃ. Ν' ρ. 26); 
Ῥαροσαπι ααΐϊπαιθ ἴδγθ ἃ ΠΠΟΥ ΠῚ 
ἔμπῖ556, ΘΠ] Ρϑίο 'ῃ ρΡαρσηᾶ ἀρὰ 
Οὐτοπθᾶπι ἔδοία οοοϊἀ ον δίπγ, Μ8]- 
105, 41 46 δοίαίθ ΑἸοϊ δα 5. ἀἰβ5- 
Ῥυϊανθγαηΐ, ποιηϊπαπί (106}}. δὰ 
ἢ, 1. εὐ Κταερ. δὰ ΟἸϊπί. 1. ἀ, ἃ 
428, Αἀ4. Βαριγ, δὰ Ρὶυΐ, Αἰο. 
Ρ. 128 εὖ 269 εἰ ΔΜ ΊΘΘΕΙΒ. 46 
Οοτη, Νερ. ΑΙο, --- ὡς ἐν ἄλλῃ 
πόλει, αὐ ἴπ αἱϊᾶ οἰνῖίαί, 
. 6, ῬτΤῸ δἰΐυ αὐϊάδτῃ οἷνὶ- 
ται15 ἰη5ύϊτα το. ,,[η φαϊθιβάδηη 
[6ῃΐπ}}] οἰν τα 5, [ογίαββθ ἴῃ 
ῬΙουΊβ4 86, ποη ᾿ϊοαϊὶ οἰνῖθιι5, δηῖθ- 
ἀυδτη ἰτϊσὶπία ΔΠΠΟΥΠΠ Θββθηΐ, 
ΒυβΡαρία ἴδυγθ εὖ δὰ σὑϑῃρυθ]}}- 
οᾶτη δεοθᾶογο. Αρυᾶ ΑοἤΠδ605 οοη- 
βυταία ἔα ΧΧΧ δηπουύαπη δεία5 
(Ροϊγυ. ΧΧΤΙΧ 9). Το 1 ,δεοᾶ86- 
τηοπο (Ρ]αῖ, γο, ὁ. 328). Αἰᾳὰθ 
ἴτὰ ἴογθ δρᾶ ρ]θγοβαιθ ΡΟρΡΌΪΟ5 
(γ ἰ65. δὰ Ροϊυν". ΧΧΙΝ 9). θῖο- 

τό τὲ πρῶτον ἀντεῖπεν. 

Δ ΠΣ 6: 

7), βεβαίους 

Ει Τιαρᾶ. ὅν. Ε.. 1,80ν. 

ῃνϑἰι5. ΗΔ]. Απί, ΤΡ ρ. 6047 δϑῖὰ 
ἔδεε οὐπηϊαπι σθητα ᾿θρ πη [1558 
αι. Θιοπγβίαμη οοηῆνηδὺ ΤΠυοΥ- 
ἀ1465 ἀθ Αἰοϊθίδαβ ᾿Ιοαιθηβ; 51- 
σῃϊῇοαῦ δηΐπ|, 4086 οοπδαθίμαο 
ΑἸΠΘηἶβ. ΟὈΕἰπιιου(, οᾶπὶ Πρ ]8- 
τοῦ ἔμπῖ556 δίατπιθ ἴπ 4118 οἰν αῖα 
Ταςασατα ἔαῖ556, αὐ ΑἸοΙ δῖα 4 685 ἰὰ- 
πἷον νἱἀθγούαγ, 48η} 4] δα Γ6Π1- 
ΡῬΆΡΙ. δορράοτοί,“ ΟἸ1 πε. 1. ἃ. θεὲ 
ὡς φανίίουϊα νἱά, Μαιίῃ. ὅτ. 8 
028, 16 εἰ δάῃ, ΙΡ 84, 2. --- 
ἀξιώματι προγόνων. ἡ 66- 

᾿ ΠῸ5. ΑἸΟΙ ΙΔ ἀΪ5. οορίοθθ βχροηϊέ 
Ιβοογαίθβ 'ἴπ οὐὔδίϊοπ περὶ ξεύ- 
γους εἰ ΡΙΟ Δ ΟΠα8 ἴῃ ΑἸοῖρ, ΝΙά, 
οἰΐδτη Μϑαῦβ. Αἰ, Τιθοῦ. 1. ΥἹ ο. 
12... Ηπ85. ,.ΝἹά. [6ε8πη] ᾿πέορρυ. 
δὰ Ηενοάοι, ΝΠΠΙ [17], ἱπιργὶπιῖβ 
ψΑ1οκ." οι. Αἀά, τοί, ΤΣ 
-- οὐ μέντοι ἀλλά, νεταπι- 
ἰάτη θη. Οὗ, Κσπερ. αν, 8 67, 14 
αὐπσθις 55 φρονήματι φι- 
λονικῶν, ααἷἴαᾷ εἰαίο δΔηΐΠ10 
οταῖ, οομίοπᾶ6η8, 1ά δβϑί 60 π- 
τοηϊοπὶβ βύθαϊο 6Χ βρου- 
υἷα οτίο. δ βυρουθία ΑἸοϊδῖα- 
415 νἱὰ, ΥἹ 16, 4, 5. --- κατὰ 
τὴν παλαιὰν προξενέαν. 
6. οπιηὶ φτγοχοηΐϊᾶ οἵ, δᾶπ, ΠῚ 
705 9.- Υἱα. ὙΙ 89,..2. τρ1α..1 Αἰο: 
14. Νῖο, 10. 

88. τότε πρῶτον ἀντεῖς- 
πεν... «καὶ τότε... πὲμ- 
πει ἴυπρε. - οὐ βεβαέους. 

ΒῚ 



ΕΤΟΣ Μ. ΘΕΡΟΣ. (Υ̓ 48. 44. 89 

φάσκων εἶναι “αχεδαιμονίους. ἀλλ᾽ ἵνα ᾿ἀργείους 

σφίσι σπεισάμενοι ἐξέλωσι. καὶ αὖϑις ἐπ᾽ ᾿4ϑη- 
ναίους μόνους ἴωσι. τούτου ἕνεκα σπένδεσϑαι 
αὐτούς. καὶ τότε, ἐπειδὴ ἣ διαφορὰ ἐγεγένητο, 
πέμπει εὐθὺς ἐς τἸηηος ἰδίᾳ, κελεύων ὡς τάχιστα 
ἐπὶ τὴν ξυμμαχίαν προκαλουμένους ἥκειν μετὰ 
αντινέων καὶ ᾿Ηλείων. ὡς καιροῦ ὄντος καὶ αὐὖ- 
τὸς ξυμπράξων τὰ μάλιστα. 

44, Οἱ δὲ ᾿4ργεῖοι ἀκούσαντες τῆς τε ἀγγελίας 
καὶ ἐπειδὴ ἔγνωσαν οὐ μετ᾽ ᾿4ϑηναίων πραχϑεῖσαν 
τὴν τῶν Βοιωτῶν ξυμμαχίαν. ἀλλ᾽ ἐς διαφορὰν 
μεγάλην καϑεστῶτας αὐτοὺς πρὸς τοὺς “ακεδαι- 
μονίους. τῶν μὲν ἐν “αχεδαίμονι πρέσβεων. οἵ 
σφίσι περὶ τῶν σπονδῶν ἔτυχον ἀπόντες, ἠμέλουν. 
πρὸς δὲ τοὺς ᾿4ϑηναίους μᾶλλον τὴν γνώμην εἶχον, 
νομίζοντες πόλιν τε σφίσι φιλίαν ἀπὸ παλαιοῦ καὶ 
δημοκρατουμένην ὥσπερ καὶ αὐτοὶ χαὶ δύναμιν 

ψιηα. Κ. πὶ. Ατ. Οἢγ, ἢδη., ἑαυτῶν ἱπάϊδεπι ογίαπὶ ΡᾺ]. 1ι. αί., 
αὐτὸν τεϊϊαιϊ. Βοεχίνατη αὐ ΠῚ 78, 8. Οἵ, Κταορ. αν. ὃ 51, 2 δά, ὅ. 

Οἱ, 1Π| 102, 2, -- σφέσι, 56}. 180, 0, Υ᾽ 8, 8. -- τὴν... ξυμ- 
ΑἸμϑηϊθηβῖθυβ. -- ἐξέλωσιν, 
εχρυρσπδηΐ, ανογίδπι. Οἷ, άπ, 
ΠΙ| 118, 6. -- αὖθις. ΟΥ δάη. 
86, 1. -- πέμπει ἐς Ἄγ. Οἱ. 
ΡΙαι, Ι, ἃ, -- ἐπὶ ας “ροπκα- 
λουμένους ἥπειν, (ΔΑ16- 
Π85) νϑηϊγοηύ δὰ βοοϊείᾶ- 
16 Ῥγονοοδϑηΐίε5, γοὶ ρτο- 
νοσαϊανὶ, Οἵ, δάη, ΠΙ 52, 2. --- 
ὡς καιροῦ οει. ἵῶς ποῃ ΘΙ ατα 
ΟΌΠῚ σΘηΘΕγΟ ΔΌΒΟ][Ο, 568. Θἰ8 ΠῚ 
ΟΌΓΩ ξυμπράξων ραν οῖρίο 60- 
᾿δογοῖ, 

Οδρ. 44. 81, ἀκούσαντες 
νοεῖ ἐπειδὴ ἔγνωσαν. 
γαγίδία θϑὶ οὐδιΐο ρσὸ νν. καὶ 
γνόντες. Οἵ ΤΥ 78, 4 εἱ ἀς ἴη- 
ΥΘΥΒῸ σΘΠΘΙΘ ἀϊοεπάϊ ΠΝ .110.,..: 
ἀε τέ ἀραϊδοίο δάη, 1 10. - οὐ 
μετ᾽ ἀϑηναίων, οοπίνᾶνο- 
ἰυπἰαίοπὶ Αἰ θη, Οἷ, ἀ6 ἄνευ 
αἀἴοία δὰ 1 128, 8 εἰ 46 ἴρβο μετά 
δὰ ΠῚ 606, 2. ΙΝ 104, 4 οἱ ἀξδ 
πορϑίᾷ ρυϑθροβιιοηΐβ νἱ δὰ ΙΥ̓ 

9 

μαχέαν. Ατίΐουϊ! νὶβ Πᾶθο οϑί: 
Θαπὶ Βοοϊδίαίθπι, 48 Π| (8 
Τ,ΔοραδοπΊο 1158) οαπὶ ΒΟΘοίΪ5 
ἰηᾶ πη] 6556 (39, 8) πειγᾶ- 
νη 5. ἢδπο οοηβθητ θη 1115 
ΑἸ Θ᾿ θηβῖθτι5. ἰδοίαῃ) 6556 Αὐρίὶνὶ 
ΡΥ. ορίπαιὶ ογϑηΐ. ὙἹά, 40, 2, 
-- σφίσι. 1)6 ἀδίϊνο ργοποιηϊ- 
πἶ5: οἵ; δᾶη,. 1 98... ἘΝῚ; 128, 
2, ἀθ ἴρ50 ΡτΟΠΟπΙΐπ6 απ. 88, 8. 
-- ἠἐπὸ παλαιοῦ. νά. 1 109, 
ΠῚ - δημοκρατουμένην 
ὥσπερ καὶ αὐτοί. 8ϊς δὰ 
νου πὶ 29, 1. Νοπηϊηδίϊνιβ, δα 
4 6Π| ἐδημοχρατοῦντο βίπη}]} 
ΔἸ ΘΗ ῚΠῚ 6556 ρϑίθί, 1ῃ {4}1}0115 
ΘΠ Π ἢ ἰ810 10 5 ΘΟΠΊ Αγ ϊν 15,4 86 
δοριβδίν!5. οἱ ἱπ ἢ Πἰεἰν15. ᾿πίθγρος- 
βἰίδθ βδιιηΐ, οἶδ 1 82, 1. ὟΙ 
48, 8. Χροη. Οοιηπιεπι. 1 2, 29, 
6, 4. Ατῖβι, Άδῃ, 808 Ἰερίιαν (οἴ, 
1ἱν., ΧΠῚ 87, 8 οοάεπι 56 ]0- 
60 6558 400 Μοββϑῃηϊ δίαὰὲ 
ΕἸ. 61); οοπίτα δοουβδίϊνιβ Ρ6Γ δἰ- 

οἵ ̓Δργεῖοι. 
οὖν καὶ οἵ 
ξύμμαχοι 

αὐτῶν, πέμ- 
πουσι πρέ- 
σβεις. αἰτίαι 

τούτου. 



ἔρχονται δὲ 
καὶ ΛΜακεδαι- 
μονέων πρέ- 

σβεις, 

οὺς ᾿Δλκιβιά- 

δης μηχανή- 
ματι ἐξα- 

πατᾷ. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 90 ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἐ,, μδ΄. με΄. 

μεγάλην ἔχουσαν [τὴν κατὰ ϑάλασσαν) ξυμπολε-- 
μήσειν σφίσιν, ἣν καϑιστῶνται ἐς πόλεμον. ἔπεμ.- 

πον οὖν εὐθὺς πρέσβεις ὡς τοὺς ᾿᾿ϑηναίους περὶ 

τῆς ξυμμαχίας ξυνεπρεσβεύοντο δὲ καὶ οἱ ᾿Ηλεῖοι 
καὶ Μαντινῆς. 

᾿Αφίκοντο δὲ καὶ Δακεδαιμονίων πρέσβεις κατὰ 
τάχος, δοκοῦντες ἐπιτήδειοι εἶναι τοῖς ᾿Αϑηναίοις, 
Φιλοχαρίδας καὶ “Πέων καὶ Ἔνδιος, δείσαντες μὴ 
τήν τε ξυμμαχίαν ὀργιξόμενοι πρὸς τοὺς ᾿4ργείους 
ποιήσωνται, καὶ ἅμα Π͵|υὄλον ἀπαιτήσοντες ἀντὶ 
ΠΠανάκτου, καὶ περὶ τῆς Βοιωτῶν ξυμμαχίας 
ἀπολογησόμενοι ὡς οὐχ ἐπὶ κακῷ τῶν ᾿Αϑὴηναίων 
ἐποιήσαντο. 

45. Καὶ λέγοντες ἐν τῇ βουλῇ περί τὲ τούτων 
καὶ ὡς αὐτοκράτορες ἥκουσι περὶ πάντων ξυμβῆ- 

» ’ Ν " ς, ’ Ἁ ΄, 

ναι τῶν διαφόρων, τὸν ᾿4λκιβιαδὴν ἐφρόβουν μὴ καί, 
κ᾿ 7 ᾿ - 55ΔῚΝ , 
ἣν ἐς τὸν δῆμον ταὐτὰ λέγωσιν, ἐπαγάγωνται τὸ 

δρ. 4. 8 1, ταῦτα οοἀα. Οἵ, δάπ. 

ἰγδοί οπθῖη ΡοΟβίίι5. ἰηἶγα 99. ΥἹ 
68, 2. 84, 2. ϑορῃ. Θεά. Οο!. 
8τύ. (ἢ. 'Κτυρρ. αν. 8 62, 4 δάη. 
8. -- τὴν κατὰ ϑαλασσασαν. 
Μαυὶτϊπιαῖη ἔπἰθ586. ΑΥΠΘηΙΘηβἰα ἢ] 

Ῥοϊεβίδίεπι ἰδ ΠῚ Ρ6 1 856. ᾿π|6}169]- 
ἰῸ1,), αὐ ϊο δαά᾽ίαπι ρτγούβιβ ἰδη - 
σαρδί. 851 δυῦθπι βου ρίον ἀΐσογα 
ψΟΙἰβϑϑὺ ᾿ρϑᾶπι ΠΊΔΥ πᾶ πὶ ΑΥΠ6- 
ἰθηβιαπὶ ροἰθβίδίθπη ρυϑθοῖριιο 
δὰ ΑὙρὶν!β ἴοσγο, ΠοῸ ἰρβατῃ οἰα- 
γἱυ5 ᾿παάϊοαγα ἀθθοραί, τπὖ [δοίιπι 
οϑύ 82, ὅ. 
8 2. περὶ τῆς ξυμμαχίας, 

ἃε 6 βοοἰϊοίδίθ, αὰδπὶ 608 
τηραϊδίοβ 6556 αἰ χἰ π15. ρος 
ΡΠ ΘΌ]0 δ᾽ θ᾽ πἰ Ποαίαν. 

8 8. ἐπιτήδειοι... ᾿4ϑη- 
ναίΐίοις. Ιὰ ἀθ Ἐπάϊο ΝΠ] θ, 8 
αἸοῦβ ἘΠ βιγαίαν, --- δεέσαντες. 
Αἀ ἴρ805 ἰδραίοβ ἴδοι 8 γϑίθυ αν 
εὐ δάυθηΐιβ θοῦ οι ἔπ|556 
αἰοῖαῦ αὐοὰ [1,Δοραἀδοιη ΟΠ] Οὐ ατα 
οἰνιιαί οαυθα ἰΘρ δυο ΠἾ5. τη θη - 
ἅδε ἑαίι. Οἵ. ὙΠ| 852, 1. -- τήν 
τϑ. Τὰ δἰίθγο ΠΕΡ ΤῊ, αὐ Ἰη1610 
ἔονίαβϑθ νοϊπθνδὶ ἀΐσοτα καὶ Πύ- 

λον ἀντὶ Πανάκτου οὐκ ἀπο- 
διδῶσιν ἀπαιτοῦσιν αὐτοῖς νεῖ 
καὶ ἅμα Πύλον οὐκέτι ἐϑέλω- 
σιν ἀντὶ Πανάκτου ἀποδοῦ- 
ναι." δ δοῖ. οὐ ἄση. Οἷ, δάπ, 
Ι10. 

ἂρ. 4. 8 1. λέγοντες ἐν 
τῇ βουλῇ εοι. Εϊδηΐπὶ ,,οχίε- 
ΤΑΓΌΤ Οἰν ὐαύππι ἸΘρα.15. ῬΥΪΠΊΠῚ 
δὰ 5ϑπϑίιπιὶ δαϊίῃβ ἀδθδίαυγ; ἰ5 
δαΐθηη ΘΟσῊΪ 18. τηϑη 8.15 ΘΟΓΆΙΩ 
δίαμθ δρ βία] 5 ρουβουρίοαπθ ρῥτο- 
Ὀα!οιπχαίθ ἴῃ ΘΟὨ ΟΠ ΘΠΊ 605 Ρτο- 
ἀποοθαί,Κ Βοῃ οοαη πη. 46 Οο- 
ταὶς. Αἰῃρη. 288, Π6 τὸ οἵ, 
ΡῬΙαῖ. Αἴο, 14. ΘΕ ΝΙς. 10. - μή 
καί. «πλῆϑος. Ιπη98 μὴ καὶ 
τὸ πλῆϑος ἐ ἐπαγάγωνται͵ (ὥσπερ 
καὶ τὴν βουλὴν ἐπηγάγοντο), 
ἣν ἐς τὸν δῆμον ταὐτὰ λέγωσιν. 
Εα]50. 6]458. καί Δπίθ ἤν {Γ8η5- 
Ροβίϊαμῃ δ ἐς τὸν δῆμον ρεῖ- 
{ἰπέγθνα], ΕΧΘΙΏ 15 αὐ άοτα, 88 
ϑαβογίρϑιί (1 120, 8. ΠΙ ὅ, 8. 1Κ 
608, 2), ποὴ ΤΟΝ ἀ5αυδπὶ ΡΓῸ 
ἣν καί ἀϊοίαπι 6556 καὶ ἦν. -- 
Θουθοπάττι 6558 ἣν... ταὐτὰ 
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2 πλῆϑος χαὶ ἀπωσϑῇ ἣ ̓“ργείων ξυμμαχία. ηχα-- 
νᾶται δὲ πρὸς αὐτοὺς τοιόνδε τι ὃ ᾿ἡλκιβιάδης᾽" 

τοὺς “Ἰακεδαιμονίους πείϑει πίστιν αὐτοῖς δούς, 

ἣν μὴ ὁμολογήσωσιν ἐν τῷ ϑήμῳ αὐτοχράτορες 

ἥκειν, 1Πὐλοὸν τὲ αὐτοῖς ἀποδώσειν (πείσειν γὰρ 

αὐτὸς ᾿“ϑηναίους. ὥσπερ χαὶ νῦν ἀντιλέγειν) χαὶ 
8 τἄλλα ξυναλλάξειν. βουλόμενος δὲ αὐτοὺς Νικίου 

τε ἀποστῆσαι ταῦτα ἔπρασσε καὶ ὅπως. ἐν τῷ δήμῳ 
διαβαλὼν αὐτοὺς ὡς οὐδὲν ἀληϑὲς ἐν νῷ ἔχου- 
σιν οὐδὲ λέγουσιν οὐδέποτε ταὐτά. τοὺς ᾿4ργεί- 
ους καὶ Ἠλείους καὶ Μαντινέας ξυμμάχους ποιήσῃ. 

4 χαὶ ἐγένετο οὕτως. ἐπειδὴ γὰρ ἐς τὸν δῆμον παρ- 
ελϑόντες καὶ ἐπερωτώμενοι οὐκ ἔφασαν, ὥσπερ ἐν 
τῇ βουλῇ, αὐτοκράτορες ἥκειν. οἵ ᾿4ϑηναῖοι οὐκέτι 
ἠνείχοντο, ἀλλὰ τοῦ ᾿ἡλκιβιάδου πολλῷ μᾶλλον ἢ 
πρότερον καταβοῶντος τῶν “Μακεϑαιμονίων ἐσή- 
κουόν τὲ καὶ ἑτοῖμοι ἦσαν εὐθὺς παραγαγόντες 
τοὺς ᾿Δργείους καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτῶν ξυμμάχους 

ἘΠπδπὶ Τιαυϊπὶ π΄ ΟΥΔΙΙΟηΪ8. Οὐ ϊ- 
4ὰ88 ῥῬτοίαβὶ οοτηρᾶταίϊνα ροβέ αἵ, 
α 6 η18 ἀ πιο ἃ τῇ, 51Ππ|1165 ρᾶττῖ- 
οα}1845 ἰπίθγάυτηῃ πῇ αἰςῖνο αἰα πίτυν, 

λέγωσιν οὐτὰ ἰοοὶ ΘΟΠδ ΡΥ Θητἃ 
οβίθπαϊε τὰπὶ ΡΙαΐί. Νῖο. 10 πιὸ 
ῬΘΒΡΙΟΙΘΗ5: μὴ καὶ τὸν δῆμον 
ἀπὸ τῶν αὐτῶν λόγων ἐπα- 
γάγωνται. 

8 2. μηχανᾶται δέ. Ορρο- 
πἰθαν ἰὼ αποα ΑἸοϊ 8465. ἔδοϊυ 115 
αυᾶὰθ ἰεραῦ ἐδοθγιηῦ. ΝΟ Οραβ 
δ5ὲ Θοπί ΠηοΘΠ0Π6 δή, αὖ ραίϊανῖᾳ 
ΟΙ455. -- πεέϑ' εἰ νογθὶ ΟὈ] Θούπιι 
ἴδοι 6 οχ 115 αδθ ΒΘΘΌΠΠΙΩΣ 5}Ὀ- 
ϑαάϊοιν. Οἵ. 18, ὅ. -- πέστιν, 
ϊ. 6. ὅρκον. Οἵ. Ῥιαι. -- ἀπο- 
δώσειν, εἴ εοία τα πὶ, τὖ 115 
τοαάἀοτγοίαν, -- πείσειν. Ἐχ 
Βαροιίονε πείϑει δα απο ἰπῇ- 
ἰτν απὶ τοροίθ ἔλεγεν. Οἱ. δάπ. 
ΙΝ 8, 2. - ὥσπερ. . ἀἄντι- 
λέγειν, Ιπ καί Ρανίοα!α Π6 

᾿ΒδοΡοαΒ, οορὶία (τᾶβοοβ. ἀἴοουθ 
ὥσπερ καὶ ἀντιλέγω, οὕτω καὶ 
πείσω. Οἵ. Κτγιορ. αν. 8. 69, 82 
δ πὶ Ὑ19: Οιοπιδάτηοάιιπι Δα Γ6 ΠῚ 
δηῖ δὰ πείσειν 5ἴπιὰ! δα! θη ἀ απ 
ἀποδοῦναι Πάνακτον, ἴΐὰ 1ιἷς 
αυὰδὶ μὴ ἀποδοῦναι. Ὅε ἱπῆπὶ- 
εἶνο ἀντιλέγειν νἱὰ. Μαίῃ. ἅτ, 
8 ὅ38. Κτυορ,. ὃ ὅδ, 4 δάη. 9, 

Πι81π81. Χ1189 α 6 τῇ ἃ ἃ τῇ ὁ ἃ πὶ ἢ 
ᾶτγὶο ππδΐϊογθπι ἐμὰ γ δ πῇ ἢ0 - 
ΤῊΪ απ 6556 5ἷῖ0 νυ τὰ πὶ 
δὶθὶ. ΟΕἷἉ, ὴν. ΧΧΠῚ 12 αὐ ἀε- 
[6556 ἰΐᾶἃ τηϊπηπΐϊβ856 οὐ 7ϑο, 
Ηῖϊδβι. 1 117. 

5 8. Νικέου τε. Ῥαγίίουϊα 
ἴΐϊὰ οΟἰϊοοαῖα οδβϑί, ἀπαβὶ ΔΙ ΘΓ ΠῚ 
ἀυσατι6 τη ΠΡ τη ἃ καί οοπίπῃ- 
οἴἴοπθ ἱποὶρίθη5 ἃ ραν οϊρίο βου- 
λόμενος Ροπάθαι, Οἱ. δά. 82, 
1. -- ἀληϑές. ΡΙαι ἴῃ ΑἸο. 

ὑγιές, αιοά τηᾶναὶ Κυιιθρ.. : 5θὰ 
ΡΙαι. ἱπ Νῖς, περιφανῶς ψευδο- 
μένους. -- ξυμμάχους ποι- 
ἤσῃ. Ἀοιίίνυμη, αὐοα 605 500ῖ05 
ΠΟΠ βιδὶ, 568 ΑἸΠδηἰθηβίθιβ ἴδοϊς, 

ὃ 4. ἐς... παρελϑόντες. 
Ροϑιγιαϊε ἔλοίυπι 6556 (οϑίϑίιν ΡΙα. 
-- ἐπερωτώμενοι. Εἰ αὐτο- 
κράτορες ἥκουσι. Οἵ. ΡΙας. ἴῃ 
Νῖο, -- παραγαγόντες. .. 
ποιεῖσϑαι, ἴῃ οοπῃέϊ ΟΠ 6 πὶ 
ἰηϊτοάποῖΐοβ ... 80οῖ05 ἴᾶ- 
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ποιεῖσϑαι Μ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ἐ, με΄ ΜΕ 

σεισμοῦ δὲ γενομένου πρίν τι ἐπικυρο-- 
ϑῆναι, ἡ ἐκκλησία αὕτη ἀνεβλήϑη. 

40. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίᾳ ὁ Νικίας, καί- 

περ [τῶν “ακεϑαιμονίων αὐτῶν ἠπατημένων) καὶ 

αὐτὸς ἐξηπατημένος περὶ τοῦ μὴ αὐτοκράτορας 

ὁμολογῆσαι ἥκειν, ὅμως τοῖς “ακεδαιμονίοις, ἔφη 

χρῆναι φίλους μᾶλλον γίγνεθ!) αἷς καὶ ἐπισχόντας 

τὰ πρὸς ᾿Δργείους πέωψαιν ἔτι ὡς αὐτοὺς καὶ εἰ- 

δέναι ὅ τι διανοοῦνται. λέγων ἐν μὲν τῷ σφετέρῳ 

καλῷ. ἐν δὲ τῷ ἐκείνων ἀπρεπεῖ τὸν πόλεμον ἀνα- 

βάλλεσϑαι" σφίσι μὲν γὰρ εὖ ἑστώτων τῶν ποαγ- 

ὅδγθ, -- σεισμοῦ... ἀνε- 
βλή ὅη. ὅυμι ΘΠΪΠ ἰουγ8 8. Τηο- 
τὰ5 ἷπ πυηθῖο διοσημιῶν, ἀθ 
αὐἰθὰ8 νἱ ἃ. Βοποθηι. Οοπϊύ, ΑἸ θη. 
ΒΕ Ὁ) θ᾽ ΝΠ Ὁ. Ὁ- 

ϑεᾷ 5] τεσ τποίαϑ, Ροδβίᾳάδηι 
γε5. φυδοάδπι ἰᾶπι ἱποθρία οὐδί, 
δοοίαϊῖ, βίσπαπι, ἀπὸ ἃ (185 κά 
ροιβονογαπάιμι ὦ ἴῃ θὰ ΘΧΟΙΔΡ παν, 
6586. ἱπίθγργθίααπίαν, Μιὰ, ΣΧ θη, 
Ηἰϊβιί, αν, ΙΝ 7, 4.“ ΑὙ, 

ΟΔρ. 46. 8 1. τῇ δ᾽ ὑστε- 
ραΐίᾳ ἐκκλησίᾳ, π΄ σοπ- 
ἐΐοπο ροβίγι αἶα παρῖύα. (Οἱ, 
δᾶη. ΝΙ 11, 23, -- καίπερ .-. 
ἐξηπατημένος. 51 ἈΠῸ ε]86- 
σϑητίαθ βθηβι ΤῊ. ἱπιθαΐα5. αὶ, 
τᾶ τὰὯθ δίάιθ ΔΌΒοπιπ ἀϊοθηαϊ 
Θ6ΠῸ5. 4πδπη ἢἶο ΠΟΤ ΟΥ ΠῚ ΠΊΘΠ]0- 
τα ἰγδάϊίαπι οϑὺ οἱ {ἰρὰϊ ποααὶί, 
ρᾷ ποὴ βου) νοῦ ϑβογαθηϊ, 
βοᾷ οὐδ βθηλθηία οἰδπαϊοαῦ. ()υἱά 
οαΐτῃ αὐτῶν 5101 ν 6} 16, ποπηοάατῃ 
ἐχρίουανῖι, Νὰπι αυοα ΟἸα55, 60 
ἱπαϊοανὶ ραίαν!ὶ δορά θη 105 
60 δἀἀπορηᾷοβ ἔυϊ556., τὖ 510] ̓ρϑ8ὶ 
γοραρπαγεπί, ἰᾷ ΣΙ αἰ [Π0}}}1- 
τηστη ἐαϊδβαῖ, πη τ Ρραρπαγα 1Π] 
βἱδὶ αἀἰϊουπίαγ, 564 ἀθοθριὶ 6556. 
Απ ΤΘραρπδηαὶ ποίϊο ἴῃ ἴρΡ50 ργο- 
ποαῖπθ ἰποϑυ Οπιηΐμο Οὐβοσγᾷ 
οδὺ πᾶθο βχρ ϊοαίῖο εὐ αἴιὰ6 {γὰ- 
ἀϊ5 νϑυ 5 πϑαυδαῦδπι Θοπγ  ηΪδί. 
Νιβὶ γϑῦο ΘΟΡᾺ ΠῚ βθηίθηθδτῃ ᾿ηΐθγ- 
Ῥτθίαπαο διιρ  ατηι5 8 Πια ΘΠ] 88, 
8181} Ῥοίοδβὺ Ῥυαθπηΐθ50 τῶν Λακ. 
αὐτῶν ἠπατημένων ἀϊού απ 6586, 
απο ἰάθπι ποὴ ἴῃ νοὶ καὶ 

αὐτὸς ἐξηπατημένος Ἰηβῖι. Νεῖη- 
ΡῈ ἴρβυῃι καὶ αὐτός δἃ ἴταυάθηι 
1, οοαϑομι 5. 1Παίαπι ἃρονίθ Γο- 
[δυίαν. Οὐπὶ ἰριεαγ νϑῦθᾶ ἱπθρία 
βίσαα! ἱπα 1 β᾽πί, Ηουν ον, ἰδὰ- 
ἄδτηαβ, αυοα (ϑιυὰ. Τπυο, Ρ. 758) 
πη Ἰἰοοαπὶ ἰπγρὶ δαἀάϊαηηθηΐο 
ΘΧΟΠΘΥΑνΪ’. Ετοπΐπὶ ΡΥΙ ΠῚ ΠῚ δὰ 
καὶ αὐτός 1Π ο ΡΥ ΘΠ ΠῚ αὐτῶν 
ἠπατημένων, ἀοϊπᾶς δὰ αὐτῶν, 
αὐ αἱ οββϑηῦ ἰηαϊοαγθοίαν, τῶν 
“Λακεδαιμονίων δάϑονὶρίυτι. δβί. 
-- περὶ τοῦ... ἥκειν. ἤδεοο 
ααοαπθ νοῦ θᾶ Ἠρυννονᾶ, ἸΥ ΕΝ ΗΝ 
ἀθταάϊοανὶῦ, αποὰ ΝιοΙδΒ ἀθοθρίτιϑ 
δβϑθὺ ΠΟὴ περὶ τοῦ, βοᾶὰ τῷ 

ἷ μὴ αὐτοκράτορας ὁμολογῆσαι 
ἥκειν. Αἰϊδιηθη ἰρ8ᾶἃ ῬΓΆΘΡΟΒ. 
σερί ἰὰ αἴουυὶ ἱπάϊοδίαγ, ἴῃ 480 
ἔγαιβ Νιοῖαθ {Πα οοηβύϊ ον! (οἵ. 
Π 10, 1), πϑαθ ποὺ ἰᾷπὶ ἴδοι θ 
ῬΘΡ 86 Ἰῃ 16] οῖτανς, αὐ Θομητη 046 
60. ΟΔΓΘΆΠΊ085. --- ἐπισχόντας 
τὰ πρὸς Ἀργείους, ἀ1|α00 
Αὐρσὶν τὰ ΠῚ πθϑο ἴο, Ρονί, 
ϑαρτα 82, 6 περὶ τῆς ᾿Δργείων 
ξυμμαχίας ἐπισχεῖν. Οὗ, δάη. 
89, 83. οἱ 76, 2, --- ὡς αὐτούς 
τοὺς Λακεδαιμονίους. 5080]. --- 
λέγων, ἰᾳ 6} 8; εὐ ά 65. Οὐ 
δάη. 17,1. το ἐν μὲν... ἀπρε- 
πεῖ, οὐτὰ ᾿ρ 5] βίδτία ἀτοτδη- 
[Υ θομο; 1111 δα 6 πὶ Ἰσηο- 
ταὶ πἴοϑ0. Οἱ, ,.ὅ9, 4. 00, “Ὁ οἱ 
οαπὶ νογθὶβ τῷ ἐκείνων ἀπρεπεῖ 
Ψ1111,..6: -τοὸισριέςξειμ δε ῳ .:.., 
διακινδυνεῦσαι, Οἱ, Ιβοοῦ. 
ΨΙ 80. -- εὖ ἑστώτων. ῬΙαπο 

- 
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μάτων ὡς ἐπὶ πλεῖστον ἄριστον εἶναι διασώσα- 
σϑαι τὴν εὐπραγίαν, ἐχείνοις δὲ δυστυχοῦσιν ὅτι 
τάχιστα εἴρημα εἶναι διακινδυνεῦσαι. ἔπεισέ τε 
πέμψαι πρέσβεις, ὧν καὶ αὐτὸς ἦν, κελεύσοντας 

“ακεδαιμονίους. εἴ τι δίκαιον διανοοῦνται, Π]|ν-- 
, 3 Χ 93 , δι. Ἅ ᾽, ν 

αὐτὸν τὲ ὀρϑὸν ἀποδιδοναι καὶ ἡμφίπολιν., καὶ 
τὴν Βοιωτῶν ξυμμαχίαν ἀνεῖναι. ἣν μὴ ἐς τὰς 
σπονδὰς ἐσίωσι. καϑάπερ εἴρητο ἄνευ ἀλλήλων 

" , ᾽ » , Ω ν δ 

μηδενὶ ξυμβαίνειν. εἰπεῖν τε ἐκέλευον ὅτι καὶ σφεῖς, 
3. υἱῷ ’ 9 ς, - Ἵ Ἅ 3 ΄ ᾽ 

εἰ ἐβούλοντο ἀδικεῖν, ἤδη ἂν ᾿Δργείους ξυμμάχους 
- αν ΄ 9 -» πεποιῆσϑαι, ὡς παρεῖναί γ᾽ αὐτοὺς αὐτοῦ τού- 

του ἕνεκα. εἴ τέ τι ἄλλο ἐνεκάλουν. πάντα ἐπιστεί- 
λαντὲς ἀπέπεμψαν τοὺς περὶ τὸν Νικίαν πρέσβεις. 

,΄ » 9 ’ 

Καὶ ἀφικομένων αὐτῶν καὶ ἀπαγγειλάντων τά 

τὲ ἄλλα καὶ τέλος εἰπόντων ὅτι. εἰ μὴ τὴν ξυμ- 
μαχίαν ἀνήσουσι Βοιωτοῖς (ἡ ἐσιοῦσιν ἐς τὰς 
σπονδάς. ποιήσονται καὶ αὐτοὶ ᾿“ργείους καὶ τοὺς 
μετ᾽ αὐτῶν ξυμμάχους, τὴν μὲν ξυμμαχίαν οἵ 
“Δακεδαιμόνιοι Βοιωτοῖς οὐκ ἔφασαν ἀνήσειν, ἐπι- 

δοάθπι τὴοᾶο ᾿ἰοαιπηίαν (οι ἢ], 
ΑἸτοὺ ΤΔΙ]Ὼ], 

9.2. ὀρϑόν. ΟἿ, «ἅη. 49, 9. 
-- ἀνεῖναι. ΟΥἁ δάη. 81, 8. --- 
αὐ υρέοη εἴρητο. . Οὐ, ἰἀἅπ. 
89, 

8 8. ὅτι... πεποιῆσϑαι, 
56 α04808 .- .. ἰἴδπ ΑΥ̓σῖὶν 5 
Βοοϊρίδίθ δὶ οοπίπποίο5 
μΒαθ᾽ταΓ05 6556. Πὲ ὅτε δηΐθ 
ἱπῆ ἢ ἰναπη ροβὶίο οἵ, Χβϑη, Ηϊϑβύ, 
αΥ. ὟΝ .,.38. γτγ. 11 4, 15. 1, 98. 
ΨΠΠῚ1 28. 514}}0. δὰ ΡΙαί, Ῥῃδβά. 
08.. Μαίιῃ. αν. 8 589 δάη. [, 
Κυιορ, ατ, 8 ὅδ, 4 δάη. 10. 51- 
ΓΉΠ του ἀραὰ ΤῊ. ὅτι ἐὔπη ΡΑΡί. 
ΤΥ 87, 1, Δ] οἢἉ, δάπ. ϑιρον ἄν 
Ροείδοιὶ Ἰπβπῖῖνο δαάϊίο νὰ, δάη, 
ΠῚ 102, 6. Ηἰο ἴάδο Ἰεσῖταν, ααΐὰ 
ἢϊο Ἰηβηϊένυδ, ἴῃ. Ῥ] 54 ΔΤΉΡ 6 Υ- 
[δοίαπη οαπὶ ἄν ἰᾳποιαπι γ6501- 
νϑηάιβ5 εβϑί. ϑηΐαθ ἀθ σφεῖς 
ΠΟΙΏΪηΑΙνο οἵ, Κταοο, αν. 8 58, 
 «αἄῃ, 1, Οτποπίαπι ΘΠ 8 {11ΠῚ 
σφεῖς σΟΠ ΪΠΘΠ5 ῬΓΟΡΥα ΠΟῚ 6Χ 

ἐκέλευον μεπάοι, 56 οχ εἰπεῖν, 
«πο τοίονιαν δὰ τοὺς πρέσβεις, 
ῬΓΟΠΟΙΊΘη δα πηΐνογβοβ ΔΙΠθηΐθη- 
8655) ΡΓΟρΡΥΪΘ 4υϊἀ6η1 δοοιιβαίϊν υΠ 
ἜΧΒΡΘοΙθΒ; 568 οὰπὶ ἰαρϑίϊ εἴ δ88 
οἰν᾽ταῖθ8, ἀαδυῖπὶ ν ΘΓ ]5. Ἰοααπη- 
ἴα.) ΠΟῚ ΤᾶῖῸ ἰῃΟῚ 586. ΘΟΙΠΠὰ- 
τθητατ, ᾿ι860 1ΐὰ αἰοία βιηΐϊ, αὐ 5ἱ 
ὯΝ εἰπεῖν ἐκέλευον, 5868 εἶπον 
ΒΟΓΙΡ ΠῚ 6Θϑ5θί, -- ὡςπαρεῖναι. 
6 ἴῃ Πη ῖνο ν6] ἰάθο ἀριϊϑβ᾽πιο, 
ααΐα ὡς πἴο 46 πὶ να]οῦ δίᾳπθ γάρ, 
οἵ, Μαίῃ. αν. 8 ὅ88. Κυιορ,. αν. 
8 δῦ, 4 Δ(η, 9. --- τοὺς περὶ 
“60. ποέσβεις, ΝΙεῖδηι οἰ αβαιιθ 
ΘΟἸΙοσα5.. Οἷ, 42, 1,, Κτιοο, αν. 
8 80, ὅ 8άη. 6. 

84, τά τε ἄλλα. ΤῈ ἴίὰ οο]- 
Ἰοοδίππη οϑί, τ δὶ εἰπόντων ποθὴ 
οβϑθύ 5ΘΟ.ΨΆΓΙΠΊ. ΟΥ, δά, ἀ 160. 
-- εἰμὴ... «Βοιωτοῖς, πἰ5ὶ 
Βϑάθεϊα βοο᾽ οὐδὲ 8 πὶ τϑτηϊί - 
᾿ογοηῖ, ἰ. 6. 115 το ἀονγδηῖ, 
οοἀοτοηΐ ἰᾶπαυδηη Ττ6 ἴῃ - 
αἰ1}1. Οὗ, Μαί. ατ, 8. 8389 ο 1, 
Καρηη, τ, πῆᾶχ. 8 428, 34. -- 

τούτων δὲ 
οὐδὲν δια- 
πραξάντων 
οὗ ᾿Αϑηναῖοι 
ξυμμαχίαν 
ἐποιήσαντο. 

᾿Δργείοις καὶ 
τοῖς τούτων 
ξυμμάχοις. 



αἵ σπονδαὶ 
“Αϑηναίων 

ΠΣ , 
καὶ “ργείων 
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ἀαρατούντων τῶν περὶ τὸν Ξενάρη τὸν “ἔφορον 
ταῦτα γίγνεσϑαι καὶ ὅσοι ἄλλοι τῆς αὐτῆς γνώ- 
μης ἦσαν, τοὺς δὲ ὅρκους δεομένου Νικίου ἀνε-- 

νεώσαντο᾽ ἐφοβεῖτο γὰρ ἡ πάντα ἀτελῆ ἔχων 
ἀπέλϑῃ καὶ διαβληϑῇ. ὅπερ καὶ ἐγένετο, αἴτιος 
δοκῶν εἶναι τῶν πρὸς “ακεδαιμονίους σπονδῶν. 
ἀναχωρήσαντός τε αὐτοῦ ὡς ἤκουσαν οἱ ᾽ά4ϑη- ὅ 
ναῖον οὐδὲν ἐκ τῆς “΄Ιακεδαίμονος πεπραγμένον, 
εὐθὺς δι᾿ ὀργῆς εἶχον, καὶ νομίζοντες ἀδικεῖσϑαι 
(ἔσυχον γὰρ παρόντες οἱ ᾿Δ4ργεῖοι καὶ οἵ ξύμμαχοι 
παραγαγόντος ᾿Αλκιβιάδου), ἐποιήσαντο σπονδὰς 
καὶ ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς τήνδε. 

41. ς Σπονδὰς ἐποιήσαντο ἕχατὸν ᾿Αϑηναῖοι 
ἔτη χαὶ ᾿Αργεῖοι καὶ Μαντινῆς καὶ ᾿Ηλεῖοι «πρὸς 

. 47. Πυϊυβ [ὈΘαογ 15 ἔγαϑιηθηίατη, αποαὰ ἃ ἰηἰῖο ἀβα06 δᾶ 
ξ 8 τήνω δ᾽ ρογιποί, ἴῃ ἰα θυ α πΊΔΥ τ ΟΥἿ5. ῬΘΏ 6 ]1οἱ ᾿ἸΠ βου ρύαπη ΠᾺΡ ΘΓ 
ΑΥΠΘηβ. ἱπίου {ποαίτα Βδοομὶ οἱ Ηδυοαΐβ δγαίαπη οϑί, Ὁυοὰ ἔγϑοτηθη- 
ἴση ἃ ὑπἰθ8. ρϑΥίθιι5. τη. ]Ππ|., ἃ ἀθχίγα ᾿μθο ΠῚ ΟῚ Ἰϊτιοταβ. εχ 
ογάϊπθ δοοαγαίθ ἀἰβροβίίαβ Παθθδί, βαρϑοίίον ἃ. ΚΙΡΟΒΠοΥ 5 σοτηρᾶ- 
ταίο ἴοεάθγθ δρυὰ ΤΊ). βχβουρίο βίπριϊοβ νθιβὰ8 βθρύπιδθθῃδβ 86- 
Ρίδπδβ Εἰ ογα8. Πα θ 1556 ἴῃ Ηθγπι. ΧΙ] Ρ. 868 544. ΘΧΡΙογανῖί, πἰδὶ ᾳαοὰ 
ἴοοαογὶβ ραγίθβ νᾶοιιο β' πραγ πι γ6ὶ Ὀϊπαγατη Εἰ Θ αυ τη βραῖῖο ἀΪ5- 
ἐἰποίδο. ἔαϊββθηί. Αα παηο δαϊθπὶ ψϑυβυ πη ΠῚ} 01Π0Ὶ ΟἸΠῚ ΠΟΙ ΟΤΩἢΪ- 
Ῥὰ5 Ἰοοῖβ σοῦθα ἀραιὰ ΤῊ. ἰγδαϊία γθνοοᾶυα ᾿ἰοθαί, ΠΟ 80 ΟἸΠηΐ ρᾶγίθ 
Ἰπίοσυ απ ἔσο ἀρὰ οὰπὶ βουγαίαπη 6586. Ρῥϑίθί, Ιάθη ὃχ 60 οο- 
Βποβοῖτασ, αποᾶ ἴπ᾿ ἐἰα]ο0 δ᾽ίαποι νοῦθᾶ δχϑίαηί, ααδ6 ἀριιὰ ΤῊ. ΠΟΠ 
ἱπνδηϊαηίαν. ΟἿπὶ Δα θη ογθαϊ πϑαπθαί ᾿ρϑαπὶ ΤΙ. [οοάονῖβ νεῦρα ᾿ΐα 
ΘΟηΒαΪϊΟ τησίᾶ58856 δαΐ (Δ Π| ΠΘΡΊ ΘΟ οπίου Ἔχ ϑ0υ 0 51556, αὐ γοοᾶθα δυϊ 
οταϊτογοὶ δαὶ δἀάογοί διὺ 4110 ογάΐπθ ροπεγεὶ, ϑηθηάδηάα θϑί οοδά. 
τηθιηοτΐᾶ δ σθπαΐπυτι σε ενῖ5 ΘΧΘΠΊΡΙΔΓ ΕΧ τα}} στ τα αἱ15 το βοίαχη, 
Ουοᾶ 4016 ἔπουϊε οὐ ἀρρᾶγθαί, ἰπ ἀρρβηᾶϊοθ ᾿πιϊ8 ΠΠὈΤῚ 5 Ὁ] ΟΙ ΠλῸ5 

τῶν περὶ... γίγνεσθαι, 8 ὅ. ἔτυχον γὰρ παρόν- 
ΟὟ ΧομδΥἃ5 οἰθβαιθ 50- 
οἷα 5 (ΟἸΙεοθαϊαβ, οἴν,,ο.: 56.:5α.; 
Ἠ8Π1Ί ΤΟΙ ἃ]. ααἱ οἰ 54 61 [δοιιοπίβ 
εγδηί, βιβηΠοδηθαῦ γΘΙΌΙ5 καὶ 
ὅσοι .. . ἡσαν) ενἱποθγθηΐ, 
αἴ 860 {Ἰοτοηί. δ ἐπικρα- 
τεῖν οὐτὴ ἰπΐ, οὗ, ΥἹ 74, 1, ἂς 
ἃυΐϊοϊο τόν ϑϑπηϊηδίο ἀάη. Π 
61. 2. Ἐχεπιρία Πιοο ῬΟΒίθυΟΓΘ 
ἴοθο 8]]α ἃ οὐ δίδῃί, ἀυΟΠΊΪΠτι8 ΟΌΤῚ 
ΟΙ655. τὸν ἔφορον ἀοἰθᾶπηι8. -- 
τοὺς δὲ ὅρκους. «ἀνενεώ- 
σαντο. Οἴ. 18, 9. 98, 4, --- αἴ- 
τιος... ἜΣΘ ΩΣ γιά. 16, 1. 

τες, 50}}. ἴῃ οομίΐοπο, 84 48 
ΝΙοῖαβ ἀθ Ἰερδίίοηθ 88 τρία] ϊί, 
Νϑπι 605 ΑἰΠπθηῖβ δαΐαϊββα ἴδ πὶ 
ἀϊοίαπι εϑὶ (οἷ, 44, 2. 46, 4, 40, 
9). 6ἱ ΤῊ, 5ὶ [00 ΤΘΡθίθγθ γοϊυΐδ- 
βεῖ, ἔτε γὰρ ἔτυχον παρόντες 
Βουίθεγα ἀθθεθαί. -- παραγα- 
γόντες, Οἵ. δάη. 46, 4. -- οὐ- 
τούς ἃ ποηηϊπᾶ ἰπ ρθη μδβὶ 
οΟἸ]οοαία γοϊαίαπι, αὐ ΠῚ 70, 8. 
Οὗ, δάη. 584, 2. 

θΔρ. 41. 84, ἐκατὸν 4ϑη- 
ναῖοι ἔτη. θὉε ὑταϊδοιί! οἱ θῈ5 
ΒΙΠΆ]Π]θὰ5. οἵ. δάη, ΠΠ 90, 4. -- 
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ἀλλήλους». ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων 
ὧν ἄρχουσιν ἑκάτεροι. ἀδόλους καὶ ἀβλαβεῖς καὶ 
κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν. ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω 
ἐπιφέρειν ἐπὶ πημονῇ μήτε ᾿Δργείους καὶ ᾿Ηλείους 
καὶ Μαντινέας καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπὶ ᾿Αϑηναίους 
καὶ τοὺς ξυμμάχους ὧν ἄρχουσιν ᾿᾿ϑηναῖοι, μήτε 
᾿“ϑηναίους καὶ τοὺς ξυμμώχους «(ὧν ἄρχουσιν ᾽4ϑη- 
ναῖοιν ἐπὶ ᾿Αργείους καὶ ᾿Ηλείους καὶ “Μαντινέας 
καὶ τοὺς ξυμμάχους. τέχνῃ μηδὲ (ηχανῇ μηδεμιᾷ. 
κατὰ τάδε ξυμμάχους εἶναι ᾿4ϑηναίους καὶ ᾿Ἵργεί-- 
ους καὶ Μαντινέας καὶ ᾿Ηλείους ἑκατὸν ἔτη. ἢν 
πολέμιοι ἴωσιν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν ᾿4ϑηναίων., βοη- 

Τορᾶογὶβ υϑϊαυΐαβ ααδ ἴῃ ἰΌ]α Βα ρουβηῦ οχ ΤῊ, οοπιρ]οία5. Ὡποά 
60 τηδρὶβ ΠΘΟΘΒΒΔΡ ΠῚ δῖ, αποα 46 τοβίϊπθπὰο οχ (ἰ]0 ἔοβά θυ ποῃ 
οὐ ἶθι5. ἰοοἷβ οὔσῃ ΚΙτΟΠ οὗ ΠΟ. ΘΟΠΒΘΠ Ϊ 108, ααἱ ροβὺ σοπηπιθηϊδίϊο- 
ἨΔ ΒΌΡΥα ΟΟΠΊΠΙ ΘΠΙΟΓΑ Δ ΠῚ ἵγαρτηθπίαπι ἰαρὶ αὶ ἱποίβυιπη ἴῃ ΒΌΡΡΙ. 
ΘΟΓΡ. ἰπβοὺῦ, Αἰτ, ἢ, 460 εαϊάϊν σοπιρ]είππιαιθ ἴῃ Ἰἰτο 5. τ Π 500} 5 
ἰγα 55 τ ρ511, Οπδ6 ἰσιθαῦ δηΐθ 8. 8 δαΐ νϑγθὶβ ἴῃ οοἀά, ἰγδα 15 δα αϊία 
δαΐ φυϑαΓαι5 ἀποῖβ ᾿Πο} 58 Ἰοσππίατγ, οἃ δα αἶα οὐ βοϊ ποία 5 ηΐ δα ΘΧοπὶ- 
ΡΙυπι οἰὰβ ῥᾶν8. 6Χ ἀἰϊ}} τ !ϊα 15. τϑϑι ΠΤ ς γα ὰ, αυδθ ΡΥΔΘίοΓ 
οοαά,. πηθιηουᾶτη οϑάθηι γϑίϊοηθ τηυίαία 5αΠ|, 505 ἸοοΙ5 ἴῃ 54, ᾿παϊὶ- 
ὀανίτηυβ. [πίδοία ἰάτσιθη ρα ΤῊ. τϑὶϊα αἰ Π1 5 ἦν, ἐπήν, θάλασσαν, 
ἀθ χαϊθι5 οἵ, δάη. 18, 4, εἰ ἃπίθ. γοθϑὶθβ ροβίϊαπὶ ν ἐφελκυστικόν 
οἱ δηίθ οοῃβοηϑηΐθβθ ΟἸΪΒΒ ΠῚ, ἴῃ απὸῸ γΘίργοϑ 5101 ΠΟ σΟΠϑ 1356 

ΤῊ Ὁ 15 ἸῃΒΟΡΙΡ ΟΠ ΠῚ ΘΧΘΠΊΡ 8 ἀφτηοηβίγαίαν, 
8 8. Ἠλείους καὶ Μαντινέας αἰγο θα 8 ἸγουβῸ οτάϊηθ οοἀά., 

Ῥτδθί θυ 4 πᾶ πὶ ααρα ΔΙί6γῸ ἰοθ0 Ἠλείους καὶ ᾿Δργείους Ὁ. 
ἐς τὴν γῆν οοἀά. 

τῶν μξυμμάχων ὧν ἄρ ου- 
σιν ἕπ. ἈΑὐρίγογαυτη 00] ὑπήκοοι 
ογδηῦ Ογηθδίδθ εὐ ΟἸθοηδεὶ (67, 2), 
Μαηιποπβίθτη δἰϊᾳαοὺ Ατοδαϊΐδα οἱ- 
γίίαιο5 (29, 1), ἰπίθῦ αὰᾶ5 Ῥᾶτγ- 
γμα511 [πουδηΐ (88), ΑὐΠΘ πη βί τη 
δηστηουαιὶ δαπὶ ἃ ΒΟΘΟΚΠ. θ6ο. 
οἷν. ΠΡ. 6ὅ7544ᾳ. Κοβϑῇϊοῦ. 46 
Ἐορά. Ῥεοϊϊδοο - Αἰτϊοο Ρ. 188 544. 
- ἑκάτεροι, Αἰπμδηΐθηβε8. οἱ 
Αὐσῖνα βοοϊείαᾷβ Αγοῖνοβ εἱ Μδη- 
{ἰπ6η568 οἱ Ε]608 ΘΟΙΩΡΙ οί 68. 

8 9, ὅπλα ὃ ἐ. Ροβίᾳυδτηῃ ρτὶ- 
τὴο δπαηίαίο βιαίαϊαπι οβϑύ, αὐ 850- 
οἰδίαβ οαπίυτη 8ΠΠῸΒ 510, δα 'ρ5885 
οἰνιἰαθ5. δου πη ατι6. 500108 51}0]16- 
οἴο5 Ῥεριϊηθαὶ, ἰθΥΡᾶ τηϑτίαθο νᾶ- 
Ἰεαΐῖ, ἴᾶσὰ ἤονὰ οοπάϊοϊο δαάϊίυν. 
Ορεπιο ἰσῖταν αὐταὶ ργίϊουϊα 

δέ Κναορ, ἀε]οία. Ὀὶνουβαπι ἰῃ- 
ἴτα 8 8 ἣν πολέμιοι Ἐπ αν λον 
δὶ βυρονίιβ κατὰ τάδε Ἔχρ 
οδίαν, ϑἰτηῖ!8 18, 4. --- πημονῇ. 
ΟἿ, «ἀπ, 18, 4. --- τέχνῃ μηδὲ 
μηχανῇ ᾿μηδεμιᾷ. Ργο ΒΪ5 
εἰΐατι μήτε τέχνῃ μήτε μηχανῇ 
μηδ.. αἱ 18, 4, υδἱ να. Δάπ., ἀϊοὶ 
Ροιαῖι. »»Οοπϊαποιῖο μηδέ δὰ 5ὺ- 
Ῥουΐὰβ μή τϑίθυαν. οχ πο ἰββίπια 
ἴερθ Ῥἰεγαπιαὰθ μὴ. . μηδέ εἱ 
μήτε... μήτε πῖον 86 γΘ5ρΡΟη- 
ἀοΓΘ ργΆ οὶ ρ  θπίθ, ̓ς Ασα, Οἱ, ΕἸ ΠΙ5], 
δὰ Εν. Με, ν, 4. ὅ οἱ ἰηΐτα 8 8. 
δι. ξυμμάχους εἶναι. 

πη εἶν] ΘΧ ν ΡΟ Ὶ5 σπονδὰς ἐποι- 
ἥσαντο Ῥεπάθτθ ροββαπί, Οὗ, ἰᾶ- 
ταθῃ οἰΐδιη δάη, 18, ὅ. -- ἐπὶ 
τὴν γῆν αἱ ἰηΐτα 4, Οὗ δάπ, 

καὶ Ιαντι- 
νέων καὶ 
Ἠλείων. 
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ἁ)εῖν ᾿Ἰργείους καὶ Μαντινέας καὶ Ἠλείους ᾿49η- 
ναΐζε, καϑ' ὅ τι ἂν ἐπαγγέλλωσιν «οὗτοι» [4ϑη- 
ναῖοι], τρόπῳ ὁποίῳ ἂν δύνωνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ 
τὸ δυνατόν᾽ ἣν δὲ δῃώσαντες οἴχωνται, πολεμίαν 
εἶναι ταύτην τὴν πόλιν ᾿Αργείοις καὶ αντινεῦσι 
χαὶ ᾿Ηλείοις καὶ ᾿“ϑηναίοις καὶ κακῶς πάσχειν ὑπὸ 
ἁπασῶν τούτων τῶν πόλεων καταλύειν δὲ μὴ 
ἐξεῖναι τὸν πόλεμον πρὸς ταύτην τὴν πόλιν μηδε- 
αιἰᾷ τῶν πόλεων, ἢν μὴ ἁπάσαις δοκῇ. βοηϑεῖν 
δὲ καὶ ᾿᾿ϑηναίους ἐς 'Ἴργος καὶ «ἐς Μαντίνειαν 
καὶ («ἐς») Ἦλιν, ἣν πολέμιοι ἴωσιν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν 
᾿Δργείων ἢ τὴν Μαντινέων ἢ τὴν ᾿Ηλείων. καϑ' 
ὅ τι ἂν ἐπαγγέλλωσιν αἱ πόλεις αὗται, τρόπῳ ὁποίῳ 
ἂν δύνωνται ἰσχυροτάτῳ κατὰ τὸ δυνατόν ἢν δὲ 
δῃώσαντες οἴχωνται, πολεμίαν εἶναι ταύτην τὴν 
πόλιν ᾿4ϑηναίοις καὶ ᾿Δργείοις καὶ Μαντινεῦσι καὶ 
Ἠλείοις καὶ κακῶς πάσχειν ὑπὸ ἁπασῶν τού- 
τῶν τῶν πόλεων καταλύειν δὲ μὴ ἐξεῖναι τὸν πό- 
λεμον πρὸς ταύτην τὴν πόλιν (μηδεμιᾷ τῶν πό- 
λεῶν), ἣν μὴ ἁπάσαις δοκῇ [ταῖς πόλεσιν]. ὅπλα 
δὲ μὴ ἐᾶν ἔχοντας διιέναι ἐπὶ πολέμῳ διὰ τῆς γῆς 
τῆς σφετέρας αὐτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ὧν ἄρχου- 

- -»" ΄ ΄ : : 

πασῶν τῶν πολεῶων τούτων οοαᾷ, ΠΣ Ατὶ (ἢν, θδη., απὶ 
8. ΤΟΙ 415 ΟΠλϊ550 σασῶν ἀἰδοτοραπί. Οἱ, 54. 

8 4, ᾿Ηλείων ἢ τὴν Μαντινέων ἢ τὴν ΝΣ ἴπνεῦ50 οὐ- 
ἀϊπο οοαά, 

πασῶν τούτων τῶν πόλεων οοα4., πῖδὶ ᾳφυοᾶ πασῶν τῶν πό- 
λεων τούτων “αὐ. Η, νογαπι γϑγθου απ ᾿ΘΟἸοοδιΐοποπα Εἰ} 5 οβίθηαϊε, 

8 ὅ, ὧν ἄρχουσιν ἘΣ; τεϊϊαυϊ ὧν ἂν ἄρχωσιν, εἶδὶ αποᾶ ΡαΙ. 
ἄν οπι. Οἵ, δάη, 

,. Ἦλιν. ΔΡΡρδπαϊοὶβ.-- ἐπαγγέλλωσιν. 
90 ΗΟ ποίαλ ἀδ πα πίϊδῦ 6, Ρ0- 
506 Ύ6, αηκιπαϊΐσοπ, (141]. 5. ὁ τὴ - 
ΠΟΙ; τόοΙΆ πα δΙ, “ Βαὰ. Οὗ 86 
εἰ στρατιᾶν΄ ἐπαγγέλλειν ὙΠ 
17, 1, - οὗτοι αὖ ἰηΐγτα ὃ 4 
αἱ [Γ᾿ πόλεις αὗται. Οἵ. ἀάπ, ἀρρεοπά, 
-- τρόπῳ. . δυνατόν. Οἵ. 
δᾶπ. 28, 3, --- ἁπασῶν. 1,οη- 
ΒΊΟΥ οἱ στανῖον Παϊα5 νοοᾶθῈ}} 
ἔουπια πρίατπιθ ἴῃ ἢοο ἔοραογα δϑί. 
Οὗ ᾿τηδτα 8 8. 4. ὅ. 7. 12. 

8 4. ἐς Ἄργος. 
Θ᾽η σα }]15. ΠΟΤΉἑΠΪ 05 ΡΥΔΘΡΟΒΙΟ 
δαἀάϊαγ, αὐοαὰ 51Π0}}18. οἰ νὶτδυῖ- 
θὰ5, αὐ ἴῃ απδτηαιθ ἢο51{1}18. 1ΠῚ - 
Ῥοίι5 ἔδοίιβ δϑι, ΑἸ ΠθπΙθη565 8ὰ- 
ΧΙ τι ργδθϑίαγα ἀθθεπί. Οὗ, 8 10 
εὐ δᾶη. - ἃρΡρεπά. 
8 ὅ. ὧν ἄρχουσιν ἕκαστοι. 

Βαϊβαπι δῦ αυοα πὶ ΠΡ ΡῚ5 ῬΓΟΡΘ 
οτηηΐθιιβ ἰϑοϊταν ὧν ἂν ἄρχωσιν. 
σαν θπΐπι Πῖο ΔΠΪΤΟΡ αἴαιια τοὶῖ- 
αἰ ἰοοῖδ (8 1. 2) ποὴ ἀδ 18 

ὅ 
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σιν ἕκαστοι, μηδὲ κατὰ ϑάλασσαν, ἣν «μὴ ψηφισα- 
μένων τῶν πόλεῶν ἁπασῶν τὴν ϑίοϑον εἶναι; ᾽4ϑη- 
ναίων καὶ ᾿᾿ργείων καὶ "Μαντινέων καὶ ᾿Ηλείων. 
τοῖς δὲ βοηϑοῦσιν ἣ πόλις ἡ πέμπουσα παρεχέτο) 
μέχρι μὲν τριώκοντα ἡμερῶν σῖτον ἐπὴν ἔλϑωσιν 
ἐς τὴν πόλιν τὴν ἐπαγγείλασαν βοηϑεῖ ν, καὶ ἀπιοῦσι 
κατὰ ταὐτά" 

8. 6, ἔλϑῃ εοἀά. Οὗ «ἀη. 
πλέονα οοἀά. Οἷ. 54. 1. 82. 

ἣν δὲ πλείονα βούληται χρόνον τῇ 

βούλωνται οοαᾶ., πὸ 5εγναίο δηΐθπαο ροβὶ χρῆσθαι Ἰηϊεγραη- 
βεθαπὶ, Οὐ. δάη. 

500 115, 4] ἰὰπὶ ογδηΐ, 568 46 1Ϊ5, 
αἱ αἰϊαπιαηὰο αίανὶ βἰπέ, ρϑοὶ- 
Βοδηΐαῦ, ὈΓΟΥΒῚΒ. ΠΟ ἱπίο]]6ρὶ- 
ἴὰν, Ῥγδδίθσθβα δῖ0 σϑρῃυρηδηςἃ 
δἰΐαυα δχβιβυς πίθου πο ἸΟΟῸΠῚ 
οὐ ὃ 1, αδὶ ἐοίαπι ἔοθαιβ δα 605 
αἱ ἰυτη οὐδηΐ δοοῖοβ Ρδγ  ΠΘΓ6 
ἀἰϊοίαπι οδϑί. Οἱ. δάῃ, ἀρρεπᾶ. -- 
μηδὲ κατὰ ϑαάλασσαν, πε 
μηᾶὺὶ αὐϊάφδιῃ, ἀμοὰ πίομέ ΖᾺ 
566. Κτυορ. 1866 ψδῦθᾶ ἀο]ονῖι, 
ααοὰ ποη οοπνθηϊγθηΐ δα 80, 2 
εὐ Ρ6γΥ 586 ἱπορίἃ δβββϑῃί. ϑϑᾶ ὅθ, 2 
Αἰ ῦ Ἰπ ΘΡργθίϑη υτὴ οϑύ δίαπα 116 
1η 16} 6χὶὶ (οἵ, 84 η.} πραὰα μοο 'ρ50 
Ἰοθο φαϊοααδπὶ ἱπϑρίϊ γοὶ πα αἱτα, 

βὶ διὰ τῆς γῆς. .«ξυμμά- 
χῶν νεϑυίϊπηιβ Ρ ΘΓ ἐϊπδβὶ ῖρΡ850- 
Τα οἱ βοοϊοτγαπι (οἴ, 26, 8). 
Ἀοοραϊώ φυοά Γοράθυὶβ ἰηϊῖο τά 
ἴουσἃ. πᾶτὶ απ 6 γΆ]6γα ἀϊοίαπι οί, 
-- ἣν μὴ... εἶναι, ηἶδὶ 
ἀφογοῖο 80 οτη πἰθτ5 οἰ γί - 
{ἰθ8ὺ5 ἴα οίο αὐ ἀν δ 5115. 11- 
οαγοῖ, ΒιμΠἜ ον ἣν μή ,ἀἸοίατη 
εβὶ ἃ Ῥεπι, ΧΧΙΝ 46 οὐκ ἐῶν 

λέγειν οὐδὲ χρηματίζειν 
εν ἂν μὴ τῆς ἀδείας δοϑεί- 

σης οἱ ὈῬᾶΥγϊΐου ἷὰ ῬΓδοτ ἶββα 101- 
ἀεπὶ 46 Ἰε56 ἐὰν μὴ ψηφισα- 
μένων τὴν " ἄδειαν. Μραηΐε τορϑ- 
ἴθγθ ᾿ἰϊσεὶ ἀρυὰ Τῇ. διεέωσι, ἀρὰ 
θπι. λέγωσι καὶ χρηματίζωσι; 
564 οᾶΓοΥα ῬΟΒΒΌΠΙΙΒ (8}} ΞᾺΡΡ]6- 
Πηθηίο, 8ὶ ἢν μή, υἱ βδδρίι εἰ 
μή, παίαγαπη δάνοιθ!ϊ (πλήν) 
Ῥίδπθ ἱπάυἶβϑα βίαίαϊτηιβ. ΝᾺΠῚ 
ἢδς 5018 γϑίϊοῃμβ δχριϊοαίαγ 1}. 

ΤΗπογαϊαϊβ ὙΟ]. 117. ϑ56οέ. 1. 

8210 νόμος ἦν ἐνν͵ τὴν ἐλευ- 
ϑέραν "μὴ ἐχπορεύεσϑαι ἡλίου 
δεδυκότος ἐὰν μὴ μοιχευϑησο- 
μένην. Οἵ, Καριπ. αν, τπᾶχ, 8 988, 
8. (ᾳυϊ ρογρθγᾶπι βαρ πὶ ΤῊ. ἃ 
Π 6 πη}, ἀἸβογθρᾶγα ορί πϑίιτ) εἰ φάη, 
ΔΡΡ Ρεπά. 

8. 6. ἐπὴν ἔλϑωσιν. Ουοά ἴπ 
οοἀά. 6βὲ ἔλϑῃ ἴἰΐαὰ δηῖθηδο ᾿ἱπίογ- 
Ῥύείδϑι βαπί, αὐ 6 ΡΑΡί. βοηϑουσι 
ΠΟΙΏΘΠ ἡ βοήϑεια τϑρβίθηδυπ 
6586. αἸοογθηί, 58 δχοπρία, αυἷ- 
θὰ5 πἰταηίαν, Ῥᾶγαπὶ ἰάοποᾶ 58πΠύ. 
Ναᾷπὶ αποὰ 1 90, 2. 91, 1 εχ 
τειχίξειν τὰ τείχη, τὸ τεῖχος 
Βαθαπαϊίατν (οἵ, Ηογοὰ. ΙΧ 8), ΡΙδι. 
ΤΠπεδοὶ. 4760 ὁχ ἐπιτηδευτέον 
ὁ ἐπιτηδεύων, Χεη. Ογτγ. Π 4, 
94 εχ τὰ βασίλεια ὃ βασιλεύς, 
ΑΠΔΡ. 1Π| 5.5 ὃχΣ τῇ πολεμίᾳ 
οἵ πολέμιοι, ἴη46 ροιϊ5 οοηδ6- 
4αϊτας ὁχ βοηϑ'εῖν νεὶ βοήϑεια 
γεροῖ ρο586 οἵ βοηϑοῦντες, ὁ 
βοηϑῶν. Ἐπηοπά, Κίγομη. Οἵ, αά η, 
ἃρρΡεπά. ἈΡΕἰΒβῖπηθ απίθτη οοἢδ6- 
τοί ἐπὴν ἔλθωσιν ΘΌ ΠῚ ΘΓ Ϊ5 
μέχρι τριάκοντα ἡμερῶν. Ῥτδε- 
δία ΘηΪΠῚ ΟΟΙΠ]Θα 5 ΔΈΧΙΠΠ5 
ἀδάὰ6 δά ἰγἹοθβίπηὰπ ροϑβί δάνθη- 
ἴατη αἴ 6π|, ἷ, 6. ἱπ4 6 ἃ ργοΐδοί!οηθ 
5646 ΝῚ ἰὰ ἰθηρυ5. -- κατὰ 
ταῦτα. ΘΙπλᾺ} δα] νοῦθα ἡ πό- 
λις ἡ πέμπουσα σῖτον παρ- 
ἐχέτω. -- βούληται. 5ὶ 8ονῖ- 
Ρίμπι ἔα ]5βοὶ βούλωνται ἃἃ τὴν 
πόλιν τὴν ἐπαγγείλασαν βοη- 
ϑεῖν Ῥϑ}0 ἃπί6 πιθπι οὐδίδτη κατὰ 
σύνεσιν τεϊαίιπι, π6 δἰϊπα νὶά6- 

γί 



08 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕἸ, μζ΄. 

στρατιᾷ χρῆσϑαι ἣ πόλις ἣ μεταπεμψαμένῃ, διδότω 
σῖτον, τῷ μὲν ὁπλίτῃ καὶ ψιλῷ καὶ τοξότῃ τρεῖς 
ὀβολοὺς Αἰγιναίους τῆς ἡμέρας ἑκάστης, τῷ δ᾽ 
ἱππεῖ δραχμὴν Αἰγιναίαν. ἡ δὲ πόλις ἡ μεταπεμ- 
Ψαμένη «τῇ στρατιᾷ) τὴν ἡγεμονίαν ἐχέτω, ὅταν 
ἐν τῇ αὐτῆς ὁ πόλεμος ἡ" ἢν δέ ποι δόξῃ (ἁπά- 
σαιςΣ ταῖς πόλεσι κοινῇ στρατεύεσϑαι, τὸ ἴσον τῆς 
ἡγεμονίας μετεῖναι ἁπάσαις ταῖς πόλεσιν. ὀμόσαι 

δὲ τὰς σπονδὰς ᾿4ϑηναίους μὲν ὑπέρ τε σφῶν 
αὐτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων, ᾽Δργεῖοι δὲ καὶ αν-- 
τινῆς καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ οἵ ξύμμαχοι τούτων κατὰ 

’ 3 ’ 

πόλεις ὀμνυντῶων. 
ὕρκον 

53 ’ Α Ὶ ᾽ ’» 

ὀμνυντῶν δὲ τὸν ἐπιχώριον 
ἕκαστοι τὸν μέγιστον κατὰ ἱερῶν τελείων. 

8. 7. τῇ αὐτῇ εοἀά. ,,Αἤ}0 τῇ αὐτῆς Ὁ αἱ 4110] τὴν ἑαυτῶν, τὴν 
᾿ἀργείων 
ΟΥ δάη. 1 44, 1. 

οὐ ρίασα παϊαβηιοαϊ ἀϊοῖί.Κ Ὁ ἀπ ι, ἀπθπὶ βθοαίαβ οϑὲ ΒΌκκ. 

πάσαις Τί, Ναϊ. Ααρ. 55. εη. Μ. Ὁ. 

τοϑίαν ἀεἰπάε. Β.Β᾽ Θούατη 6556, ΟΥὴΪ5- 
βἰ8 γϑυθ]8 ἡ πόλις ἡ μεταπεμ- 
ψαμένῃ 5εαιὶ ἀεθεθαί διδόντων. 
Επηθπὰ. Κίγομῃ, ΟΥ, δά, ἀρ ρεμπα, 
-- σῖτον ἴο εἰ βυρτὰ ΞΞ- σι- 
τηρέσιον, αἱ εΧ ΡγΟΧίμηΐβ ρϑίοί, 
Οὗ Βοροκῃ. Οθο. οἷν.] Ρ. 8171. 880. 
-- καὶ ψιλῷ.. .“ἐγιναίους. 
6 ἀἰβιιποιϊόπο ψιλῶν εἱ τοξο- 
τῶν νὶἱά. δάπ, ΤΥ 86, 1. Ουΐηδα 
ἀγδοῆτηδθ Αθοΐπᾶθδθ βθρίοπαβ Αἰ- 
(ἰ85 γΆΙΘθδηι; ἰἴίαφπο 8 9". Ἀδοίη, 
τ 4, ὃ Αἰ. ἢ Ηυ]βοῃ. Μρίγοὶ. 

Ῥ. 188 8344., αὶ ΡΟ]]. ΙΧ 76. 86 
ΕΥΡΆΓα ἀοοσεί, δὰΐ ἀγϑοῆπια Αδρὶ- 
δρᾶ ΡΓῸ ἀδοθπι Ο00}15 Αὐὐϊοὶβ δϑί. 
ῬΒΡΟΡαΪάγθιη δαίθτῃ οἰν(αίππι ρδ- 
οἰβοθηθ απ γαύϊ ποῖ ἰἃ οβίθηαϊί, 
αὐποὰ 5δρὶτἰἀγὶϊθ οὐ ἰθνὶβ δυτηδία- 
γᾷ τη] 05 ἰάθη 50Πρ 6 Πα πὶ 
σοΟπδυ απ οϑί δία οὐανὶ ἃΓ- 
τηδίαγϑο, [ἃ ΑἸΠ6η158. γ] πϑιιίαθ 
Ἰάθυη βιϊρϑηάϊιμπι αἰιοα στανὶβ 8Υ- 
τηδύαγϑα τη] 165 δοοὶριοθαπί. Νά. 
1Π 17. ΥἹ 81.“ Αττο, δ ππΐνογ- 
515. 5| 106} 4115. ταὶ τπιπὶ αὐ ΘΟ ΟΥ ΠῚ 
σοηβαθ 6085, 4αἱ ἱπ δάη, δὰ ΠῚ 
117, 8. οἰϊαί! βαπί. 
81. «τῇ στρατιᾷ τὴν ἡγε- 

μονέίαν ἐχέτω δ 6ΠῚ ταίοπα 
ἀϊοίιπι 6556 Ραίδηλι5 δίαιιθ Χοη. 

Ἀπᾶῦ. ὙΠ 1, 40 ὡς οὐχ ἡγησό- 
μενον τῇ στρατιᾷ, Ηϊϑ8ι, αν, ΙΝ 
2, 9 ἡγεῖσθαι τῇ στρατιᾷ ἐκέ- 
λευον. Νια πἰθ ἀποααα ᾿0οἷ8 ἀ8 
ΘΧΘΡΟΙ [58 ̓ Π ΡΘΥ]0 ΒΘΡΙΩΟ 685:. ΟἿ, 
Ησοτη. ΠΠ. 1816 Τρωσὶ μὲν ἡγεμό- 
νευξ.. “Ἕκτωρ. Νοδβ: 8011 {12 α5 
Π δον ΟΝ Οδονγϑοίολὶ καδθη, ΟἿ, 
Κυαορ, αν. ὃ 47, 20 αἀη. 2, Καθμη, 

"στ, πιᾶχ. 8 428, 6. -- τὸ ἴσον 
ἐς μετεῖναι. 6. συ εἶς 

Μϑμμ. αν, 8 826 8ἀη. 1, ἀδ ἰη- 
βηϊνο δάη. 18, ὅ. 

88. τὸν μέγιστον. Οὗ, δα. 
18, 9. - κατὰ ἱερῶν τες 
λεῤ μα: »» Θυδοπᾶπι βἰηΐ ἱερὰ 
τέλεια εὐ. αυἱἰά ὄρκος καϑ' 
ἱερῶν τελείων, ἀοοσοὺ θεομηοϑίῃο- 
65 ἴῃ ογαιϊοπο οοηίγα Ασὐϊδίοογαᾶ- 
ἰθπὶ [ΧΧΠΙ| 68], 101 ἀρὶὶ ἀθ ἴὰγθ 
ἰπταπαο, 40 56. ΟὈϑίγποαθαὺ 15, 
αἱ ἀριὰ Αγθορᾶριτῃ οδρα 58. αἱϊ- 
46 πὶ δοσαβαθαί, 4αθπὶ ἰπγανς ἀἰ- 
οἷ: στάντα ἐπὶ τῶν τομέων͵ κά- 
πρου καὶ κριοῦ καὶ ταύρου, 
καὶ τούτων ἐσφαγμένων. ΡΊυτα 
νἱά6 ἱπ ποιῖβ δα Αρρίδη. [{, ΠΠ 
Ρ. 218.7.“ Ηπ 4 5. Νοπηθ! ἵερὰ 
τέλεια γοΪαοταπί 6586 ὁλόκληρα, 
μὴ λελωβημένα. ,. 8564 οὰπὶ Ποο 
ΘΟΠ πη 6. ποεῖ ΟΠΊΠ 118. 58ΟΥΪ8, 

Ἔ 

μι; “ἀὐδϑοοίννι 



ΕΤΟΣ Μ. ΘΕΡΟΣ. (Υ 41. 99 

δὲ ὅρκος ἔστω ζἔδε" ..ἐμμενῶ τῇ ξυμμαχίᾳ κατὰ 
ΑἹ ΄ ΄, ᾿ 9 “" ι τὶ , 

τὰ ξυγκείμενα δικαίως καὶ ἀβλαβῶς καὶ ἀδόλως, 
καὶ οὐ παραβήσομαι τέχνῃ οὐδὲ μηχανῇ οὐδεμιᾷ." 
ὀμνύντων δὲ ᾿ἀϑήνησι μὲν ἡ βουλὴ καὶ αἱ ἔνδη- 
μον ἀρχαί, ἐξορκούντων δὲ οἱ πρυτάνεις " ἐν άργει 
δὲ ἡ βουλή καὶ οἵ ὀγδοήκοντα καὶ οἱ ἀρτῦναι, 

,ὕ Α 9 ; - ν᾿ " Π 

ἐξορκούντων δὲ οἱ ὀγδοήκοντα᾽ ἐν δὲ Παντινείᾳ 
“- ν ᾿" ἰς Ἁ ᾿ ο Ψ 9 

οἵ δημιουργοὶ καὶ ἢ βουλὴ καὶ αἵ ἄλλαν ἀρχαί, 
ἐξορκούντων δὲ οἵ ϑεωροὶ καὶ οἵ πολέμαρχοι ἐν 

8 8. ἐμμένω οοαᾶ, Ἐπιθπά. Ἐν. Ῥογίιιβ. 
8 9. αἵ ἀρτῦναι οοὐά,, οὗ ἀρτῦναν 5680]. Αρυά Πεγοάΐδη. 

ὅθ. Π 668 εβὲ ἀρτύνας, αἀτοὰ ρᾶτγιμι τϑοίθ ρτῸ ποηλΐηθ Ρ ΟρΡΥῖο 

π6 ααϊὰ ἴῃ 115 πηι! απὶ, 564. οτηπὶᾷ 
ἰηίεστα ἃ ρουίθοία α115 Οθυυθη- 
ἴα, «ον. [οἷ( Βομοοηδηη, Απίϊαα, 
τ Ρ- 208], νεοιΐαβ εβϑί.... 
αταρθοῖβ ἱερὰ τέλεια 6588 486 
1μαιϊηἷβ σαπὲ παίῖου 65 οὖ εχὶ- 
τηΐδ 6 οβίϊδδ; 408165 Β8η0 4185 
τηθιηοτδὶ ΘΠ ΟΒίΠ6Π65 οὐ 811} ἀραα 
δον. δῖθρη. δὰ ἀρρίδη. [Ὧ44. 
Ἄγ εββ8εῖ. δά Ἠδγοάοι. ΝῚ 68] οἱ 
Προδίοιηθδθ, 485 τελείας ϑυσίας 
γούαὺ Βομο ϊαϑίθβ ρϑυύνιιβ ΠΟΙΠοσὶ 
1.11: 1.60ὅ.“5 Ὁ Κ. ,, Ν͵οτηδο 
ἀεθεθαπὶ δὰ ᾿ἰαβίδτῃ τηϑρπἰ αἀἰ ἢ 6 ΠῚ 
ῬΘγνθηἾ5586, Π0η ΡᾺΠῚΕ 6556; 6. 6. 
ἰδανι5. ἀξ Ὀ08, ΠῸΠ ν᾽ Ὰ] 08. σε. 
Ηδτγοάοί. 1188, υδὶ τὰ τέλεα τῶν 
προβάτων οοπίτανῖα ροππῃίαγτοῖς 
γαλαϑηνοῖς ... ϑιγα ον Τδιϊηα 
ἢ οδβίϊδ πηδίουοϑ ἃ0 Ποβύϊ 5 
ΙἸδαοίδπηεῖθ ἃ 5 ἀϊδβεϊηρσιπηίατγ."" 
Αση, Οὗ, Βεγπι. Απίαα, τ, Π 
8. 26, 21. ἼΣ κατά Ῥυδεροβίτιομθ 
νἱά. ΜΆΠΙ. . 8. ὅ818 ρΡ. 1856 
εἰ Κταρρ, τὰ 8 68, 234 δέῃ, 1. 
σε, Απάος, ἘΠ ο8ὲ 
8 9. αἴ ἔνδημοι ἀρχαί. 

»ΑὐδΔΟΙα5: ἈΡθδΔπὶ πηᾶρὶϑβ(γΓᾶ - 
[1|5. Ἔνδημον ΤΒπογάϊά 65 1 Τ0, 
4 ορροηΐ! ἀποδήμῳ, εὐ ἰδχ Α1Π6- 
πἰθηβῖαπι ἀρὰ ΑΘβομη. ἴῃ οΥδι. 
δάνουβ. ΤΊ λΥο ἢ. ποθὴ ἰοη 8 ἃ 
ΡτΙποῖρῖο [{19] ἐνδήμους ἀρχὰς 
ὑπερορίοις ἢἶβ νϑῦθὶβ: μηδὲ 
ἀρχὴν ἀρξάτω μηδεμίαν μηδέ- 
ποτε, μήτε ἔνδημον μήτε ὑπερ- 
ὅριον, μήτε κληρωτὴν μήτε 
χειροτονητήν,͵. 6. Ἠϊογοη, ΑΝ οἰ ο 

ἱπίθγργοίθ: πο 110 ἴππρὶ τη - 
αἰβίνγαία οἱ ᾿ἰοοϑί, βῖνα 4ὁ- 
τοὶ βἰὐ βῖσθ ρϑύθρύθ, δ'νθ 
Βονγίϊίο βῖνο Βα ̓ο πὴ δ - 
ἀατὶ βοϊ το θα κ, ΘΙ ΠΡ 
Αὐϊβιοί, ῬΟΙ. 1Π 10.“ Ασα: Εἰ 
Χο, Απδὸ. ὙΠ’ 1, 2.: -- οὗ 
ὀγδοήκοντα. σῇ Ἴαθμ8. Απ- 
τα. ατ, 1 ρΡ. 1718 84. εἱ ΘΟΠΟΘτη. 
Απίϊαα, ἴατ, Ρ. 81, 4. -- οἵ ἀρ- 
τῦναι. »Αὐΐγπαθ ΡΥ 68: 465 οοῆ- 
5111: οοἰορὶηία νἱγουαπὶ [5856 Ρὰ- 
ἰατὶ ροββαπί. [0.86 ΒΙοοπιῆδ 11 
οοηϊθοίαγα 6δ5..}.... ΜΈΘΥ δυίν- 
Π85 δυοίουϊ(ατὶ γοσατα Οἰν 1, βου 
βίγαίθσοβ ἱπηρθυΐο Θογαχῃ ἴῃ 6 115, 
ΔΙ᾿ Γαΐ βιιοοθβϑίββο. ον, ΠῚ Ρ. 
140.“ Ατσ΄η. Οἵ, Δ δοββηι. 1. 1. οἱ 
ϑόμοθπα, 1.1, Ρ. 81, 1 οἱ 84, 1. 
οἵ δημιουργοί. ἐτ το τ σῦς: 
οἰ τα “ἀρυὰ ἈσΠδΘ6ΟΒ ΘΟΠΊΠΊΘΙΠΟ - 
τυϊ, ἐπιδημιουργούς ἃ Οοιϊη- 
{8115 φαοία π 15 Ρουθ αγῃ ΠλΪ5505 
(Το. 1 56) δἀποίαε ἤυκ. δε 
8115. νἱὰ, Ὑ δο 5πι. 1.1. Ρ. 420 54. 
ΒοΠοοπα, 1.1. Ρ. 84, 10. -- οἵ 
ϑεωροί,. (1 Πἀπητλ!ἐς Βουγΐθη- 
βίιτη οἷν ἑαυ 5... ., {ΠΘΟΥΪ δγδηΐ 
τηϑοϊβίγϑίιβ βδοογαοίαϊθβ, απδβὶ 
αὐϊάδπι ροηίἰ ἢ σ65, ατι05 σο τη Πηθυ- 
οἷα πὶ ογᾶοι!ο ΠοΙρμΐοο [{ἰἀ 61 
αὐ ΡγιΠΐοβΒ ϑραντίαπογυτη δχοῦ- 
οαΐ588. ΡυοΟθΆΌΙΪ6 οβϑι, 14. ΜΈ]. 
Αδϑρίη. Ρ. 184 54. ογ. Π ᾿. 18 
6011. Πίββθη. δχρίϊο. Ριπά. Νϑῃ. 
Π͵| Ῥ- 8516...“ «ρισο οχαὶ 1 ΠῚ: 
8986. -- οὗ πολέμαρχοι. ΠῚ 
ς, θ6 τηοτᾶνὰπὶ ᾿υδοοπίοδγαπι ἀπι-᾿ 

(δ. 
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δὲ Ἤλιδι οἱ δημιουργοὶ [καὶ οἱ τὰ τέλη ἔχοντες] 
καὶ οἵ ἑξακόσιοι, ἐξορκούντων δὲ οἵ δημιουργοὶ 
καὶ οἵ ϑεσμοφι ́λακες. ἀνανεοῦσϑαι δὲ τοὺς ὅρκους 
᾿Αϑηναίους μὲν ἰόντας ἐς Ἦλιν καὶ ἐς Μαντίνειαν 

καὶ ἐς ΄4ργος τριάκοντα ἡμέραις πρὸ Ὀλυμπίων, 
᾿Αργείους δὲ καὶ Ἠλείους καὶ Μαντινέας ἰόντας 

᾿ϑήναζε δέκα ἡμέραις πρὸ Παναϑηναίων τῶν 
μεγάλων. τὰς δὲ ξυνϑήκας τὰς περὶ τῶν σπον- 
δῶν καὶ τῶν ὅρκων καὶ τῆς ξυμμαχίας ἀναγρά- 
ψαι ἐν στήλῃ λυϑένῃ ᾿Αϑηναίους μὲν ἐν πόλει, 
᾿Αργείους δὲ ἐν ἀγορᾷ ἐν τοῦ ᾿“πόλλωνος τῷ ἱερῷ, 

Παρροὶ ΤιθηίΖ. Ααῤ ρίζαν ὁοτγαρίαπι εϑί οἵ ἄρτυνοι ΡΙαΐ. τοῦ, 291 6 
(. ἀρτῦναι) οἱ ΗδβγοΙ.. ἄρτυνος" ̓ ἄρχων ([. ἀρτύνας), δὺϊ ἀπρίοκ 
ΠΟΠΊΪΗΪ5 ἔογπηδ ἔα], ἀρτύνας εἰ ἄρτυνος. 

8 10. ἐς δηιο Ἦλιν οτα. τὰ. Ὁ. 1. Κ᾿ ἰάοιπααθ δηίθ Ἄργος Ὁ. 

665 8ιπηΐ. ΗΟ 201 (πὶ ἄϊι6 65 
αἀὐδηὴ ΒΌΤΉΤηΪ Γοὶ Ὀ6]}108 6 ουγϑίο - 
Το 85 νἱἀθηίυν 6556, βίοπί ΑἰΠ θη Ϊβ 
ἰογῖϊ8 ΔΡΟΠΟὴ ΠΟΙηΘη ΡΟΪΘΙΊΔΥ- 
οΠΐ Βαρϑραί, “ Η δἰ τὰ. ΟΥὐηδθίμθη- 
δίῃ, 8]1ὰ88 Αγοδάθηη οἰν αί}5, 
ῬΟΪΘΙΠΔΓΟΙΟ5 ΟΟΤΩΠΒΠΊΟΓΑύ ΘΟΥ Ώ]Ὴ- 
4αὰ6 τπὰπὰ5 ἀαβοῦθῖ ῬοΙΪν". ᾿Υ 
18, 2. Νούϊ ργϑοίθγσεα βιηί ρ0]6- 
ταδτομὶ Βοθοίογιπι οὐ Αθίο! ΟΓᾺΠῚ, 
46. αυἱρὰ5 οἵ, Πδγη. Απίϊαα. 1 
8. 180, 16. 184, 11, -- οἷ τὰ 
τέλη ἔχοντες. Οὐπὶ ΟΠΊΠΘ 
τη ητι5 ΡΟὈΙουπὶ τὸ τέλος να]θὰϊ 
(οἴ, 1 ὅ8, 1. ΙΥ᾽ 18, 1. 86, 1. 88, 
1. Ὑ δοῖδπιν 1.1, Ῥ. 815), ΠῸΠ 
Ροίεβί ΘΏΘΓΆ}15. ἢ860 5], ΟΔΙΪΟ 
(οἴ. οἵ ἐν τέλει 1 10, 4. 90, ὅ. 
1 10, 8. ΠΙ 86, ὅ. ΤΥ 6ὅ, Ζ: ὕὧἵ 
21, 2. 00, 1. ΝῚ 88, 10. ΝΙ 78, 
1. ὙΠ] 50, 4) ΡΥῸ οογεὶ δυϊυβ4 81 
τηδρ᾽βίγαία5 ποτηΐπ 6 ἢ Ὀ θυ, ΟἼγ 
Κτυρρ. ἰσῖθαν δὰ δημιουργοί δὰ- 
ΒουΙρύμπη 6858. ΘΘΗΒΘΠΊΙΒ οἵ τὰ 
τέλη ἔχοντες οἱ δἀάϊίο καί οὐ 
[οοάονβ νου ]5. ΟΟΠἰ ΠΟΥ ΠῚ 6586. 
-- οἵ ϑεσμοφύλακες. ,,8ι6- 
Ῥηδηι5 ἰπ ΤΉΘ5. θ6π6 ἸθρΠι οἵ 
ἰηϑύϊταἰοῦατη Οιδίοαοβ δχ- 
Ρ]οαύ οὐ ᾿Ιάθη νάίογο δίαᾳπθ 3" ὲ- 
σμοϑέτας εἰ νομοφύλακας οχὶ- 
βιλπιαι,“ς ΒΤ οὐ ἵ. 

810. ἀνανεοῦσϑ'αι ὃ ἐ οεἰ. 
Ἠδθο 60 βρθοίαββϑ, αἱ [οϑάθγα δὺ 

αἰγίβαιθ δηΐθ Δ Πἰ ν ουβαγὶα 50]16 1 - 
πἶα ΠΊΔΡΏΟΥΠΙΤῚ δύ ρα] σου απ αΪ- 
ΘΥαΠὶ οβίογαση, αἱ ῬεΙοροππο- 
5115. θβδβϑηί ΟἸγιηρία, Αὐπθηϊθηϑὶ- 
Ῥὰ5 Ῥδηδίμθηδθα, ὙϑηΟνΔΥΘη(., 
ἜΧρ ϊοαύ Αὐῃ, --- Ὀλυμπί ων. 
9 ὐΟΟοΘρούαηΐ πιθηβὶβ ΕἸοὶ, αὶ Η6- 
οδίοΠ Δ ΘΟῺΪ ΑΥ00 Γεβρομπαοί, ἀϊ6 
ΧΙ. δοᾶν. --- Παναϑη- 
ναΐων τῶν μεγάλων. ,,Ῥ8ι- 
δἰμθηαθα πηδίοσα αὐυδτίο ἀποαῈ6 
8ηΠ0, (γι. απθα6 ΟἸ τ Ρ᾿ Δ 1, 
τῦ Ηδοδίοθαθοηὶβ ἀἰαὸ ΧΧΥΠΪΙ,Ι 
οΟΙογαδηίαν, 14. ΒοθοΚη. Οθοοῃ. 
οἷν. Αἴθη, ΠΟ ῥ.. 1θ6ὅ 54ᾳ4ᾳ. ΟἸ]ηΐ, 
Ἐαβύ. Ηβ!] 6 πη. Αρροπῃα. ρ. 298. Α. 
Μοπηπι5. Ηθουιο]. Ρ. 181 54. 

8 11. τὰς ξυνϑήκας τὰς 
περὶ τῶν σπονδῶν, ρϑοίᾶ 
ἐοροάεναμι. Οἵ, ὙΠΙ 87, 1. οἱ 
ὁμολογία ξυμβάσεως πέρι Υ ὅ, 
ὥ. -- στήλῃ. Οὗ δά, 18, 10. 
- ἐν πόλει. ,Θυοα 28, ὅ δά- 
ἀἰίαπι εβὶ παρ᾽ ᾿Αϑηναίᾳ ἢϊο 
ΠΟ ΠῊΪΠΒ. ΡΘΡ 58 ἱπίθ!]θρί εν 
αδτῃ παρὰ Ζεἴ ἰαῖνα ροδβί ὌὈλυμ- 
πίασι. τ-- ἐν ἀγορᾷ. Ῥδυ]ο ροβί 
ἐν τῇ ἀγορᾷ, οἱ 5] ΠὨΠΠΟΡ 1 138, 
ὅ. 1Υ̓ 118, ὁ αἱ. Αἀὰϊ ἰαπιθη δυ- 
το] πὶ ΠΟῸΠ ΙηΔρΡῚ8Β 4ιιδπὶ ἴῃ 5]- 
γῊ}}} ουπλα ἐν σπσολξὶ Ἰθο6558 6588 
ἀοοσοθαηΐ ἰ6 ϑδοιαοῖ, δα Πεοπιοβίῃ. 
Υ ". 818 οἱ Β04}10. δὰ ΡΙαι. Τ]ιεδοῦ. 
Ἰηἶϊϊ, --- ἐν τοῦ ᾿ἀπόλλωνος 

1:0 
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Μαντινέας δὲ ἐν τοῦ Διὸς τῷ ἱερῷ ἐν τῇ ἀγορᾷ. 
καταϑέντων δὲ καὶ Ὀλυμπίασι στήλην χαλκῆν κοινῇ 
Ὀλυμπίοις τοῖς νυνί. ἐὰν δέ τι δοκῇ ἄμεινον εἶναι 
ταῖς πόλεσι ταύταις προσϑεῖναι πρὸς τοῖς ξυγκει-- 

μένοις. ὅ τι [Ὁ ἂν δόξῃ ταῖς πόλεσιν ἁπάσαις 
κοινῇ βουλευομέναις, τοῦτο κύριον εἶναι.“ 

48. Αἱ μὲν σπονδαὶ καὶ ἣ ξυμμαχία οὕτως αἱ τῶν Δακε- 
“δεν; : ἥ Ν μὰ ᾿ ὙΠ 5 δαιμονέων 
ἐγένοντο᾽ καὶ αἵ τῶν “ακεδαιμονίων καὶ 48η- καὶ ᾿4ϑη- 

ναίων οὐκ ἀπείρηντο τούτου ἕνεκα οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἕτέ- ναίων σπον- 
5 δαὶ ἔτι δια- 

ΘΟ. Κορίνϑιοι δὲ ᾿ἀργείων ὄντες ξύμμαχοι οὐκ μένουσι. Κο- 
ἜΣ οένϑιοι πρὸς ἐσῆλϑον ἐς αὐτάς, ἀλλὰ καὶ γενομένης πρὸ τού Πρσαι ὉΠ 

του ᾿Ηλείοις καὶ ᾿Δργείοις καὶ Ηαντινεῦσι ξυμια- λιντρέπονται. 

χίας, τοῖς αὐτοῖς πολεμεῖν καὶ εἰρήνην ἄγειν, οὐ 
ξυνώμοσαν. ἀρκεῖν δ᾽ ἔφασαν σφίσι τὴν πρώτην 

8 12. δ᾽ οπι. 411 γεγίθπβ: αποᾶ δὶ αυϊαρίαιη νἱἀθαίαν 
βΒδίϊι5 15 οἰν!αιϊθ5 δά αὶ δᾷ οοπηνοπία, ααἰοαᾳαϊὰ οὐ - 
Οὐ ΟΟΙ ΠΙλππἰλοῦ νἀ τίατν, ἰᾷ ταίΐαπι 51... Οἱ, 28, 6. 

Οᾶρ. 48. ὃ 1. αὖ ξυμμαχίαι οοἀάᾶ., ουϊ’ τορισπαπί 46, ὅ, 47, 
8. 11, 78. 82, ὅ. Οἵ, δά. 27, 1. Ἐτπηθπά, Ηογνονα, δία, Τῇπο. Ρ. 46. 

αὗται εοηϊοῖς Κταθο., απο ρτο- 
ΠΟΙΊΘη γϑρουϊταν ἴῃ 5: Π}}}ΠΠπ}5 γ οτ- 
015. 80, 1. 564 οἵ, ΠΕ 10], ὁ. 

τῷ ἱερῷ. Ἐδὲ ἈροΟΙΠ πὶ. Τυγοεὶ 
τΘΏ ΡΠ ατη. Οοπῇ. ΜΈΕΙΙ. χν Ι Ρ. 
249. --- ἐν τοῦ Διὸς τῷ ἱερῷ. 
Το ἰθιη ρα [ονἱβ Μαπιϊπέδα οοτη- 
τηθηηογαΐ Ρδι5. Υ1Π9,1. --- κα- 
ταϑέντων ... χαλκῆν. Ηος 
ἔδοίαπὶ 6556 ἀοοοὶ Ραυ5. Ὗ 12, 7. 
Τηβο  εητ 5 δαΐίοθι κατατιϑέναι 
ἃ 6 σοἸ υτηπηἃ οϑὲ ροβίἰαπὶ ρτὸ στῆ- 
σαι (Υ 18, 10. 28, 5). ΟΥκ ἰδπιθπ 
Ιβοοῦ, ΕΝ 180. Οδίογατη οἰπὶ ἴῃ 
ΕἸδογαπι ἀϊοΐοπθ ΟἸ πρία 5811, πὶ 
Ῥυδθίον ΘΟἸ ΠῚ Π8 ΠῚ ΔΘ ΠΘΆΠῚ, ΠΙΆ ΠῚ 
Ὠϊσ σΟΠΠΓΠ ΠΤ ΟΠΊΠ65 5οοἶδο οἷ- 
νἰϊαίθ5. βίδιππιηί, Ῥυορυῖϑτα ἴῃ 508 
ἌΓΡ6 ΠΟῆ ΘΟ] Πηΐ. 

ὕαρ. 48. 81. αὖ μὲν σπον- 
δαὶ καὶ ἡ ξυμμαχία. ἢδκεος 
νοοΔθτία οἵ, 90) 1. 2. 1 Πα 
ἀἰβογεία νἱάθιηιϑ, υὐ σπονδαΐ 
βίης Ρᾶχ, ξυμμαχέα Βοοϊοίδϑβ. 
ϑεά 14 Βῖο εἰ ἴῃ οοίθγίβ [005 ἤθυῖ 
ποη ροίεβί, Ἕν διὰ δυοῖν ἰρὶ- 
ἴὰγ ΔΡΡΟΙΙαὶ ΒΙοοπι, δὰ ο. 78, 
ΘΙΤΉΙ ον δ65. Β, α. ΥἹ 2 Απὶ- 
Ὀιοτγίσοπι βἰ δὶ βοοϊθίαίθ εἱ 
ἔοοράετε δάϊυπραπί, εϊπᾶθ 

ἐγένοντο. λᾷ 5Πη πταδίμοτι 80, 
1.1 102, 4 ἴδοϊ!ς ἐγένετο ὁ0ῃ- 
Ἰοῖαβ, ϑοὰ Πἷο ΣΧ: τὰς 
σπονδάς, 4αΐρρ6 486 ΡΥΟΧΙΠΙΙ 
αὔοαῖθ Θηππ ϊαιὶ β᾽ πὲ Βα] δοίη, 
Τροία δηϊπιδάνθυιιι Ο]855. 

8 2. Κορένϑιοι... .« ξύμ- 
μαχοι, Οἱ, 81, 6. -- ἀλλὰ 
καὶ... οὐ ξυνώμοσαν. 50- 
οἰθίαιῖβ. απίθᾶ αοίαθ ἢϊο ΟὈΪΓΟΥ δί- 
46 ροϑβίθυϊαβ τη θητῖο ἰπϊοϊίαν, ἀδ 
40 Βαρτα ΠΙΠ1] ἀϊοίαπι οϑί, Νὰπὶ 
βίατιπι ἀἰβυϊηραϊταν. ἃ τῇ πρώτῃ 
ἐπιμαχίᾳ, ἀδ αὰἃ 5018 ο. 29. 51 
(οἴ, 27, 2) 5ούπιο ἔαἰΐ, Οἰα55. Πᾶθο 
γοῦθα ἴῃ ΡΥ 651 πὶ γϑαθρῚι, αὐ 
γΘΥ 5 ἐσῆλϑον ἐς αὐτάς Ῥτος- 
πἰπιθ ΟΡ οϑβί πὶ 6556. ἀρκεῖν δ᾽ 
ἔφασαν Ἀ. τ. Βορὰ ποὺ οὺγ 
νοῦθοὸ ξυνώμοσαν ορροιὶ πραιθαὶ 
απ πϑαὰθ ᾿ΠΠ|6 ἀϊχουὶῦ ἤδα 6 ΠῸ5 
Ῥδυβρ᾽ οἴδτηι8, ἴδοι θὰ οἱ βι τη} }1- 
Θ6πὶ γΘΥθΟΥ Πα β γποίαγατη αἰ ΠΟ} 
εὐ ἱπ)ρ]1οαίαθ ργαρίθυϊ πιι5. ΚΌΡΟΥ 



“ακεδαιμο- 
νίους Ἠλεῖοι 
τοῦ ἐν Ὀλυμ- 
πίᾳ ἱεροῦ 
εἴργουσιν. 
ἀμφιλογίαι 

καταδίκης. 

102 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἐ, μη΄. μϑ'. ν΄. 

γενομένην ἐπιμαχίαν, ἀλλήλοις βοηϑεῖν, ξυνεπι- 
στρατεύειν δὲ μηδενί. οἵ μὲν Κορίνϑιοι οὕτως 
ἀπέστησαν τῶν ξυμμάχων, καὶ πρὸς τοὺς Λακε- 
δϑαιμονίους πάλιν τὴν γνώμην εἶχον. 

49. Ὀλύμπια δ᾽ ἐγένετο τοῦ ϑέρους τούτου, 
οἷς ᾿ἀνδροσϑένης ᾿ἀρκὰς παγχράτιον τὸ πρῶτον 
ἐνίκα" καὶ “ακεδαιμόνιοι τοῦ ἱεροῦ ὑπὸ ᾿Ηλείων 
εἴρχϑησαν ὥστε αἡ ϑύειν μηδ᾽ ἀγωνίξεσϑαι, οὐκ 

αὐτῶν περὶ ἐχτίνοντες τὴν δίκην αὐτοῖς ἣν ἐν τῷ Ὀλυμπιακῷ 
νόμῳ ᾿Ηλεῖοι χατεδικάσαντο αὐτῶν, φάσκοντες 

σφίσιν ἐπὶ Φύρκον τε τεῖχος ὅπλα ἐπενεγκεῖν καὶ 
ἐς Δέπρεον αὑτῶν ὁπλίτας ἐν ταῖς ᾿Ολυμπιακαῖς 

ᾶρ. 49. 8 1. σφᾶς οοἀά, Οἷἁ, 84ι. 

αἰ βου πη η 8 ξυμμαχίας εἰ ἐπιμα- 
χίας οἵ. δάῃ. 1 44, 1. 

8 8. οἱ μὲν “Κορίνθιοι οθῦ. 
Οὗ, θιοᾶ. ΧΙ Τ7, 

ὉΔρ. 49, ξ 1. ἡ μρ ρόρον 
ον ἐνίκα. ,ϑῬοίγα5 ΕΔθοΙ Ασο- 
ηἶδί. 1 28 οὐὔδβουνδί Τῆιον ἀἸ ἀθτὴ 
ἢϊο ἀοβί 5 πϑύϊομὶ ΟἸγταρὶϑαθ ἃρ- 
ῬΟΠΟα ποιῆθῃ ᾿ΠΠ1|ὰ8, 4αἱ ρ8ῃ- 
ΟΥ̓ΔΙΪΟ νἱοεγαί, οοηίνα ΠΟΥ ΘΠ 8]1- 
ΟΥ̓ ἢ ΒίουἹοΟΥΠ1, αἱ οἱ Ρ]6- 
ΤΓᾺΠΊ] 6 Ππομηθη 1ΠΠ|π|8, αἱ 5ίϑαϊο 
νἱοοῦαί, δάάθγ ϑοϊθδηῦ; 4 6ΠῚ 
[Γϑοθ ΠΟΥ 6 1] τηογοπ 6 Ὀίοῃ. Ηδ]. 
οἱ Θιοᾶ, 510. ρ᾽υσθβ οβίθηϊι 
1 18ὅ,..., ΤΗσογαϊά65 εοἰΐδηι 1Π| 
8. π0}} πὶ γαίϊοποιη Παρ αϊί 1ΠΠ185, 
ααἱ βίδαϊο νἱοίοῦ [ἀθναί. ἢ. Ὁ Ὁ Ἐ, 
ΟἿ 10: δάη. οἱ Κτγαιιβ, αυῃηηδβϑί. 
Ι ρ. 840, φαὶ Αμἀγοβίμθηθπι ἰ460, 
αυοᾶ ΟἰδΥ 5βίπηιβ νυν Γαονὶΐ, πο- 
ταϊηδίαπι ραίαί, --- ἐνέκα, ΟΥ. 
αἄη, ΠῚ 8. --ἑ Δακεδαιμό- 
νιον... Ἠλείων. Πιβιουῖδπι 
θ611} ἰητον ΠΟΒ 6801 ὈΓΟΨΊΓΟΥ ΠΔτ- 
τὶ Ῥαυβ. ΠΙ 8, 2, -- ἐν τῷ. 
νόμῳ, εχ Ἰερε ΟΙγπιρ τα 6, 
Ἔν τποὸῃ 1ζὰ γᾶτο 1 αιπᾶ ρτϑθρο- 
βίοηθ Β6οῦ ἢ ἀπ ΠΔ γοᾶαϊ ρο0556 
Δίααοῦ ΘΧΘΠΊΡ 186, οὁχ ααἰθ8 5]1- 
Ὠ}}]]Π1πλτι πὶ πὶ οδύ Ὑπαον ἀϊά θαι 
1 11, 1, ἀοοοῦ Μδίῃ. αν. 8 577 Ρ. 
1348. -ἰκατεδικαάσαντοαῦ- 
τῶν, ἰἰβ ᾿ἰτγοσδηάδιῃ οὐτᾶ- 

ἼὭοΡυΥ, 

᾿ Π ΒΘ ΘΒ ρ]οθϑᾶ φύρκος᾽" 

νογαηί. Ηδθο οουίθ 4110] δϑί Υἱβ 
τη! καταδικάξεσϑαι. Ἠΐς 5ἱ 
ΕἸΕΙ 1051 νἀ θηίαγ [Θοῖ856, ἰηθου- 
ΡῬΓΘίδηἀ απ οϑὺ ἴῃ 5111ΠῈῚ ΘΟ Π- 
Ἰηοα ππὶ 115 ᾿γυορανογϑηΐ, -- 
σφίσιν. Ωυοα ὁο8ά. Ῥυδοθθηύ 
σφᾶς δα Τιδοράδοιηοπΐοβ γοἰ δ ηὶ 
νἱ τοοχῖνα οᾶγοῖ, ααοα ἸΙοθγα 
ΟΟΥΟ5. ΘΧΘΠΊΡ 15 ἀδπιοηδιγανὶ μ6- 
αὐἰϊ. Νάτῃ ΝῚ 61], ὅ τϑοίς Βδκκ, 
σφίσι οτηθπάδν!. [ΙΔ46πὶ ἢ. 1. ἴαὰ- 
ΟἾἸ᾿τι5. ΤΘβου θ᾽ ὰν απ σφῶν ἃ 

Ῥιοροϑίίαμι, 6 ἀδί, οἵ. 
ΤΠ 96: - Κιαθρ. αν, 8 48, 12 
άπ. 2, -- Φύρπον τεῖχος. 

τεῖ- 
χος . « -« Ῥογίηοι δὰ ΤΠμοΥ 115 
ἸοΟα ΠῚ Υ͂ 49, 564 60 Ἰἰοθοὸ Φύρκπος 
δδύ ΠΟΠΊΘῺ ἰορίοι πὶ, ῬΡΟΡΙΙα ἰά ΘΠ 
βρη ἤοαηβ φυοὰ φοῦρπος, ὀχύ- 
ρώμα, 5ῖοαι νοοαθαϊα ῥ᾽] αγΐτηα 6 Χ 
ΘΟΠΊ Πα ἢἶθι15 αοία δαηὺ ΟΘΥΓΟΥ ΤΩ 
ἸοθουΠ] ΡῥγορΥϊα. “ΚΝ Γ,ΟὉ, Ῥᾶγδὶ, 
αν. ΤΡ. 106, δὲ 5[1ὰ οἵ, ΜΏΘΕΙΙ. 
ον. Π Ρ. 459, -- ὅπλα ἐπε- 
νεγπεῖν. Αἀαϊίαγ δαί, αὐ Πῖο 
εἱ 47, 2, ἐπέ οὐτὰ δοόιδαιίνο, 
δαί, αἱ ΓΝ 8 4 ΘΕ ΙΥ 106, !, 
5015 ἀαιίνιιδ. --ς ἐς Λέπρεον 
οοί, Οἱ, 81, 4. --- ὁπλέτας ταῖ!- 
16 [1558 ὁχ ᾿πβθα πη δηπηΐϊίο 
βίαύση ἐπ 6] ]Θο τ, ὙΤδηιονο χελέους 
αὐᾶῖι ΟἸ455. --- ἐν ταῖς Ὀλ. 
σπονδαῖς, ἰοροτα ΟἸγ πη - 
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σπονδαῖς ἐσπέμψαι. ἡ δὲ καταδίχη δισχίλιαι. μναῖ 
ἦσαν, κατὰ τὸν ὁπλίτην ἕκαστον δύο μναῖ, ὥσπερ 
ὁ νόμος ἔχει. “ακεδαιμόνιοι δὲ πρέσβεις πέμψαν-- 
τες ἀντέλεγον ἡ δικαίως σφῶν καταδεδικάσϑαι, 
λέγοντες μὴ ἐπηγγέλδγαι πῶ ἐς “ακεδαίμονα τὰς 
σπονδάς, ὅτ᾽ ἐσέπεμψαν τοὺς ὁπλίτας. ᾿Ηλεῖοι δὲ 
τὴν παρ᾽ αὑτοῖς ἐκεχειρίαν ἤδη ἔφασαν εἶναι (πρώ- 
τοις γὰρ σφίσιν αὐτοῖς ἐπαγγέλλουσιὴ), χαὶ ἧσυ- 
χαζόντων σφῶν καὶ οὐ προσδεχομένων ὡς ἐν 
σπονδαῖς, αὐτοὺς λαϑεῖν ἀδικήσαντας. οἵ δὲ 4α- 
κεδαιμόνιοι ὑπελάμβανον οὐ χρεὼν εἶναι αὐτοὺς 
ἐπαγγεῖλαι ἔτι ἐς “ακεδαίμονα, εἰ ἀδικεῖν γε ἤδη 
ἐνόμιζον αὐτούς, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς νομίζοντας τοῦτο 
δρᾶσαι" καὶ ὅπλα οὐδαμόσε ἔτι αὐτοῖς ἐπενεγκεῖν. 
᾿Ηλεῖοι δὲ τοῦ αὐτοῦ λόγου εἴχοντο, ὡς μὲν οὐκ 
ἀδικοῦσι μὴ ἂν πεισϑῆναι, εἰ δὲ βούλονται σφίσι 
“έπρεον ἀποδοῦναι. τό τὲ αὑτῶν μέρος ἀφιέναι 
τοῦ ἀργυρίου καὶ ὃ τῷ ϑεῷ γίγνεται αὐτοὶ ὑπὲρ 
ἐχείνων ἐκτίσειν. 

50. Ὡς δ᾽ οὐκ ἐσήκουον, αὖϑις τάδε ἠξίουν, 
“έπρεον μὲν μὴ ἀποδοῦναι. εἰ μὴ βούλονται, ἀνα- 

Ρἰδοάταπι πα απ 56 ἴθ-Ἢ οθαδθλ 0} 611; 5Ϊ 4πὶἃ 61 ἴῃ - 
γϊαγα τι (65 Οἰψηιρ. Οοἰξοεἤγιο- 
α6η5). Οἷἁ, δά. 1, 1. Βοβθοκῃ. ἔχ- 
Ρ]ϊο. ῬΙπᾶάαν, Ὁ. 494 54. οὐ 4105 
Ιαυάαὶ στα, ἀπίϊαι. ατ. 1 8 10, 
δάπῃ, 14. Ααά. ᾿ηΐνα ὙΠΠ 10. 

8 2. σφῶν καταδεδικά- 
σϑαι. Οἵ. δᾶπ. 1 98, 8. -- μὴ 
ἐπηγγέλϑαι. Ῥεν σπονδοφό- 
ρους. 
«8 8. τὴν παρ᾽ αὑτοῖς. 

εἶναι, 685 ἱπα υἰϊ8ἃ 8, αὐδθ 
ἴῃ Ἰρβουατη {οΥΓὰ ῬΤΟΟΙΪ 8 τη ἃ- 
γὶ Βο] ον βηί, ἴᾶτὰ ἔπ 556, 6 
παρ᾽ αὑτοῖς οἵ. ΥἹ 64, 8. Τ,γ8. 
ΧΙ 83. Ἰβοοῦ, 1 80. --- ἐπαγ- 
γέλλουσι, ἱπάϊοοτα 50] 6. 
Ξε λαϑεῖν. ΟΝ δάη. 1Υ 80, 2. 

8. 4. οἵ δὲ Δακεδαιμό- 
νιον... ἐπενεγκεῖν, Τ1,ἃ- 
οραδεοιηοηὶὶ απ 6 πὶ ΓΘΒΡΟη- 
ἀεθαπί ποῖ οροτγίυΐθ856 608 
δὐΐα πὶ ἀ δ πα πίϊαᾶτο πα αι185 1. 8- 

αν 18 τὰ ἱΡ505 (Πυορα ΘΠ, 0105) 
ἴδτπι ΘΟΙ 5556 ρΡαΐανὶβ- 
Βοηΐ: δὖ Π0ῃ 4.85] ἰίὰ ρΡρτπίᾶ- 
Γοπί (8ε8 αυᾶδὶ Ὡ0π Ραϊδγθηί), 
οο ἔθοϊβϑο; δὐΐϊἃ πὶ Δ ΥΠἃ Ππ5- 
481) 858 ΔΠΙΡ 118 (Ροβίᾳφιϑῃηι 
Ἰηἀαὐαυαπη πυῃίϊιπι. δοοΘρ 556} 1) 
11115 πα} 1556. 6 ἀδικεῖν οἵ, 
αᾶπ, 1 38, 4, ἀ6 ὑπολαμβάνειν 
ΤΡ, ας 

8 ὃ, ὡς μὲν... πεισϑῆ- 
ναι, 86 5101 Ρευβυϑάθνγθμοη 
ΡΟ58586 1Π105 Ἰῃ ἴα νὶ ἃ πὶ πο ἔ6- 
οἶ55ε. Πὲ μή ρατγίίουϊα οἵ, 1 
189, 1, Κναθρ. ατ. 8 67, 7 δάῃ. 
4, -- ἀφιέναι, 56 Γαμἰ 6 16, 
-οῇ τῷ ϑεῷ γίγνεται, 4ατἃ6 
(ρ815) ἀθο ὀδνοηῖΐνοι, ΟΕ, 1586. 
ΧΙ 10. 

,«θρ. ὅ0. ὃ 1. ἐσήκουον 
οἵ Πακεδαιμόνιοι. ---ἡ ξίουν 
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βάντας δὲ ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμ- 
πίον, ἐπειδὴ προϑυμοῦνται χρῆσϑαι τῷ ἱερῷ, 
ἐπομόδαι ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων ἢ μὴν. ἀποδώσειν 
ὕστερον τὴν καταδίκην. ὡς δὲ οὐδὲ ταῦτα ἤϑελον, 
“ακεδαιμόνιοι μὲν εἴργοντο τοῦ ἱεροῦ [ϑυσίας καὶ. 
ἀγώνων] καὶ οἴκοι ἔϑυον, οἵ δὲ ἄλλοι “Ἕλληνες 
ἐθεώρουν πλὴν “επρεατῶν. ὅμως δὲ οἱ Ἠλεῖοι 
δεδιότες μὴ βίᾳ ϑύσωσι, ξὺν ὅπλοις τῶν νεωτέ- 
ρῶν φυλακὴν εἶχον ἦλϑον δὲ αὐτοῖς καὶ ᾿4ργεῖοι 
καὶ Μαντινῆς, χίλιοι ἑκατέρων, καὶ ᾿4ϑηναίων ἵπ-- 
πῆς, οἱ ἐν ““ρπίνῃ ὑπέμενον τὴν ἑορτήν. δέος δ᾽ 
ἐγένετο τῇ πανηγύρει μέγα μὴ ξὺν ὅπλοις ἔλϑωσιν 
οἱ “ακεδαιμόνιοι., ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ καὶ “ίχας 

ὁ ᾿ἀρκεσιλάου, Λακεδαιμόνιος, ἐν τῷ ἀγῶνι ὑπὸ 
τῶν ῥαβδούχων πληγὰς ἔλαβεν, ὅτι νικῶντος τοῖ 
ἑαυτοῖ ζεύγους καὶ ἀνακηρυχϑέντος Βοιωτῶν δη- 

(αρ. ὅ0. 8 1. ἀναβάντας 1. γαϊ. Αυὑρ., ἀναβάντες νυΐϊρο. 
Βυρδυάϊοηά πη αὐτούς 5ῖνε τοὺς “Λακεδαιμονίους. 

ἀπομόσαι οοἀά, Οἷ, δάη. 
8. 8, ἐν Ἄργει οοἀᾶ, Οἵ, δάη. 

οἵ Ἠλεῖοι. 5680]. --- ἐπομόσαι. 
Νοῖ φυδάγαῦ πο ἀπομόσαι. Νάτι 
ἀπομνύασι αὐυἱ 56 δἰαυϊα Π0Π 
ἔδοίιινο5 6558 ᾿αγδηΐ, 6 ἐπομόσαι 
οὗ 1. δ, 06. Χοη. Οοηνῖν. 9, 0. 
“: Ευβιδιῃ. δὰ Ηοπ. 11], Χ 3982, 

8 2. Λακεδαιμόνιοι... 
ἵεροῦ. Οἵ, Ραι5. ΠΠ 8, 2. 086 
ΒΘα ΠᾺΡ γοῦθᾶ ϑυσίας καὶ 
ἀγώνων φρτο ΔΡΡοϑβιίοηθ, γα ]ρῸ 
Βαθθπίαγν. 564 οαπὶ 5αρΓᾶ ἴῃ ξδι- 
ἄδθπι βϑηίθῃ πὶ 5ουπι τῷ ἱερῶ 
ἀϊοίαπι 511,. πο Ἰπίθ 6 στ ταν ΟἿΤ 
εἰαβάθπι ν οΆΒ}} ΘΧΡ ΙΟδυϊ ΟΠ Τὴ 
Βῖο βουϊρίονυ δϑαϊ θυ, Οδγία ρτὶ- 
ΟΥΘ ἰοθὺ 68 τηᾶρὶβ 4πᾶπὶ φοβίθ- 
ΤΙΟΓΘ Ορὰβ εγδί. Ββοίβ ἰσί(υῦ 
Κγυθο. Πᾶθὺ γϑῦρᾶ ρῖῸ δααϊία- 
τηθηΐο πᾶθυϊὶ εχ 49, 1 ἔδοῖο. 
ἐθεώρουυ] τῆς θεωρίας μετ- 
εἶχον. ΞΟΠΟΙ. ΟἿ ἀπ, «18.1. 
ΒΡ Θοὕδν 6 φοΡίϑπηϊ πὰ οἰἴδη τοῖς 
μὴ. ϑεωροῦσι καὶ εἰργομένοις 
τοῦ ἱεροῦ Ἰἰουΐδ5θ ἱπάθ ἀρρᾶτεί, 

αυοᾶ Τίομαπὶ δά αἶα ρϑα]ο ροϑβὲ 
Δα! Πγ118. 

8 8. ξὺν ὅπλοις τῶν νε- 
ὠτέρων, οαπὶ αν Θπίιεθ ἂτ- 
πηδί. -- ἐν Ἁρπίνῃ. Ατροβ, 
αποᾶ ἴπ οοἀᾶ, ΙορΊίαγ, ταπ]ίο ἰο0η- 
Θσἰιβ δὺ ΟἸγπρία δθογαί αυϑτὴ αἱ 
101 σοΙη ΘΠ ΟΓαΥΪ ροβϑοπί ααὶ δά 
δαϊαναπάδηη ΕἸΘΟγα ΠῚ οὐδίοαϊδτη 
ΒΡΒιαϊο γοηϊγοηί, Εἰπηοπά, ἀὰ. 
ΜΙΟΠ 6115 ἴπ ΡΏ1]10]. ΧΧΤΥ τ. 166. 
Ηατγρίμα ΧΧ ἔεγε 5ίδαϊϊβ οτίβη- 
ἰθπ σνϑῦβιβ 80 ΟἸγπηρία δθεγδί. 
Οὗ, Βαγδίαπ. ἀδοστν, ΠΟ Ρ. 287 54. 

8 4. Δέχας. θςε ἰοὺ νῖτο β6- 
ΠΟΡΟΒΙ 55.110 οἴ Κυιορ. δὰ θίοη. 
Ρ. 281. --- ὑπὸ τῶν δαβδού- 
χων πληγὰς ἔλαβεν. Ηἰ βαβ- 
δοῦχοι Ἔγα πε τη Πἰ δι] πιϑρ Ἰδέγογὰπὶ 
οοΓίδιηϊπἶβ, αυἱ Ἑλλανοδέκαι 
γοσΑθαπίαγ, ἀπογαμι ἱπιρογὶα 6χ- 
Βθαιθθαπίατ. Οὗ, Βδεγτη. Απίαα, 
ὅτ. Π αὶ ὅ0 δάη. 390. θὲ ὑπό οἵ, 
Μϑιῃ. αν. ὃ 592 β΄. -- Βοεω- 

8 

[ 

τιν Ὁ 

νμδνδ - χ- 

ψποὐάν τα 
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μοσίου κατὰ τὴν οὐκ ἐξουσίαν τῆς ἀγωνίσεως, 
προελϑὼν ἐς τὸν ἀγῶνα ἀνέδησε τὸν ἡνίοχον, 
βουλόμενος δηλῶσαι ὅτι ἑαυτοῦ ἢν τὸ ἅρμα᾽ ὥστε 
πολλῷ δὴ μᾶλλον ἐπεφόβηντο πάντες καὶ ἐδόκει 
τι νέἕον ἔσεσϑαι. οἵ μέντοι “ακεδαιμόνιοι ἡ σύχασάν 
τε καὶ ἡ ἑορτὴ αὐτοῖς οὕτω διῆλθεν. 

Ἐς δὲ Κόρινϑον μετὰ τὰ Ὀλύμπια ᾿Αργεῖοί Κορινϑίοις 
λόγοι προοσ- τε καὶ οἵ ξύμμαχοι ἀφίκοντο δεησόμενοι αὐτῶν Ἐπ ον 

παρὰ σφᾶς ἐλϑεῖν (καὶ “ακεδαιμονίων πρέσβεις 
ἔτυχον παρόντες) καὶ πολλῶν λόγων γενομένων 

τέλος οὐδὲν ἐπράχϑη, ἀλλὰ σεισμοῦ γενομένου 
διελύϑησαν ἕκαστοι ἐπ᾽ οἴκου. καὶ τὸ ϑέρος ἐτε-- 
λεύτα. 

δ. Τοῦ ὁ’ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Ἡρακλεώ- Ἡρακλεῶται 
. οἵ ἐν Τραχῖνι 

ταις τοῖς ἐν Τραχῖνι μάχη ἐγένετο πρὸς Αἰνιᾶ- ἢ ἡσσῶνται 
νας καὶ Ζ4όλοπας καὶ ηλιέας καὶ Θεσσαλῶν τῶν προσ- 

χώρων. 

τῶν δημοσίου] τοῦ δημο- 
σίου τῶν Βοιωτῶν. ϑοΠο!. [5 
Ἰσῖαν σομηη απ 6 ΒοΘΟίΟΤα πὶ 
δ σηϊβοανῖ ορηβοί, Θαυοὰ αυδη- 
ἀὐδπὶ 4110] δημόσιον νοοδτὶ ποῃ 
ται ἰτη5, ἰὰ ἀθ γερυθ!ϊοα 
σογία αἰοὶ α ἰοχιοῖὶβ οοηβίαί, Ηϊς 
51 1ὰ ουίθ ργορίθν ἀυ Ἰοα απΠῈ ΟἸΪ8 - 
51Π| Ποῦὶ ρΡο586 πορϑβ, δὰ δημο- 
σίου νοσεπὶ δυᾶῖαβ ξεύγους. Αὐ- 
ἰάθη ἀ4ἀθ δϑυύαυῖο οδγίθ ΡΆΡΙΟΟ 
δημοσίου οὑπὶ ρτγδεροβίτϊομε ἐκ 
βΒ'η8 ἃγίίοαϊο ροβίζαμη ΨΙ 81, 8 
Υἱ ἀθὈἰ πη 5., δὲ ΘΟΠΊΠΠΠΙΠΘ Βοροίο- 
ΓᾺΠ Ψ]ΟΙΟΤΘ ΠῚ τ Π η(ἰδί ΠΔ 6556 
(ἀνακηρυχϑῆναι, αυοὰ γΡτο- 
Ρυΐαπι πο 'π Γ6 ψϑυθιπὶ 651) ρ- 
(15 νἀ δίατν ἀϊοὶ αυδηι θῖ5 85 Βοθο- 
ΤΟΡΕΠῚ ΡΟὈΙΪοα5. -- κατὰ τὴν 
οὐκ ἐξουσίαν τῆς ἄγων ί- 
σεως] διὰ τὸ μὴ ἐΈτρῦ 
“Μακεδαιμονίοις ἀγωνίξεσϑαι. 
ΞοΠο]. 6 ποὺ σϑπογὸ ἀϊοθπαϊ οἴ. 
δάη, 1 1857, ἐς ̓ Δγώνισιν αἱϊ- 
αιοίϊθηβ Ἰεσὶ ρα ΡτοΟΟρίτιπὶ 
τοβίδίαν ΑΡΓΘΒΟΗ.ς ἐς ὐΒῸ ἀγῶνι ΤΠῚ 
αἰογὶ αὖ σογίδιϊο ἃ σου ϑπηΐη 6. --- 
προελθὼν ἐς τὸν ἀγῶνα. 
ϑυἀ45 6χ ποὺ ἰοοο δὲ οχ ἢο- 
τιθΓῸ οβίθηαϊί διϊαπὶ ᾿οοτ πη ̓Ρ 5} ΠῚ, 

ἴῃ 4πὸ οογίαίπιγ, νοοᾶνὶ ἀγῶνα.“ 
Πα Κ. Οἷ, Πεϊα. δὰ Ρίαΐ, Τίπι. ῥ. 
400. 8510 δρόμον οἰἶαπι 46 [ος0, 
ἴπ 480 ΘΌΡΥΪΓαΡ, χορόν ἀρυὰ Ηοπι. 
ἂ6 ἰοθο, ἰῃ 40 54] ἰδίαν, ἀϊοῖ 
ποία πη ἜΣΕξα ἀν ἐδησε. ΞῸΣ 
φάνῳ δάϊοοίατη 6δὲ ιν 191. 
-- καὶ ἐδόκει τι νέον ΟΣ 
σϑιαι ρατίίον Ἰορίταγ δρυΐ 488. 
θίοη. ΧΗ 17, δβάσει ἢ ἑορτὴ 
αὐτοῖς... διῆλϑεν, ἀϊε5 
ἔδ8ι τᾶ [15 (ϑἴπ6 ὑπ} 15) Ρ τ ἃ 6- 
ἰοτιθγπηΐῖ, Αὐτοῖς αὰ πάντες 
γοίδγίαν, 

8 ὅ. μετὰ τὰ Ὀλύμπια. 
ἡ ΕἸ πἰ5 ΟἸγιηρίοτγαπι Ἡδοδίοτηθαθο- 
πἶβ ἀἴΘὸ ΧΥΤΙ, [1] Τυ]Πδπὶ ἀϊα 
ΧΥΠΙΙ.“ οᾶν. -- αὐτῶν, 6ο- 
Υἱοῦ, --- σεισμοῦ ... 
ἀνξξιφήρυναν αὐ τῳ: Οἢ δάη. 48, 4. 

ὕαρ. ὅ1. Οἢ, ιοά. ΧΙ τ7, 4. 
-- 8 1. Αἰνιᾶνας. θεὲ 5εαϊθὺ5 
ΠοΥιπὶ δὰ Βα ρογίουθπι ΞΘ Ρ ΘΓ ΟΠ Πὴ 
οἵ. Βαγβίδῃ, ἄδθορνυ. 1 ῥ. 87. - 
Δόλοπας. ΟἿ, δἀη. 1 102, 3. 
- «Μηλιέας. Οἵ ΠῚ 92. Οἱηὶ 
δαΐθπη ἰθὶ Τυδοῃϊπὶϊ, ἃ ααἰθι8 
αἀγοοδίϊ οὐαπῦ ΘΟ] οηὶ Ἠδυϑο  θϑτη 
οοηάθηίοβ, ρᾶγβ Με θηβίιπι νὸ- 
οθηΐαν, πο ἀπδα τοὶ αυδ6 δουιη- 
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τινας. προσοικοῦντα γὰρ τὰ ἔϑνη ταῦτα τῇ πόλει 2 
, ΡῈ 3 ἣ 53. Ὁ ΑΝ ᾿ Ὅν ΚπἪ - ; 

πολέμια ἦν οὐ γὰρ ἐπ΄ ἄλλῃ τινὶ γῇ ἢ τῇ του- 
τῶν τὸ χωρίον ἐτειχίσϑη. καὶ εὐθύς τε καϑίστα- 

, “ ΄ 9 - [νὰ ἫΡ ς μένῃ τῇ πόλει ἠναντιοῦντο, ἐς ὃσον ἐδυναντο 
φϑείροντες, καὶ τότε τῇ μάχῃ ἐνίκησαν τοὺς Ἥρα- 
χλεώτας, καὶ Ξενάρης ὃ Κνίδιος. Δακεδαιμόνιος, 
ἄρχων αὐτῶν ἀπέϑανε, διερϑάρησαν δὲ καὶ ἄλλοι 
τῶν Ἡρακλεωτῶν. καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ 
δωδέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. 

Ἡράκλειαν ἘΦ ἘΞ Κγθθα τλῶς Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους εὐθὺς ἀρχο 
ραλαμβά- μένου τὴν Ἡράκλειαν, ὡς μετὰ τὴν μάχην κακῶς 
Ῥουσιν,. ἐςρϑείρετο, Βοιωτοὶ παρέλαβον. καὶ ᾿Ηγησιππίδαν 

τὸν Λακεδαιμόνιον ὡς οὐ καλῶς ἄρχοντα ἐξ- 
ἔπεμψαν. δείσαντες δὲ παρέλαβον τὸ χωρίον μὴ 
“ακεδαιμονίων τὰ κατὰ Πελοπόννησον ϑορυβου- 

, 3 - ’ - , ΄ 

μένων ᾿Ἅϑηναῖον λαβωσι᾿ Ζακεδαιμονιον μέντοι 
ὠργίζοντο αὐτοῖς. 

ΕἾ μεδης Καὶ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους ᾿ἀλκιβιάδης ὁ Κλεινίου, 3 
νῆσον στρα- στρατηγὸς ὧν ᾿ϑηναίων. ᾿4ργείων καὶ τῶν ξυμ- 
τεύσας τείχη ΠΣ δᾶμος μάχων ξυμπρασσόντων ἐλθὼν ἐς “Πελοπόννησον 

μετ᾽ ὀλίγων ᾿4ϑηναίων ὁπλιτῶν καὶ τοξοτῶν, καὶ 
-» 9 ’ ’ Ἁ ᾿ Ὰ 

τῶν αὐτόϑεν ξυμμάχων παραλαβὼν τά τὲ ἄλλα 
ξυγχαϑίστη περὶ τὴν ξυμμαχίαν διαπορευόμενος 
Πελοπόννησον τῇ στρατιᾷ καὶ Πατρέας τὲ τείχη 

Οὗ δᾶπ. 11 ἄθπὶ ρᾶτίθββ ἃ Τυϑοῃ 115 ἀἰββίάθη-ὀὨ κατὰ Πελοπ. 
165 5 ρ: βοδυὶ νἹ ἀθη ταν, 6, 2. Ἶ 
8 2. πολέμια ἦν᾽ οὐ Ἀδς 8 2. μετ᾽ ὀλέγων 4ϑη- 

ἐπ᾽ ἄλλῃ εεἰ. Οἵ, Π| 98, 2 εἰ ναέων. Ῥαοθηΐοβ ἔπί88θ6 ἀϊοῖώ 
Ιβοοῦ, ΧΥΙ 15. --- τῶν αὐτό- 
ἅὅ εν. Οἵ, δἄη. 1 62, 4. -- Πα- 
τρέας ... τείχη καϑεῖναι. 
Ὁ ΙσΘ μα σοηὰ5 ἰάθπιὶ οϑί δίααθ 
ΙΥ 108, ὅ τείχη καϑεῖτο, υδὶ 
νἱὰ, δάη. 65 ἃ ΡΙαὶ. Αἰο. ο. 15 
[4]16 πὸ 1060] παγγαίαν. ΑὉ Αἰ86- 
ὨΐΘηΒΙθὰ5. ἰᾶ6Ὸ οοιηπηθηᾶδία δϑβί, 

101] δάῃη. --- Κνέδιος ἃ ποπηϊ- 
ῃαῖνο Κνὲδις. Οἱ, Γοάξιος ΤΥ 
107, 8. ἈΑνιδίου Μεῖπεοκ, ἴῃ 
Ἠδεγπι. ΠΡ. 808. 56α Ποὺ 0 
τη 5 ΠΟίΠῚ δϑί ΠΟΙΊΘΗ, 

ᾶρ. ὅῶ, 8 1, παρέλαβον, 
ἰπθηᾶϊ οδυβᾶ ἴῃ ροίεαϑύδύθτη 
ΒΌΔΙΙ ΔΟΟΘΡΟΓα ἃ, ΑἸΧΙΠΟ 
Βοροίοβ νοορδίοβ 6586 παυγδὶ Ὀὶοᾶ, 
ΧΠ τῇ, 4. -- Ἡγησιππέδαν. 
᾿λγησιππίδαν γοβεϊίαὶϊ ναἱῦ. ὨΙηά. 
ἴῃ ΘΈΕΡΙΙ. ΤΠη68. Οὗ, δάη, ὅ6, 1. 
-- τὸν ἡακεδαιμόνιον. Ὄε 
Δυθοα]ο οἵ, ἄδη, ΠῚ 3ὅ, 1. -- τὰ 

αὖ ῬΔίΓΘΠ56Β οἷα556 ἰπϑὺὶ ροββϑϑηΐ 
[οἷ. 82, 5]. Εχ Ραυβ. ΝΙ1 6, ὃ 
ΑΘθδθο8Β πδο ἴῃ τῷ ΡῬδίγθηβΊθ 8 
βίπαϊοβα ΟΡ πΊ {1556 οἱ δῦρᾷ 
ΑἸμοηΐθηβοβ θθη6 αἴεοίοβ ἔυϊδ88 
1η 6]]αρίπηα5.. ΒΙουτη ἢ, ΡΙὰυ- 
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χαϑεῖναι ἔπεισεν ἐς ϑάλασσαν καὶ αὐτὸς ἕτερον 
διενοεῖτο τειχίσαι ἐπὶ τῷ ἹῬίῳ τῷ ᾿ἡχαϊκῷ Κο- 
ρίνϑιοι δὲ καὶ Σικυώνιοι καὶ οἷς ἦν ἐν βλάβῃ 
τὐοῤεμν μα βοηϑήσαντες. διεκώλυσαν. 

δῶ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους ᾿Επιδαυρίοις χαὶ 
᾿Δργείοις πόλεμος ἐγένετο, προφάσει μὲν περὶ τοῦ 
ϑυύματος τοῦ ᾿᾿πόλλωνος τοῦ 1Πυϑαέως, ὃ δέον 

ἀπαγαγεῖν οὐκ ἀπέπεμπον ὑπὲρ βοτανῶν ᾿᾽Επι- 

ᾶρ. ὅ8. Πυϑέως οοἀά. Ρτδοίου Πιϑέως δαι., Πυϑέος Μοβαμι,, 
Πυϑαίως οουγ. 80γ.,) Πυϑιέως Β6ο. Εὶ ατ,, Πειϑαίως Ἐ. --- Πυ- 
ϑαέως ΝΥ ἐββοϊίηο. δὰ Ὀ᾽οα. ΧΙ 18, 46 δα πάθη σοϑηθίϊγιιπι Παθοί 
Ῥαιβ. Π 8ὅ, 2. 86, ὅ. 

ὑπὲρ βοταμίων οοαά, ργϑοίθν βοταμένων Ο. ἢ.1., παραβοτα- 
μίων Ε,, παρὰ ποταμίων ατ., παραποταμίων Ἐερ., ᾿ὑπὲρ ποτα- 
μίων Ττυρά. (564 ἴῃ ΠΙΔΓΡ. βοταμίων) ". οοδθα!ατη παραποταμίων, 
αυοα, 5ῖνθ ῥτῸ Τηᾶβο. βῖγθ ῬΓῸ πιο δοοΙΡΊ8, 56 η θη τη ΠῸΠ ΡΓδθ- 

ἰϑγοπ5 τείχη μακρά Δρρθο!]αί, 
απο τεργεμεμᾶϊ: [μ68Κ. ΑἸΠδη. 
εἀ. 2 Ρ. 296 1ηίεγρυ. ὕθγῃι., βοᾷ 
ἰηϊατία, υὐ νἱἀοίατ, -- ἐς ϑά- 
λασσαν. Ῥυίβοδπι ἀγθοηὶ ατϑο- 
ΟΔΠι, 5ἰοιΐ θᾶ, 486 ΠῸΠῸ ἰδ] 
δβί, πΟὴ 8ἃὰ τηᾶγ6 πβ64π6 ρευῖ- 
ΠῸΪ556, 4π0Ὸ οοΟἸοπΐα Βογηϑηᾶ νἱ- 
ἀθίαγ βρθοίαββθ, δχ ἢὶβ ΨΥ. 15 
αἰβοῖπηιιβ. Οἱ, Βυγβ. αθορν. 1 
Ρ. 820 54ᾳ4ᾳ. ἕτερον. 
ΘΙ] ἀυα] τεῖχος, 56ὰ ἴΐὰ, αἱ 
ἢοΟΟ ΠΟΠΘΠ ἢΐο ΠΟῚ ΠΊᾺΓΡΙΠῚ, 
5εὰ τη πη 10} 6Π|, ΘΒ. ΠῚ, βἰ ηἷ- 
Βοεί, ουπὶ πο. τεῖχος ἴῃ ἨΠἶΐο, 
πο ἴῃ Βα νϑυβιιβ ΘΒ Γ Οἰ ΠῚ} 
6586 Τῇο, αἷοαί, -- Κορέν - 
ἅγιοι. ἈΑπηϊπιαανοτία ΠῸ05 ΑτἴΠ6- 
ηἰθηβῖθ 5 εἰ Αὐρὶνβ Γθριβηδηΐ65. 
Οἵ. 48, 8 οἱ αάπ. δῦ, 1. -- οἷς 
ἼΠΝ τειχισϑέν, φαυϊθα5 6χ- 
βίγιαοίαη (δὶ δχϑβϑίγα οί τη 
6Υ8 1) ἀ ἃ πὶ Τὴ 8 ἔΓευ θα ί, Οἱ, 
1100, 8 οἷς πολέμιον ἦν τὸ 
χωρίον κτιξόμενον. Νοη ἀε0)6- 
θδηΐ ἀαδογοῦα, 8η ἰεβθηάϊιπι εβδ5θΐ 
ἦν ἂν βλαβη. Ναπι ἀαπιπαχη {1- 
Ἰυὰ τϑνθιὰ ἰπβία θαι. βοαὰθ γϑξου- 
τὰν ᾿πηρογῇ. ἄν ρανείου]α ΘαΓθη8. --- 
διεκώλυσαν. ϑίτηυ! αὐάϊ τειχιε- 
σϑῆναι. 

ὅθ. Προφάσει μέν. 
πο ΝΑ ΥἹΙ 10, 2 προφάσει μὲν 

. διανοίᾳ δέ πίον 58 ΤΈβροη- 
ἀειί. ΟἿ, 46 ποο ἀδιῖνο ΒΘΊΠΙ. 
ϑγηΐ, Ρ. 180. Αἀα, ΥἹ 79, 2. 
ΑἸΙΡῚ δοουβϑίνι5. 5 Ἰερίταν, πὶ 
{1 111... 80, 8: 98, .:-ς 
-- ϑύματος. Ποπιΐαπι ρ]6- 
γίᾳαθ ἱπιουργοίϑηΐαν, δἰ βϑουὶ- 
ἔΙοἴαπι. Οὗ, 71, 4. Οοπδβοπίυ ἴῃ 
βιπητηᾶᾷ τὸ ΠΙοά. ΧΙ 18, 1. -- 
Πυϑαέως. »Τορίαμπι ἰά, δᾷ 
αποα τοϑριοϊίασν, ἰὉ1 Ροβιθαηι δγαΐ, 
ὉΔῚ ΤΥ 5βαπι, ΑΥ̓ΘΟΓΆΠῚ ΔΙΓΟΘΠΊ, 
ἀβϑοθηάεραπὺ (Ραι5. Π| 24). Ετγδπὶ 
τάτῆθη 8]1ὰ οἰ υβάθπὶ ἀδὶ (θη ρ ἃ 
Ηογπιϊομπᾶθ οὐ ἀβίηδθ (Ραυβ. Π 
8ὅ. 86) αἰαμε οἰΐδτη ϑ'ραγίδε (Ρᾶι85, 
11 11). Ργιβδθαπι Πίστη ΑΡο]- 
Πἰη15 πἴ556, αυἱ ΠΕ] ρμἷβ ἴῃ Ρ6- 
Ἰοροππθβαμῃ ῥγοΐβοίαβ. οαταπὶ Α - 
ΡΟΙΠ πὶ. Ἰηγοάτιχἰββθῖ, εὐ ΑΥΘῸΒ 
Ῥυϊπιαπι, αἰθπὶ δαϊββοὶ, ἰοουτῃ 
[ἶββθ8 ΤΌΠΊΟΥ δαί. 9. Ασπ, ΝΟ 
1οΡ πὶ Ὡγ018 ΑΥρογη, 5864 1ά, 
αυοὰ ρῖορθ Αβίποῃ αἷς (Ραυβ. 
1 86, ὅ), 5:6} Ἔσαν! ΠΟὉΪ8 εχ 
Βιρουϊαίϊνο κυριώτατον νἱάδιιν 
ἈΡΡΆγογθ ἰθιηρία πη πιᾶχίηθ ἴῃ 
ΑΥρΊ νου ατη, ρᾶννὰ 6Χ ρᾶνίθ ᾿σίτον 
δἰϊδ πὶ Δ] ΟΥ πὶ, ν ] αν ἨδΡΠΪ ἢ Θη- 
β'πὶ δ Ἰρβονπηι ΕΡΙ ἀΔ ΓΙ ΟΥΌ ΤΩ, 
Ροί(οδβίδίθ [1586 ἀθιηοηβίγδηίθ. --- 
ἀπαγαγεῖν. Ἐδι ποδβίγυτα δὃ- 
ἤλσοη, αὐίνραφοπ. --- ὑπὲρ βο- 
τανῶν, ῬΤτῸ ρϑβοιΐβ, 488 

᾿Επιδαυρίοις 
καὶ Δργείοις 
πόλεμος, οὗ 
αἷ αἰτίαι. 
λέγονται. 



“Δακεδαιμό- 
νιον μὲν ἐς 
“Δεύλτρα 

ἐκστρατεύου- 
σιν, Αργεῖοι 

108 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἐ, νγ΄. νδ΄. 

δαύριοι (κυριώτατοι δὲ τοῦ ἱεροῦ ἦσαν ᾿Δργεῖοι)" 
ἐδόκει δὲ καὶ ἄνευ τῆς αἰτίας τὴν ᾿Επίδαυρον 
τῷ τε ᾿Δλκιβιάδῃ καὶ τοῖς ᾿4ργείοις προσλαβεῖν, 
ἣν δύνωνται, τῆς τε Κορίνϑου ἕνεκα ἡσυχίας καὶ 
ἐκ τῆς Αἰγίνης βραχυτέραν ἔσεσϑαι τὴν βοήϑειαν 
ἢ Σκύλλαιον περιπλεῖν τοῖς ᾿4ϑηναίοις. παρεσκευά- 
ἕοντο οὖν οἱ ᾿Δργεῖοι ὡς αὐτοὶ ἐς τὴν ᾿Επίδαυρον 
διὰ τοῦ ϑυματος τὴν ἔσπραξιν ἐσβαλοῦντες. 

4. ᾿Εξεστράτευσαν δὲ καὶ οἵ “ακεδαιμόνιοι 
κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους πανδημεὶ ἐς Δεύκτρα 
τῆς ἑαυτῶν μεϑορίας πρὸς τὸ “ύκχαιον, ᾿άγιδος 

Ὀδί (ᾳαοπιοο οπἷπὶ δὰϊ ῬΓῸ ἔυινὶϊ Δ 60 0115. αὐ ῬΓῸ Δρυὶβ δα Πανίθηι 
51:15. ποβεΐαπι τη βου, πὸ Ρε ΒΡ οἰαγ), πὲρ εχ ὑπὲρ τορείίο οτ- 
[πὶ 6ϑί. Ρσὸ δηΐίᾳαξ ἰοίταν βουὶρίανα παθοπάστῃ οὶ βοταμέων. 

80 ΑΡρΟΙἸΠπα οοπάποίαᾳ ΠΑΡΘΌδηΐ. 
51. φῬύὸ δηίίαυθα οοἀά. Ἰδοίΐοπα 
βοταμέων, ᾳυδα πΙΠ}}}} οϑὶ, παης 
Θηθηἀδνῖπηι5. Ν᾽ ΘΟ θα] τὰ δ αύθτη 
βοτάνη ποπ 80] ὰπὶ ραθυϊατη, 56 
εἰΐδπη ραβοιαπ βρη ἤοατα οβίθῃ- 
ἄυπὸ ἤοπι. 1]. ΧΠῚ 498. Ευγ, 
ἔγαστη, (6. Νϑαοὶς.) 778, 27. Ρ] αι. 
ἂς Ἔρρ. 401 Ὁ. ϑουίρίατδο (ἐν- 
νομίου) Ἰοσϊίαγ ἴοοο Ποβίϊατη Ερὶ- 
ἀαυτὶϊ ἈροΙΠ αὶ τηϊογα ἀθθοθδηύ, 
Οὐ, Βάγροον. 5. ν. ἀπὸ μισϑω: 
μάτων: ἑκάστῳ γὰρ ϑεῷ πλέϑιρα 
γῆς ἀπένεμον, ἐξ ὧν μισϑου- 
μένων αἵ εἰς τὰς ϑυσίας ἐγί- 
νοντοὸ δαπάναι" οὐ γὰρ κατ 
εὐσέβειαν ἔϑυον τὰ ἱερεῖα, 
ἀλλὰ μισϑούμενοι, ΒΟΘΟΚΙ͂Ι. θ6ο. 
εἶν. ΤΡ. 415 544. --- ἄνευ τῆς 
αἰτίας. Ατουϊιβ. ἢΐϊο ᾿ἰπβοίθη- 
ἐἴὰ5 ῬΥῸ Ῥτοποτηῖπθ ἀεπιοπβίγα- 
εἶνο δβύ ροϑβίίαβ πᾶπι ἰπ ὁ πό- 
λεμος, ἀ6 48 γοῦθ γἱὰ. δάῃ. Π 
81, 8. -- τῆς Κορένϑου ἕν ε- 
κα ἡσυχίας, αὐ Οσοτίπιπαβ 
αὐϊοβοογοῖ, Ὀ61|10 ποπ ἰπὶ- 
το ἰϑοθυδύαν -- πα τ -- ἔσε- 
σθαι τὴν βοήϑ'ειαν. Αἀ δο- 
οα5, οαπὶ ἰπῇ. εχ βυροτίογε ἐδό- 
μεν (οἵ, δάπ, ΙΝ 8, 2) τερϑίθη- 
ἀὰπι εβὺ ἐνόμιξε, αὐ ΤΥ 8, 8, 
ὉΡῚ οἵ, 4άη. ὙΙάΘ ρνδθίθνγθα ἀάῃ, 
Ι110, 2. -- ἢ Σκύλλαιον 

περιπλεῖν, αὐᾶπιὶ 5ὶ 5 0γ]- 
Ιᾶθὰ τ οἰτουπιμηανὶρσδγθηΐ, 
ΟΥἾἿΝ 66, 8. Ὅς ὅϑογ!δοο ρῥτο- 
ταπηΐαγῖο Ἰηΐον ΤτοθΖθηθπη οὐ ἤσδυ- 
ΤῊΪΟΠ6Π 5110 νἱᾶ, Ρααβ. 1Π 84, 
ἡ. 8. Βυνβίαη. ἀδοσύ. ΠῚ 86 34. 
Ηοαῖς ἀϊοϊζαν ΘΟΥΠΙ, -- τοῖς 
᾿᾿Αϑηναίοις. Ηδεο ἴππρο οὰπὶ 
ΒΆΡ ΘΙ ΟΣ θιι8 ἔσεσϑαι 4... βοή- 
ϑιειαν, ---ὡς αὐτοὶ. -ἐσβα- 
λοῦντες, αὐδϑὶ δὰ ἐχίρϑη- 
ἄτη Π0 5 ἐἶϑτη 5 ἃ ΒΡ 0 ἢ 06 (Π0Π 
βσπα! αὖ ΑἸοϊδΙδάθ τηοηῖ) ἴτ- 
ταρίατίὶ 68556πηέ. ΡΓΔΘΡ. διά Πἰςο 
Ῥοβῖία οϑὺ ργὸ ἕνεκα. Οἷι,, δάη. 
Π 89, 4. 

σαρ. ὅ4. 81. Μεῦκτρα. ἢοο 
ΠῸΠ Ῥοίεοϑὺ 6858 ορρίἀμππὶ πηδυῖὶ- 
ἀπάτη Τθποίτα βῖνα Τυϑαοίγατῃ ἴῃ 
Πηϊθιι5 Τιϑοοηΐοαα εἰ Μεββθηΐδθ 
βῖνθ ἱπίθν ΤΎΪαπΊ οὐ Οδγάδυην] θη 
βἰθατη οἱ ροβίθα ΕἸδυ Πογοϊδοοηῖ- 
θὰ5 ἐἰθαίαιη, 46 απὸ νἱὰ, ϑίγαν. 
860 54. εἰ Ραι5. ΠῚ 26, 8, 5εα 
{1π4, φποά ἃ ΡΙαίατοΠΟ ἴῃ ἀστιπὶ 
ΜΕρδΙοΡ ΟἸ ἰαπατα ἰγαηβίογυὶ ἀοοοθὺ 
ΒΟΠποίά. δα Χρη, Ηΐϊβι, ἄτι ΥἹ ὅ, 
94. νὰ (ἀπὸ ΤΠ αοοπῖοᾶθ, ΠΟῚ 
Ατοδάϊαθ ἔπῖββθ εχ 118. ἱπίθι]δρὶ- 
ἴα, ααδθ 8 2 ἰπϑαηΐ, ΠϑΡΥΔΉ ΕΓ, 
Οὗ Ουτί. ΡοΙορ. 1 ρῥ. 298. 386. 
Βυγβίδη. αδθοου. ΠΡ, 3249. -- 
Μύκαιον. υ ΠΗ 107... -Ξὸ 
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τοῦ ᾿᾿ρχιδάμου βασιλέως ἡγουμένου" ἤδει δὲ οὐ- δὲ τὴν Ἐπι- 
δεὶς ὅποι στρατεύουσιν, οὐδὲ αἵ πόλεις ἐξ ὧν ϑανοῖση: δῃ- 

5 ἐπέμφϑησαν. ὡς δ᾽ αὐτοῖς τὰ διαβατήρια ϑυο- 
μένοις οὐ προυχώρει, αὐτοί τὲ ἀπῆλϑον ἐπ᾽ οἴκου, 
καὶ τοῖς ξυμμάχοις “περιήγγειλαν μετὰ τὸν μέλ- 
λονταὰ (Καρνεῖος δ᾽ ἣν μήν, ἱερομηνία Ζίωριεῦσι) 

8 παρασχευάζεσϑαι ὡς στρατευσομένους. ᾿4ργεῖοι ὁ᾽ 
ἀναχωρησάντων αὐτῶν τοῖ πρὸ τοῦ Καρνείου 

Οδρ. ὅ4. 8 1. στρατεύσουσιν Βᾶ5., ἰᾶ6ο τοργορθαηᾶαπι, ααϊΐὰ 
ἴϑῖὴ βυηΐ ἴῃ δχρθαϊ]οηθ, 

8 2. ἱερομηνία ΟἹ, Βερ., ἱερομήνια τοϊϊᾳαὶ, ἤοο δάϊθαο ρτοθᾶ- 
ψνογαηΐ δαϊίοτοβ, απο ΠΟῸῚ ἰδβϑίοβ τ] θη 515 αἴ65. 564 ἰού ἢ ΤΠΘΉ5ΘΠῚ 
ΒΒ Ποανοί. 56ὰ οὗ, 56}|0]. ΡΙηα. Νξια, ΠῚ 4 τὸν οὖν “Ζημητριῶνα 
μηνά φησι Φιλόχορος ὅλον ψηφίσασϑαι τοὺς ᾿ἀϑηναίους ἵερο- 
μηνίαν λέγεσθαι, οἷον ὅλον ἑορτήν. Νεαᾳις ϑίθρῃ. ἴῃ ΤΠ65. ἵερο- 
μήνια {0} ἐπιμηνίων νοῦ ΘΟΙΡΑΓΑτΘ ἀβροθδί, 
ἐπιμήνιος 5ῖς ἱερομήνιος δαϊδοίϊνιπι οχϑίδί, 

ἤδει. στρατεύουσιν. 
ΒΙοοτηΐ, το ἰᾳτα γορασι 1.866- 
ἀϑοπηοη! Οσ πὶ 40 Ηογοάοί. ΨΙ 56 
-ὅ9 ἜΣ Ἰοαία, Θἰἰὰπὶ ῃ00 [αἶ5β6: 
πόλεμον ἐκφέρειν ἐπ᾿ ἣν ἂν 
βούλωνται χώρην οΧρίϊοδι. οἱ, 

ον. ΜΏΕΙΙ. ΗΠ Ῥ. 104. -- αἴ 
"πόλεις ... ἐπέμφϑησαν. 
Τιαοοπίοδο, ὉΡΡ065 νἱἀθηΐαν 6556, 
Ετοηΐπὶ τὰς πόλεις ἴῃ τοῦ [,ἃ- 
ΟΟΠΙοΟΪβΒ ΠῸΠ ΤΆΤ ῬΘΙΪΟΘΟΟΙῈΠῚ 
6586 Ηδᾶβίιβ δὰ Χϑη. βϑηρ. 1.80, 
Ρ- 209 ἀοοοι. 

δ 2, ὡς. τὰ διαβατή- 
ρια..- οὐ προυχώρει, ΘΟ 
1185 βΒδοῦᾷ ἴῃ ἰγδηϑβϑίιία ἴδοίᾶ 
ΠΟ ῬΓΌΒΡΘΙΘ δνϑηϊβϑθηί, 
6 58ουῖβ, 4836 1,.δοθ 8 ΠῚ ΟΠ] ΟΥ̓ ΤῊ 
ΤῈ Χ δὰ θ6]] πη ργοίθοϊιβ. ἴῃ οοη- 
Δ Η15. ἰουγᾶθ Ἰονὶ οἱ Μίηθννδα ἴα- 
ΟΟΥΘ 580] ερδί, οἵ, Χϑη, ἀθ Ββρ. 
[,Δ0. 18, 2---ὅ, Ἑδάδπι ἰηΐνα δὅ8, 
8. 110, 1 τηρῃηουδηίαγ, -- τὸν 
μέλλοντα. Ἐχ ἰηϊουϊδοίίοηο, 
αυᾶθ 56αυϊίυν, ἃπὰϊ μῆνα. ΟΥ, 
84. 40, ὅ. -- Καρνεῖος δ᾽ 
ἣν μήν. 15 ποιῆθη ἰηγθηϊ, 6Χ 
Οδνμοὶβ, ἀἰθθαβ ἴδβιϊβ ΑΡΟΙΙ᾿ηἰ5 
Οδγη δὶ, οαΐμβ ΠΟΙμΪ ἢἾ5 γαῦῖὰ8 οδὰ- 
588 Ῥυοᾶϊὶ Ῥαυβ. ΠῚ 18, 8ὃ. Οἱ, 

4αοηΐαπι ΠΟ αἰ 
οὐ ΠΠῸ ΒΟ. Ὁ: ὋὉ; Υ- 

Ῥγθ ον, ΜυιΠο], ἐ 
198 54. ἤδθυπη, ἀπίϊᾳι. 1 ὃ 588 
δάη. 80. 88. Οδλγπθαη δαπάθῃη 
ἔαϊβθβθ ἸὩΘη56ΠῚ ΟΠ] Αἰπρηϊθη- 
βίαπη Μοίδοϊί πῖοηθ οοηβίαί. 6Χ 
ῬΙΠν: «Ντος 8. Οἵ αὐ πη: τ6. Ὁ- 
-- ἱερομηνέα Δωριεῦσι. 
»»Θαδηίαπη 6Χχ ἢἶδ νυ ]85. οἱ ἴἴ8, 
πᾶς ἰἷο Ῥᾶι]0 Ροϑί Ιεραπίαν, 
τὸν μῆνα προυφασίσαντο, ἃρ- 
ΡῬανθῖ, ἰοία8. ἢΐο τηθηβὶβ, ν6] οθσίθ 
γτηδχίμηϑ {ΠΠ115 ῬΆΓΒ, 580 5 80 αἴ6.- 
Ὀὰ5 ἔεβιῖβ ἀρὰ 1, οραἀδοιη οΠ105 
νἱἀθίυν ἀθβιϊηδίιβ ἔπ1556.“ 6 0 Κ, 
ΕτΘηΐη ἴῃ ΘΌ] ΡΥ ϑθίο ἄγη θα 
[ἀ6 αυϊθιι5. οἵ, 7ὅ, ὅ. 76, 1] ρὶὰ- 
ΥἸΠῚΪ 4111 ἔθϑιϊ ἀϊ65. ἱποϊάθυδηί. ΟἹ, 
Ποτν. δὰ Ομιᾶγ. ρ, 516. [ηἰ πὶ 
Βδθοῦαπιὶ Οδγηθᾶ ἰηάθ ἃ τηθηβ]85 
Οδγηδὶ αἴθ βαρίϊπιο οὐ ρὲὺ παη- 
ἀϊηαπι οοητ ἢ πα θα πίαν, 14, ΜΈ6]]. 
ΟΥοπογας Ὁ...327: Ἰηονὶ. ΕΡ. 855: 
αο 6}1. Οἱ, ΡύΘΙΟν 1. 1. 

αν (εα- 2) Ὁ 

8 85. τοῦ πρὸ τοῦ Καρ- 
ψνείου μηνός. ἤπμπο [υ͵ἴ856 Ατ- 
τἰοσαη Ηδοδίουη ΘΟΠμΘ ΠῚ 6Χ ἰἶΐβ, 
486 τη040 ἀἰϊοία 5πηΐ, ᾿ἰα δὶ, εἱ 
Αὐἴοο Ηθοδίοιηθαθομὶ ϑρδγίϊαία- 
ΓᾺΠΙῚ Τ]Θη86ΠῚ Ἡρδοδίοπ θα νἱὶ- 
αἀθὺὶ σοβρο μα ἶβ8ε δαἀηποίδίαμη δϑί 
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μηνὸς ἐξελθόντες τετράδι, φϑίνοντος καὶ ἄγοντες 
τὴν ἡμέραν ταύτην πάντα τὸν χρόνον, ἐσέβαλον 
ἐς τὴν ᾿Επιδαυρίαν καὶ ἜΝ ΟΕ ̓ Επιδαύριοι δὲ 
τοὺς ξυμμόχους ἐπεκαλοῦντο᾽ ὧν τινὲς οὗ μὲν 
τὸν μῆνα προυφασίσαντο., οἱ δὲ καὶ ἐς μεϑορίαν 

' τῆς ᾿Επιδαυρίας ἐλϑόντες ἡσύχαζον. 
τῶν τ Απνῇ δῦ. Καὶ καϑ' ὃν χρόνον ἐν τῇ ᾿Επιδϑαύρῳ οὗ 
“Δακεδαιμό- ᾿Αργεῖοι ἦσαν, ἐς Μαντίνειαν πρεσβεῖαι ἀπὸ τῶν 
ἢ πόλεων ξυνῆλθον, ᾿4ϑηναίων παρακαλεσάντων. καὶ 
ΤΣ Ἰβπβοϑένεμ λόγων Εὐφαμίδας ὁ Κορίνϑιος οὐκ 

γείοις τς μὲν γὰρ 

ἔφη τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις ὁμολογεῖν" 
περὶ εἰρήνης ξυγκαϑῆσϑαι, τοὺς δ᾽ Ἔπι- 

8 8. ἐσέβαλλον αι. Η. 6΄. 

86 41. 9. -- καὶ “ἄγοντες. 
πειόοηξο; τὸν χρόνον. τ Ἰθοία 
Βεκ, οομηπιᾶ ροβί ταύτην 505- 
ἀα}10, 564. αὐδ6 ΘΗοΘγούαν βϑηίθη- 
(ἰὰ ΠΘΙΠ0Ο ργδθίθ. ἰρϑπη νἱαϊὺ 
(μδπὶ ἰρϑιπὶ νἰ 1556 ογθαο); ἰἰδ- 
4 ἰοοαπῃ 56 ᾿πίθι ] σοῦ πορϑηΐ. 
Ατρῖνὶ ἔγαπάθ, πϊηΐπιθ β8η6 580 - 
1, αἰθηΐθθ, πΠ6 ΠΊΘη856 (ΔΥη60, 
αὖ ΔάνοΥβαΥ, 4αΐΘΒΟ ΓΘ ΘΟ ΌΓΘΗ - 
Ὁ, ΡΘΡ Τούτη 6 ΠΡ 8. ἈΠῸΠὶ ἀἰθ πὶ 
56 ἄρογθ Πηχογιπηύ Θοἀθπηηιι6. 0Π1Ξ 
Π65. ΠΕΠΙΘΡῸ ΠΟΠΊΪΠΘ4 116 5' ΠΆΛΙ ΐ 
τριακάδα [ροιϊπ8 τετράδα] φϑέ- 
ψοντος τη 6515, αἱ ΟδΥΠ ΘᾺ ΠῚ ΡΓ86- 
οραορθαὶ, Δρρβ]αηίθβ Θ᾽ ΠῚ} ἃγ- 
{ἰποῖο ΑἸοχαπάθῦ, εὖ Ὀδρϑίαπι 
Τ]Θη56ΠῚ ν] αν οί, Αἰ θναπὶ Αὐίθπηΐ- 
βίαπη οοὶί ΔΙαν. ΑἸεχ, 9, 16), 
Ηοο ἐδ θηΐπὶ ἡμέραν τινά καὶ 
μῆνα ἄγειν.“ Μεαάνὶο. Αἄνοιβ. 
Οὐδ. 1 Ρ. 824, Ῥδυὶοῦ Ἰόουπι ἴϑύα 
δηΐεᾶ δχρ]ϊοανογαύὺ ατοί, Ηϊβέ. αν, 
ΝΠ ρΡ. 89 54ᾳ4ᾳ. (νοῖϑ. βϑγη. ἱΥ̓ 
Ρ. ὅ2 544.) Κοορίπρ {πμαὺ ἀν 
ἀπνίησ {πΠ6 ΨΏΟ]6 ἰΐπη6 ἰἴη- 
ἱογρυθίδιυϑ. -- ᾿Επιδαυρέαν. 
Ργο δὸ Τ ΟΘΖθηᾷ πιᾶϊθ ποιηϊηδί 
διοά. ΧΙ 78, 2. 

8 4. τοὺς ξυμμάχους, 50]]. 
Θἃ5. οἰν 685. αὐᾶθ ἀὴᾶ οὐ ἴρ- 
βὶ5. ἔοθάθνβ ᾿μασοπῖθο θη Θ δ ἢἴι}. 
-- ὡὠν τινὲς οἷ μὲν. Ααάϊ- 

σφεῖς 

ἰὰτη τινές ἰία τϑοία Κυπθρ. ἰῃίθν- 
Ῥτοίδίιβ δϑί, αὐ ἀἰοθνεὶ δα αἰναπι- 
46 αυοἀ 564 αἰ {π0 τη ΘΙ  ὈΓ πὰ 6 Υ- 
ἀΐπογθ ΑἸϊᾳαοῦ θηΐτη 800108 Ερὶ- 
ἀδυν]θ τονονᾶ ΔῈ ΧΟ νϑηΐβ586. 
Οοπίοενε ΝῊ 86, 4. ΡΙαι. ἀοτρ. 
499 ο. Ρτοΐ, 848. Ἃὁ Βθρ. 4689. 
ὅθθ. Βθπὶ ὀοπβντηδί ὅδ, 1 Ἐπ. 
καὶ τοὺς ξυμμάχους μεϑ᾽ 

μ᾿ 

ὅπλων ἀντιτετάχϑαι. π-πρου- ᾿ 
φασίσαντο. Ὕποφέρειν αἱ- 
οΘγ βοϊϑὺ ΧϑπορΠοη, Οτἶπ5 ᾿ηύθ}"- 
ΡΥ θίεβ νἱὰ. δὰ Ηϊβί, ἄν. ΕΝ 7, 2. 
--ἠἡσύχαξον. Ααὶ, χυοᾷ ΒΙοοΙΝ. 
Ραΐδί, υἷα 8586. ᾿πῆντηϊουθβ ἀποθ- 
θδηΐ δπΐ 5 ρθυβίϊ 10η6 πιοίϊ, ΟΠ 
σοΘρίο ΙΏθη586 580Γ0 Πηϊθ5 515 
ΘΡΥΘαΙ ΠΟῚ διά θνθη, 
“Ὀδρ. δδ. 81. ἐν τῇ Ἐπι- 
δαύρῳ. Οὗ, «ἄπ. ΠῚ 91, ὅ. -- 
ἀπὸ τῶν πόλεων. Εχ 50- 
ΟἷἸ5. εἰν ῖθι5, Ροτί. Νόοη 
᾿ὰ5 50145 αυϊάθπὶ ἰῃ 6! } 6ρ πα 5 
6856. ΟοΥϊ ἰουῦαπιη οὐ ρνϑθβθηία 
οὐ γνϑῦρα νἱἀδθηίαῦ ἀθοίδγαγο. ΑἸ 
ἰατηθη, 4υἱ ἃὉ Ατρὶνὶβ αἀἰβϑι ἀογθηίΐ, 
ΡΓΔΘίου Οουὶηίῃϊοβ ποῦ νἱάἀθηΐαν 
δα 556, ΟοΥ μι δαίθηη, αὐαοὰ 
608, αὖ 50, ὅ, ἴῃ 5.85 ρᾶΓί65 ρ6Γ- 
ὑγαθγθ νοι] θηΐ, δανοοδίϊ 6856. --- 
ὁμολογεῖν πος πὸ Ιοοο ἐδ 
ΓΘΌᾺΒ. ἰπίοῦ 56. σοποτ θη θ1ι5 
ἀϊοίαμπι. --- σφεῖς. Οἱ, άπ. ΙΥ̓ 
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δαυρίους χαὶ τοὺς ξυμμάχους καὶ τοὺς ᾿“ργείους 

μεϑ᾽ ὅπλων ἀντιτετάχϑαι" διαλῦσαι οὖν πρῶτον 
χρῆναι ἐφ᾽ ἕκατέρων ἐλϑόντας τὰ στρατόπεδα, καὶ 
οὕτω πάλιν λέγειν περὶ τῆς εἰρήνης. καὶ πεισϑέν-. 
τες ᾧχοντο καὶ τοὺς ᾿“ργείους ἀπήγαγον ἐκ τῆς 
᾿Επιδαυρίας. ὕστερον δὲ ἐς τὸ αὐτὸ ξυνελ- 
ϑόντες οὐδ᾽ ὡς ἐδυνήϑησαν ξυμβῆναι, ἀλλ᾽ 
οἵ ᾿Δργεῖοι πάλιν ἐς τὴν ᾿Ηπιδαυρίαν ἐσέβαλον 
καὶ ἐδήουν. ἐξεστράτευσαν δὲ καὶ οἵ “ακεδαιμό- 
νιον ἐς Καρύας" καὶ ὡς οὐδ᾽ ἐνταῦϑα τὰ διαβα- 
τήρια αὐτοῖς ἐγένετο. ἐπανεχώρησαν. ᾿Αργεῖοι δὲ 
τεμόντες τῆς ᾿Ηπιδαυρίας ὡς τὸ τρίτον μέρος 

ἀπῆλϑον ἐπ’ οἴκου. καὶ ᾿4ϑηναίων αὐτοῖς χίλιοι 
ἐβοήϑησαν ὁπλῖται καὶ ᾿ἡλκιβιάδης στρατηγός, πυϑό- 

θλρ. δδ. 8 1. ἐφ᾽ 
[. , - - 3 ΕῚ 4 ΄ 

ξκατέρων (855, Τὶ, σϑααὶ ἀφ᾽ ἑκατέρων. 
Οἵ, δάη. 

8 4. πυϑόμενος ἴῃ [μαπν. Μ. 
ΟΥΙΡῸ5 πα ῥϑιιοῖβ, 5εα ἴῃ 5015. Ὁ, 

114, ὅ. --- διαλῦσαι... τὰ 
στρατόπεδα, ἀϊτίπιοτε (θ6}- 
Ἰὰπ|} ρυϊπηα πὶ 56 ἄθθοτο δὰ 
ἃ {Ὁ ΟΥ̓ Ὁ ΤῚ 4 ἃ 6 (5011. ΕΡ᾿ἀδΌΡΙ οὐ τπὶ 
πῃ 500118. εὐ ΑΓΘΊνΟΓΕΠΙ) Ρτο- 
ἔδοίοβ δχϑγοϊζιβ. Ροβὲ ἄντι- 
τετάχϑαι ΡΑΡίλοΡ ΔὈ50! 6. αἰ- 
οἴαπι 6βί. διαλύειν ΠῚ 88, 3, οἱ 
γοῦθὰ ἐφ᾽ ἑκατέρων ἐλθόντας τὰ 
στρατόπεδα διαιϊὰ Δ|1|6ν ΘΟ οοδίἃ 
Βιπί 4υδπὶ 1Π ὅθ, 6 ἐς ἐλπίδα 
ἦλϑον τοῦ ἑλεῖν οὐ ΨΙΠ 87, ὅ 
ἤν τις ἐπὶ τὴν βασιλέως ἴῃ 
χώραν. Τλρνοσιπι ἃ 6 Π) ἴοι 
Οπληΐ απ βου ρίαγαπι ἀφ᾿ ΡΥΪ ΠῚ ΠῚ 
ἰάθο τϑρυάϊανίμηιιβ., αποα δὰ τὸ- 
οορία διαλῦσαι τὰ στρατόπεδα 
᾿πηροπάτπ) δβί, ἰηἴγα δαΐθπὶ ὃ 2 
Αὐρίνογαπι ΘΧθγοῖτ5. ΠΟὴ διαλύ- 
εται, 568 ἀπάγεται; “ἀεἶπαο ααοὰ 
ἀφ᾽ ἑκατέρων ποη ροϊεδί, υἱ 
ἱπίογρυοίαυὶ 50] θηΐ, ἃ Ὁ τ το Γὰ πὶ- 
απ ἃ πιϊοὶ5 γΆΙθγδ, ῬΓΔΟΒΘΥΕΪ ΠῚ 
πὶ ᾿ρ81 Ερ᾽ ἀδν}} οὲ Αγρῖνὶ ρτο- 
χίμηθ δηίθα ΠΟΙΗΪΠαιΪ βἰηι; δὰ 
ἴ08. δυΐθπι 'ρ808 μεϑ ὅπλων 
ἀντιτεταγμένους τοίοντὶ οπηηΐη0 

855. ὐρ. Τ. 
᾿Πο σ τ νς 

Πρυῖβαπθ τηραϊο- 
ἀπῆλϑε. 

πθααϊΐ, ἀαοηἶαπὶ ἃ ἃ 605 τηϊ (θη - 
αἱ βδαηΐ αὶ Θ6ΠΠαπὶ ΘΟΠΙρ Ομ ηΐ, 

8. 23, ἐς τὸ αὐτό. ΟἷἃἉ, δάη. 
ΠῚ 91, 4. --ὀ ἐδυνήϑησαν, 
ἀββθουν! βδαπὺ παἰ, ΙΓ ΠΟΥ 
ἐδύναντο ΠΙ 88, 2. Υ 10, 2. 
8 9. Καρύας. ὕὍανῖγδδ, δηιϊ- 

αὐΐϊοῦθ ἰΘΠΠΡΟΓΘ ΤορΘαίδτιιπη, πῃ 
ῬΘΥΪΘΘΘΟΡ ΠῚ ΤιΑὐδἀοιποπίοτιιπι 
ΟΡΡΙάππι, 580 Ῥᾶγποπο πηοηίθ ἰπ- 
(6 ϑο!!δβίαιη οὐ Τορθᾶπὶ 5ἰΐδ6 
ογδηΐ. Οἵ, υνυ, ΡεΙορ. Ιρ. 261. 
ΠΡ. 201, Βυγβ. ἀδορν. ΠΡ. 118. 
-- τὰ διαβατήρια... ἐγέ- 
νετο. Ῥυδείου δάῃ, δὰ 54, ΠΟ 
Χρη. Ηϊδβί. αὐ. ΓΝ 7,2. πα. ὙΙΠ6, ὧς 

8.4. πυϑόμενοι - ἐξε: 
στρατεῦσϑαι 5 5ετναία δέ 
Ρᾶγιϊοῦϊα οὰπὶ ἀπῆλθον ἰἴυη- 
οἰθάν, ἴᾳγο Πᾶθυθαβ ἰπ ϑϑηξθης; 
ΠδΠῚ αιοα Τ,δοραδοπιοιϊοθ ἜΧρα- 
αἀἰοη θη βιιβοθρίβϑο δυαὶν ββϑηΐ, 
ἰαπΐατη αἰ ἶβδθθ ν᾽ ἀθίαν, αὐ ΑΠ6- 
ηἶθη8685 δὰ δρϑιηάππὶ ἱπηρο]}ογοῖ, 
αὐ οι οἷα δϑϑϑῦ, ον. Αὐρὶν!β 
ΔΌΧΙΠΟ νϑηϊνθηΐ. Νϑαιθ, 5ϊ γϑυὰπῃ 
ΓΘΡΙΤῚ ΟΥ̓ΪΠ 6 ΠῚ 80. ]ρίοῦ ΠᾶΡγᾶπ 0 



“ακεδαιμο- 
νέων ἐς Ἔπί- 
δαυρον φρου- 
ροὺς ἐσπεμ- 
ψάντων '4ϑη- 

ναῖοι τοὺς 
Εἵλωτας, ἐς 
Πύλον ἄνα- 

Ἐπιδαύρου 
᾿Δργεῖοι ἀπο- 

πειρῶσιν. 
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μενον [δὲ] τοὺς “ακεδαιμονίους ἐξεστρατεῦσϑαι" 
καὶ ὡς οὐδὲν ἔτι αὐτῶν ἔδει, ἀπῆλθον. καὶ τὸ 
ϑέρος οὕτω διῆλϑεν. 

ὅ0. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Δακεδαι- 
μόνιοι λαϑόντες ᾿᾿Αϑηναίους φρουρούς τὲ τριαχο- 
σίους καὶ ᾿4γησιππίδαν ἄρχοντα κατὰ ϑάλασσαν 
ἐς ᾿Ηπίδαυρον ἐσέπεμψαν. ᾿Αργεῖοι δ᾽ ἐλϑόντες παρ᾽ 
᾿ϑηναίους ἐπεκάλουν ὅτι, γεγραμμένον ἐν ταῖς 

κομέξουσιν, σπονδαῖς διὰ τῆς ἑαυτῶν ἑκάστους μὴ ἐᾶν πολε- 
μίους διιέναι. ἐάσειαν κατὰ ϑάλασσαν παραπλεῦ-. 
σαι" καὶ εἰ μὴ κἀκεῖνοι ἐς Πύλον κομιοῦσιν ἐπὶ 
“ακεδαιμονίους τοὺς εσσηνίους καὶ Εἵλωτας, 

ἀδικήσεσϑαι αὐτοί. ᾿Αϑηναῖοι δὲ ᾿ἀλκιβιάδου πεί- 
σαντος τῇ μὲν “ακωνικῇ στήλῃ ὑπέγραψαν ὅτι 
οὐκ ἐνέμειναν οἵ “ακεδαιμόνιοι τοῖς ὅρκοις, ἐς 

δὲ Πύλον ἐκόμισαν τοὺς ἐκ Κρανίων Εἵλωτας 

ΓΤ υΪ Πα, 60 ΘΠ ΡΟΥΘ, ΟΠῚ ρογδοίᾷ 
Ατρίνογαπηι οχρϑαϊίοημο Αἰ θηΐθη- 
ΒΒ ΠΟῚ ἴ8Π| ΟΡ 5 6ββϑί, [,6δ66- 
ἀδΘμΊΟὩΪ οὐδ ἴῃ ΘΧρθα 0 Π6 
οὐδηῦ, βοᾷ ἀοιημπὶ γονογίθυδηΐ. 
Νάπιὶ ἐξεστρατεῦσϑαι ἴῃ 6χ- 
Ῥβάϊτϊοπο βἶνα ἴῃ ἰὐ 6 γ6 65- 
586. ψα]θί, ΠῸΠ, πὖ ΑΥ̓ΠΟΙ 5 μΡαϊδί, 
οχρθαϊιϊοη θη ἔϊηϊν 556 51- 
ΒαΙΠοΔΓΘ Ροίθβι. Οὗ, 1 12, 2, αὶ 
ἐξεστρατευμένων. ἰάθη Ἰπάϊοδι 
αυοα Ρ8.}0 δηΐα ἐν ὅδῳ ὄντας. 
Πθοίς ἰρίίαν ΕἾ. Ῥογίαβ ΘΧΡαποίο 
δέ νεῦρα δὰ ΒΌΡΘΙΪ.5. Θη πὨ Εἰ Δ ΠῚ 
ἀρίανϊ!. --- ὡς ἔδει, 56]}. 
ΤιΑοραδθιη ἢ 8 ἀοηλ ἢ) ΓΟνΟ βἾ5. 

ὕδρ. ὅ6. ὃ 1. λαϑόντες 
᾿Αϑηναίους, 4ΌΟΓΙΠ ὨδᾶΥ͂Θ5 
δα ἀμθῖα ἴῃ δἰπὰ ΑΥΡΌΪ]ΙΟΟ. α]- 
ἰγὸ Οἷἴγο πᾶνὶραθᾶηΐ, --- Ἄγη- 
σιππέδαν. βαρτᾶ ΠΕ Τ Ἡγη- 
σιππίδαν, βὶ ᾿ά 6 6βι. δῖ. '4γη- 
σανδρίδας Ρῖο Ἣγησ. Ῥοιῖΐος 
ὙΠ1.91...94.. 96. 

8. 2. γεγραμμένον. Οὗ δάη. 
1126, 2, -- διὰ τῆς ἑαυτῶν 
σα οοὐπ εἰ σε. Μδυὶβ ᾿η- 

Ρδυϊαπλ ΑΥΠΘηἸθηδβίαπμη ἰαχίδ ᾿ἰΐοτᾶ 
ῬοΙΟΡομμοβὶ ἰἰἃ ἃρποβοὶ ραϑίεί. 
ΑἸΠΟΡ. Θηἰ πη Αὐρὶνι. απο οοπαὶ- 

.:..ε 

ΟἸοπθῖι ἢ ΤΘίΈΡΓΘ ΠῸῚ ῬΟββθηΐ. 
Ορροβίία δυίθηι ϑυηΐ διιέναι οἱ 
παραπλεῦσαι, ἴα αὐ νὶ5 βθηίθῃ- 
τἶαθ ἴῃ παραπλεῦσαι, 0η ἴῃ 
κατὰ ϑαάλασσαν οοἸ]οοαία, 511. 
Τα (οἸ] τὰν οα88, απἃ ΘΟΙΩΠ Οὗτι5 
Κταερ;. ἴῃ ἔοθάεν}5 Γουπηυ]α ὅπλα 
δὲ μὴ ἐᾶν ἔχοντας διιέναι ἑ ἐπὶ 
πολέμῳ διὰ τῆς γῆς͵ τῆς σφε- 
τέρας αὐτῶν καὶ τῶν ξυμμά- 
χων... μηδὲ κατὰ ϑάλασσαν 
41, ὅ γεῦρᾶ μηδὲ κατὰ ϑαάλασ- 
σαν ῬῖῸ 5ργ1}5 ᾿ιαθαι, -- τοὺς 
Μεσσηνίους καὶ Εἵλωτας. 
Οὗ, δάπ, 88, 1. 

8 8. τῇ Δακωνικῇ στή- 
1] ἣν ἔστησαν οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
ἔχουσαν τὰς Λακωνικὰς σπον- 
δας. 680], Οἵ, 18,10. 28, 5. --- 
ὑπέγραψαν οθί, Ἤδδο οὐδί 
δΔοίο αὐυδοάδηι τηραϊὰ οΟβίθη θη 5 
605 ἴοεάιιβ ουπὶ 1, Δορα 86ΠΊ0}}}5 
ἰού ΠῸΠ ῬΤΟΥΒῈΒ. 101|16γ6. Θαοα 
δὶ ἴϑοιββϑθηΐ, ΠῚ ΟΠ ΘΓ], ἴῃ 4110 
ΡῬϑοιῖο ἰπβου!ρία γα, ρίαπ ἀ6]6- 
πτη οββοί. Ὑιὰ. Ὠειηοβίῃ. ΧΥΙ 
21.“ Ατη. --- τοὺς ἐκ Κρα- 
νίων Εϊλωτας. 6 τὰ νἱάᾶ. 
8ῦ, 7, ἀθ ρυδοροβίοπθ δάῃ, 1 

2. 

8 
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4 λήξεσϑαι, τὰ δ᾽ ἄλλα ἡσύχαζον. τὸν δὲ χειμῶνα 
τοῦτον πολεμούντων ᾿“ργείων καὶ ᾿Επιδαυρίων 
μάχη μὲν οὐδεμία ἐγένετο ἐκ παρασκευῆς, ἐνέδραι 
δὲ καὶ καταδρομαί, ἐν αἷς ὡς τύχοιεν ἑκατέρων 
τινὲς διεφϑείροντο. καὶ τελευτῶντος τοῖ χειμῶνος 

Χ δ ΕΩ , , 9 ΣΤ δ 
πρὸς ἔαρ ἤδη κλίμακας ἔχοντες οἱ ““ργεῖοι ἡλῦον 
ἘΎΉΒΑῚ Ἁ 9 ΄ ς 4 “ Ἁ Ἁ 

ἐπὶ τὴν ᾿Επίδαυρον, ὡς ἐρήμου οὔσης διὰ τὸν 
πόλεμον βίᾳ αἵρήσοντες᾽ καὶ ἄπρακτοι ἀπῆλϑον. 

ξ Ἁ ’ ᾿" ᾿ , 

καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ τρίτον καὶ δέκατον 
ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. ἐν 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους μεσοῦντος αἰτίαι δος 
“ , ’, πε “ακεδαιμόνιοι, ὡς αὐτοῖς οἵ τὲ ᾿Ἐπιδαύριοι ξυ)ϊι- γιὸς “π᾿ Ἄς: 

μάχοι ὄντες ἐταλαιπώρουν καὶ τἄλλα ἐν τῇ 11ελο-- ἀῤεο στοσετυς 
ποννῴσῳ τὰ μὲν ἀφειστήκει, τὰ δ᾽ οὐ καλῶς εἶχε, αρίϑμησις 
νομίσαντες, εἰ μὴ προκαταλήψονται ἐν τάχει. ἐἐπιτοῦ δνζίεν τ 
πλέον χωρήσεσϑαι αὐτά. ἐστράτευον αὐτοὶ καὶ οἱ ματος. 

Εἴλωτες πανδημεὶ ἐπ᾽ Ἄργος ἡγεῖτο δὲ Ἶάγις ὃ 
9 Ρ ΄᾿ χ ,. 

Ἀρχιδάμου, “ακεδαιμονίων βασιλεύς. ξυνεστρά- 
τευον δ᾽ αὐτοῖς Τεγεᾶται καὶ ὅσοι ἄλλοι ᾿άρκά- 
δῶν “ακεδαιμονίοις ξύμμαχοι ἦσαν. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς 
ΕΣ ’ ;ὔ ᾿ " 

ἄλλης Πελοποννήσου ξύμμαχοι καὶ οἱ ἔξωϑεν ἐς 
Φλειοῦντα ξυνελέγοντο, Βοιωτοὶ μὲν πεντακισχίλιοι 
ὁπλῖται καὶ τοσοῦτοι ψιλοὶ καὶ ἱππῆς πεντακό- 
σιοι καὶ ἅμιπποι ἴσοι. Κορίνϑιοι δὲ δισχίλιοι 

σι 

"-᾿ 

[Ὁ 

Οδρ. δὅ7. 8 1. ἀφεστήκει 1. αι. Η. Οὗ, 54. 1 26, 7. 
καταλήψονται Απρ, ἴτ, γαῖ, Η., φαοα πη8]6 ἀείεπάϊι: [,. Ηογθϑβί, 

ἴῃ ῬΒΠοΙΪ. ΧΧΙΝ ρΡ. 696. Νεᾷιθ σοουραπάϊ πθαὰθ ΟὈπίγι πρσοπαϊ 
ποίϊο ἷο δρίδ εϑί, Οὗ δάη, 

8 2. ἄνιπποι τηλ]α 'ἰπ ῥ]ουίβαια τη θυϑηΐβ. ΟἷἉ, δάη, 

84. ἐκπαρασκ ευῆ ς] ἤγουν 
ἐκ φανερᾶς Το ΦΎ τενρν 5680]. 
ΟΥ δάῃ. ΤΥ 94, 

8 ὅ. ὡς πίον, οὔσης. 
»Οορίαβ Εριἀδαγὶογιπὶ Ῥ6Υ τοΐα τη 
ἀϑτιπὶ δὰ ἀδίεπἀθηαα οδ516}18 οἱ 
ἸΙοοᾶ πιαηϊία ργορίθι: ρΡοΟραΪαίϊοἢ 68, 
485 αοογθηΐ, αἰ ΒΡ υΒἃ 5 οὐ ὈΓΡΘΠῚ 
ἤδᾶπο ΟὟ Θϑιβδηη ρυδοβίἀϊο ἀθβιὶ- 
ἰαϊδηι 6588 ΑΥρὶνὶ βρεγαυϑηΐ. " 
Ατσπ. ΟἿ, δάη. ΙΡ̓ 14, ὅ. Ρατγιϊ- 

ΤΗπον 15 0], 111. ὅθο. 1 

οὐ]α ὡς 5ἰπιὰ! δα αἵρήσοντες ρεῖ- 
ἘΣ 
δρ. ὅ7. ὃ 1, εἰ μὴ προ- 

καταλήψονται, πἰϑὶ δπίε6- 
γΘτίθΓΘηΐ. ΟΠ ιϑέθ40;:} θὲ 
-- ἐπὶ “πλέον, αἸ τ στα. 

8 2. ὅσοι ἄλλοι. ἤσαν. 
Ἠθογϑθθηβ65 οἱ ΜΑΘΗΔΙΙ. για. 67, 
1. -- ἅμιπποι. ΗδΙππα πη 
᾿πιθ! 6 οὶὶ δα αἰ Ὲ5 Ἰηοττηϊχ- 
[105 Ροάϊίθ5, ἀθ φυΐθυβ8 Χρη, 

8 



ἴἍγις τοὺς 

πολεμίους 
λαϑὼν τρισὶ 
τάγμασιν ἐς 
τὴν ᾿δργείαν 
ἐσβάλλει. 

114 

ὁπλῖται. οἱ ὃ ἦ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἐ, νζ΄. νη΄. 

ἄλλοι ὡς ἕκαστοι, Φλειάσιοι δὲ 

πανστρατιᾷ, ὅτι ἐν τῇ ἐκείνων ἣν τὸ στράτευμα. 
ὅ8. ᾿Δργεῖοι δὲ προαισϑόμενοι τό τὲ πρῶτον 

τὴν παρασχευὴν τῶν “ακεδαιμονίων καὶ ἐπειδὴ ἐς 
τὸν Φλειοῦντα βουλόμενοι τοῖς ἄλλοις προσμῖξαι 
ἐχώρουν, τότε δὴ ἐξεστράτευσαν καὶ αὐτοί. ἐβοή-- 
ϑησαν δ᾽ αὐτοῖς καὶ Μαντινῆς ἔχοντες τοὺς σφε- 
τέρους ξυμμάχους καὶ ᾿Ηλείων τρισχίλιοι ὁπλῖται. 
καὶ προϊόντες ἀπαντῶσι τοῖς “ακεδαιμονίοις ἐν 
Μεϑυδρίῳ τῆς ᾿Ἡἡρκαδίας. καὶ καταλαμβάπουσιν 
ἐν ’, Ξ Ν ρ ᾿ 3 τ᾿ ς 

ἕχατεροι λόφον᾽ καὶ οἱ μὲν “4ργεῖον ὡς μεμονῶ- 

ἰπ Ηΐδὲ. αὐ ΝῈ ὅ, 28 καὶ "μὴν 
τοὺς ἱππέας οἱ μὲν πολέμιοι 
ἀντιπαρετάξαντο ννον͵ ἔρημον 
πεζῶν ἀἁμίππων, υἱ Μοτὺβ 
1ά6πὶ ἀοουϊτ 00]10185. οαπὶ ποβίγο 
Ιοοο Ηδγροογδίίοηθ, δ ουῖο Μᾶχ, 
1 8. ὕδοβαγ Β, α, 1 48. [ἀ6ἀ. 
Β. Ὁ. 1| 84] Ουνίο ΝΠ 1, ἀἱ- 
βύϊηρσιαθηβ ἂὺ ἢἷἶ5δ ἁμέπποις εἰ 
ἀαβα ΠΟ ΕΒ (ἀμφίππους) ει δι- 
μάχας (δαυϊίε5 ρϑαϊίθβαιθ βἰτηα]), 
4005 ἱπίθν 856 σοηΐπαθυυτ συδηη- 
τηϑίϊο1.. (611, [μονἰζον ἀγτηδίϊ 
πϑορϑϑιίαίθ ἰθθθηῖθ θαὰὰππὶ 60η- 
Βοοπάθθαηΐὶ οἱ ροβύ δαυϊίθη 56- 
ἀοθδηὶ. Οἵ, ΜῈ6]1. θοτ. Πρ. 342. 
ἌΝ δοῆβιη. ἀπίίαα, ατ. ΠΠ ἢ. 810. 
Ἀποβί, εὐ όθοῃ!. Ηϊβί. σϑὶ τη]], 
ατ. Ρ. 141 54. ---ἂἼαἴ δ᾽ ἄλλοι. 
» Μεορδγθηβθβ, Ιου ΘΟ ΒΟΠΠὰ]- 
Ἰαὰθ 81} Ἀοῆδοὶ9ς. ΒΙοοτηΐ, 
γιά. ὅ9, 2. 8. 60, 8. --Ἡ Ωὡς 
ἕκαστοι. Ῥογίι: ΡΥῸ οὐἰᾳ8- 
46 οορὶᾶ νἰσίθ 546. Οἵ. 
ἀάη, 1 ὃ, 4, --- ἐν τῇ ἐκείνων 
- τ; στράτευμα, ἱ. ε. ἐς τὴν 
ἐκείνων ξυνεληλύϑει τὸ (τῶν 
ἐγμμοζον) στράτευμα. 
ΟΡ. ὅ8. δ 1. ᾿Αργεῖοι δὲ 

ενν ἐχώρουν. Οοπίαπποία 5απὶ 
ἀὰὺ τηρηρῦᾶ, ἀαΟγα 8] 6 τα 
Ῥᾶνγιοῖρῖο δπαπιϊαξαν, Δἰίθυτπι 80 
ἐπειδή οοπἰπποίίοηθ ἱποὶρ᾽θῃβ 
ψΕΓΌῸ ἤπιίο οοποασϊίαν, Οἵ, 44, 
1. 1Υ 110, 1. Ρανγάουϊα τέ δυίετι 
ἴα ἰγαϊθοία εβϑί, αὐδϑὶ βϑηΐθπία 
εἃ ἀείπάθε ταύϊοῃμθ οοηξουτηθίαν, 

4υᾶπὶ ἰπίογργοίαπαο δχργεββὶϊ 
5601. : ̓ἤργεῖον πδοαιδῆβυενοι 
τήν τε πρώτην τῶν Λακεδαι- 
μονίων παρασκευὴν καὶ αὖϑις 
προσχωροῦντας τοὺς Δακεδαι- 
μονίους ἐπὶ Φλιοῦντος ὑπὲρ 
τοῦ τοῖς ἰδίοις συμμῖξαι συμ- 
μάχοις. Οἵ. δάμ, ΙΝ 116, 1. 
44, 1. 45, 8. 61, 4, ΟἸΔ58. τότε 
πρῶτον βοηθοπ5 ΘοΠΙαποίϊοΠοπὶ 
καί ἀε|θῖ, πὸ Ῥανιίοῖρίο προαι- 
σϑιόμενοι 5υθϊθοίαπι 511 ἐπειδὴ 
νον ἐχώρουν, 564 ρεΓ 56 οοη- 
βἰβίαί. ϑ6ὰ ᾿άδπι ποβίγα σγϑίϊοηθ 
ἤι. Νβαὰθ τότε πρῶτον, αυοᾶ 
116 ἱπίθυργδίδίαγ, 508 Ϊ τὴ δ Ὁ ἴῃ ]- 
(10, 568 ἰὰπὶ Ὀτὶπι τι να]οὶ. 
Ῥυδβθίθυθα τηο]θβίμπι αϑί τότε ἰπ 
οἰ βάθη βοηίθηϊδο οἰγουϊίι Ὁ18 
ἀἴνεῦβᾶ ὑθπιρουβ 5'ϑηἰ ποδί οπΠς 
ἐβύνετα Ῥυϊὰβ δηὶπὶ τότε δὰ 
στράτευον 57, 1 τοίενί, -- τοὺς 
σφετέρους ξυμμάχους. ΟΥ, 
δάη. ΙΥ 184, 1. Ὧὲ πυπΊοΓο 
Μαπιϊποπβίαπ οἵ, Ὀ1οα. ΧΙ 78, 4. 

8 23, ἐν Μεϑυδρίῳ. ἤοο 
ορρίάππι ἴῃ τηρᾶϊα Ατοϑαϊα δᾶ 
ΟΠ ΘΗ 18 ΠῚ ἀπου ΠῚ] ΥἸΝΟΥΙΠΊ 
(Μαϊοοίδε εὐ Μυ!δομ 5) β᾽θαπι ογδύ, 
Οἵ, Ουνί. Ρεῖορ. 1 ρ. 806 54ᾳ. 
Βυγδϑίδη, ἀθοργ, ΠΡ. 229. 6 
ΡΓΆΘρΟΒ. ἐν οἵ. ὅδ, 1. Ηοο δαίθηι 
οἰγουϊία Ἰ,αοοἀδοιηοηΐο8 Ῥτοΐβοίοβ 
6586) π6 Μαπιϊπεᾶπι ΡΥ δθίεσὶ γθηΐ, 
δαποίαι Ατῃ. -- ὡς μεμονω- 
μένοις, αυοᾶὰ ἃ ϑ5ο0οΙοΥΌΤη 
ΔῸΧΙ]Ο ἱπιογοϊαδὶ θϑϑθηΐν, 



ὡν 

"-» 

ΕΤΟΣ ᾿Ξ. ΘΕΡΟΣ. (Υ δ. 868.) 1 

μένοις τοῖς “ακεδαιμονίοις παρεσκευάζοντο μά- 
ς νυ. 5 - ᾿ 3 , κ 

χεσϑαι. ὁ δὲ ᾽ἅγις τῆς νυκτὸς ἀναστῆσας τὸν 

στρατὸν καὶ λαϑὼν ἐπορεύετο ἐς Φλειοῦντα παρὰ 
Ἁ “ὔ ’ ᾿ χὰ 9. -ς . ’ 

τοὺς ἄλλους ξυμμάχους. καὶ οἵ ᾿4ργεῖοι αἰσϑό- 
μένοι ἅμα ἕῳ ἐχώρουν, πρῶτον μὲν ἐς άργος, 
ἔπειτα ἡ προσεδέχοντο τοὺς “ακεδαιμονίους μετὰ 
τῶν ξυμμάχων καταβήσεσϑαι., τὴν κατὰ Νεμέαν 
ὁδόν. ἾἌγις δὲ ταύτην μὲν ἣν προσεδέχοντο οὐκ 
ἐτράπετο, παραγγείλας δὲ τοῖς “ακεδαιμονίοις καὶ 
᾿ἀρκάσι καὶ ᾿Επιδαυρίοις ἄλλην ἐχώρησε χαλεπὴν 
καὶ κατέβη ἐς τὸ ᾿“ργείων πεδίον" καὶ Κορίνϑιοι 
καὶ Πελληνῆς καὶ Φλειάσιοι ὄρϑιον ἕτέραν ἐπο- 
ρεύοντο᾽ τοῖς δὲ Βοιωτοῖς χαὶ Μεγαρεῦσι χαὶ 
Σικυωνίοις εἴρητο τὴν ἐπὶ Νεμέας ὁδὸν κατα- 
βαίνειν, ἡ οἱ ᾿4ργεῖοι ἐκάϑηντο, ὅπως. εἰ οἵ Ἶ4ρ- 

ὕᾶρ. ὅ8. ὃ 8. ἔπειτα Τὶ. αι. Μ. Η., ἔπειτα δὲ τεϊαυϊ. ΟΥ̓, 
58. 1, 185. 8. 

μετὰ τῶν ξυμμάχων τοὺς Μακεδ. Αυρ. Ιι. αϊ. Η., 564 ἴῃ 
Αὐσ. ᾿τουὶβ β΄ α΄ νυ ]σατγὶβ σοηβθοιθο νϑυθογα πη οβύ ἰηᾷϊοαίδ, 

8 4, ὄρϑριον οοἀά. Ιοηδ6 Ρ] ατΙ ταὶ οἱ ΟΡ υἶπαϊ, ΡΓῸ 40 Θοτίθ ὄρϑριοι 
(Υ 4}}. τη δια τὴ 1) Ἰδβοπάυπι ε οβϑοῖ, 56 οὰπὶ ἴῃ τϑὶϊατ}5 ΕΠ Υ]θ 5, α4τι8 6 
80 ὅ. ΤΠ ΘΠΠΟΥΘΗΪΙΡ, αἰδθὶ θη ρ85. ποπ ἱπαϊοδίῃτη 510, η6 Πῖο αὐ] θὰ 
δδῦ ΟἿ βιρηϊβορίαν, 

οι 
καϑῆντο Ῥα]., κάϑηντο ἴϊ. αι. Απρ, Ο455. Μ, Η., κάϑηντο 

α΄, ΟΙ. κα. 1180, ἢ. 

Οἱ, «δἄη, ΙΥ̓ 25, 10. -- ἐπο- Ἄρ0κ. καὶ Ἐπιδ., ατὸ5 ἰρβ8ε 
ρεύετο ἐς Φλειοῦντα. ,.)Ἅ ἄποοθαι, Οἵ, 57, 1. ἃ. Ουϊ 1θ] 
Μεοιμγατϊο τθοίϊὰἃ να ρὶαῖβ ρ6ὺ 
Οτοπουηθπ απ... . Αἰθαηα 5 οἰϑῖ, 
ὑπᾶά8 ἴῃ ν4]16 πὶ ἀϑορὶ, δ] ΡΠ 5 
δγδί, ἰγδηβιγοί. Ὁ ΑὙΤ ἢ, 
5. 8. ἐς Ἄργος, Αὐροβνοὺ- 

5118, τς καταβήσεσϑαι, 5801}, 
ἴῃ ΡΙδηϊίθπη Αὐτοὶ ΟΥΙΠῚ, --- τὴν 
κατὰ Νεμέαν (ραυϊο ροϑβί 
ἐπὶ Νεμέας) ὁδόν. Μίαπι μετ 
Τγθίαπη τηοηΐθπ ἔθγθηίθηι, 46 ἃ 
οἵ, Οανί, Ρεϊορ. ΠῚ ρ. 512. 

8 4. ταύτην... οὐκ ἐ- 
τράπετο. Οἵ. δἤη. ΠΙ 34, 1, 
-- παραγγείλας τὸ ἀεπαῃ- 
εἰαῖϑ, Π085: παολάθηι οὺ' αἷδ 
Ογαγ ροροῦεπ. -- Δακ. καὶ 

ΠΟῚ ΤΠ ΘΠΊΟΥΔΗ ΓᾺΡ Οοἵπὶ σά δ ἰα558 
ἘρΙἀδανΙ Ἰπίογῖπὶ ΟΡ 8 πα] 5ηηΐ 
ΘΟΡίᾶ5. 5188. οὰπὶ ΘΧθγοῖϊσι εἶτ 
ΘΟΠἰ πη χ8558. --- ἄλλην ἘΣ 
χαλεπήν. Ἐδι νῖα ΡῈ ΟΥπθὰβ 
οἱ Τγυόθᾶιη ἔδγθηβ, ἀθ 48 οἷ, 
Ουτί. Ρεϊορ. ΠΡ. 479, «αἱ 'ρ58 
ἴθ14, Ρ. ὅ88 ἴαϊβο ἀθ. νὶὰ Οοη- 
τοροῦῖα οορὶίαί Ἰοησῖαβ Γοπιοίᾷ 
(μαθο δηΐπῃ “Ρτον ἰββίπιθ Αὐρὶβ Οο- 
εἰπίμ πη ἀποοραι), --- ὄρϑιον. 
Αγρυὰ Ἐαυτριάθιη. ἀυοαὰθ 5616] 
ΘΟ ΠΘΥΪΒ. ΘΟΤΩΠΊΙΠΒ οϑί, Οἵ. δι}, 
ὃν. 8 1171|8 Ρ. 801, γαϊοὶ ἀνάν- 
τη, προσάντη. Βιρπιβοαίαν. νἷὰ 
ῬΘΡ 88] ὰπη (δἰ υ5588. τηοη 5. ἔδ- 

8Ὲ 



οἱ δὲ ᾿Δργεῖοι 
βοηϑοῦντες 
πανταχόϑεν 

116 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠ, νη΄. νϑ΄. ξ΄. 

γεῖοι ἐπὶ σφᾶς ἰόντες ἐς τὸ πεδίον βοηϑοῖεν, 
ἐφεπόμενοι τοῖς ἵπποις χρῶντο. καὶ ὃ μὲν οὕτω 
διατάξας καὶ ἐσβαλὼν ἐς τὸ πεδίον ἐδήου Σά- 
αὐνϑόν τὲ καὶ ἄλλα. 

59. Οἱ δὲ ᾿4ργεῖοι γνόντες ἐβοήϑουν ἡμέρας 
ἤδη ἐκ τῆς Νεμέας, καὶ περιτυχόντες τῷ Φλειασίων 

ἀποκλήονται. καὶ Κορινθίων στρατοπέδῳ τῶν μὲν Φλειασίων 
ὀλίγους ἀπέκτειναν, ὑπὸ δὲ τῶν Κορινϑίων αὐτοὶ 

οὐ πολλῷ πλείους διεφϑάρησαν. καὶ οἵ Βοιωτοὶ 
καὶ οἱ Μεγαρῆς καὶ οἵ Σικυώνιοι ἐχώρουν, ὥσπερ 
εἴρητο αὐτοῖς, ἐπὶ τῆς ΜΝΜεμέας, καὶ τοὺς ᾿“ργείους 
οὐκέτι κατέλαβον, ἀλλὰ καταβάντες. ὡς ἑώρων τὰ 
ἑαυτῶν δῃηούιμενα, ἐς μάχην παρετάσσοντο. ἀντι- 
παρεσκευάζοντο δὲ καὶ οἱ “ακεϑδαιμόνιοι. ἐν μέσῳ 
δὲ ἀπειλημμένοι ἦσαν οἵ ᾿Δργεῖοι. ἐκ μὲν γὰρ τοῦ 
πεδίου οἵ «Ἰακεδαιμόνιοι εἶργον τῆς πόλεως καὶ 
οἱ μετ᾽ αὐτῶν, χαϑύπερϑεν δὲ Κορίνϑιοι καὶ 
Φλειάσιοι καὶ ΠΠπλληνῆς, τὸ δὲ πρὸς Νεμέας Βοιωτοὶ 
καὶ Σικυώνιοι καὶ Μεγαρῆς. ἵπποι δὲ αὐτοῖς οὐ 
παρῆσαν" οὐ γάρ πὸ οἵ ᾿Αϑηναῖοι, μόνοι τῶν ξυμ- 
μάχων, ἧκον. 

. 59. 8. 8. καϑύπερϑεν. Η: Βρος Π9..».. ἘΞΕΚΟΥτας ἸΑτ: ΘἾτ. 
γάμον Ὄ Βεκκ. ππᾶ]Ὲὸ καϑύπερϑε, ΜΙ. ΤΟΡ. δα ΡΏγγη. Ρ. 28ὅ, ουἱϊ 

ταη5. Οἵ, σαν. 1.1. -- ἐπὲ σφᾶς, 
5011, Ασ᾽άϊβ Ἔχθγοϊ 1, 

8 ὅ. “Σάμινϑον. Ηοο ορρῖ- 

οορ δία οὐδηη ο81.58}1585 ρϑυίζουϊα 
Ῥοηὶ ροίΐπουϊξ, ἀοοοὶ υΚ85. 
καταβάντες. Ῥτοοίπιπι 8 1 

ἄσπὶ Ποὺ ἀπὸ ἰ000 ΤηΘΠΊΟΥΑΓΙΠῚ 
ἱπίου Τγγοθᾶπη οὐ ΑΥὐρὸβ βἰ πὶ 
δγαΐ, Ασοαγδίϊτ5 ἰοοιι5 ἀοἤ πἰγὶ π6- 
ααἰι. Οἵ, Βυτβίϑη, αθορυ. ΠΡ. 49. 

Οᾶρ. 59. 51. ἡμέρας ἤδη. 
δθο τοΐθγαπίιγ δὰ γν-. ἅμα ἕῳ 
58, 8. --- αὐτοὶ οὐ πολλῷ 
πλείους. . διεφϑ'άρησαν. 
Ὁ} ΒΘ 51] δογγθοιίο αὐτοῖς ᾿πα1}}}5 
νἱἰάσιιγτ. Οὗ, Τὴν. ΧΧῚ 29 νἱοιὶ 
ΔΙ ΡΙΪπ5 ἀποοπίὶ σοοἰἀ τα π΄, 
Ιηΐτα 115, 1 ᾿Δργεῖοι τ δὲ) ῈΞ 
φϑάρησαν ὡς ὀγδοήκοντα. ΤΝ 
ἈΤΉ. 

8. 2. ἀλλά δ 5ιρογίογεπι π6- 
ΒΘ .ΟΠ ΘΙ ΚΓ ΒΡίοογθ, οἰϑὶ στο δἰ ἰΓ6 

ΘΟΙΠΙΠ ΠΟΥ ΠῚ ἴπ ᾿{1πὸνῦ 6 αούα τ 
δϑύ, ρυΪβαῦϑηι ἴῃ Ρἰδηϊτϊοπὶ δἀ- 
ψϑπϑγπηΐ. 

8.8... ἐκ μέν. Ἔκ 68 8. ἃ 
ρΡᾶτίθ. --- οὗ Ἴα εδ. 56}1. οὐπὶ 
Ατοδαϊθὰ5. εἰ Ερ᾽άδυν5. Οἔ, 58, 
4. -- τὸ δὲ πρὸς Νεμέας. 
Οἷς ΠΙ 6, 1. -- ἕπποι.... οὐ 
παρῆσαν. 9 ΕΧ ΠοΟ ἰο60 ΘΟ] ]σ Ὸ 
Αὐρῖνοβ ΟΠ] 500] ]Ϊ5 Ροοροππο- 
βίδοῖὶβ {ΠῸ ΟἸΠΠΪΠῸ ΟΑΓ 556 Θα αἱ- 
ἰαΐα, στὰ δα πΠΊ ἢΐο δὲ δἰϊθὶ (ο. 
ὅ0) ΑἸΠΘηΐθη865 5011 δάάυχίββο 
αἰσδηΐαγ, αὶ ἰὰηῸ ποΠἀυτὴ δα- 

δγαπί. “ἦ Ηδϑοκ. -- μόνοι τῶν 
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᾿ Τὸ μὲν οὖν πλῆϑος τῶν ᾿Αργείων καὶ τῶν Ἔν ἢ 
ἄσυλλος 

ξυμμάχων οὐχ οὕτω δεινὸν τὸ παρὸν προ ἐδ ̓ Αλκί: 
ἕον, ἀλλ᾽ ἐν καλῷ ἐδόκει ἣ μάχη ἔσεσϑαι, φρῶν ἀφ᾽ 

νι , ἼΘΙ , - -- “ ξαυτῶν Ἄγιδι 
τοὺς Λακεδαιμονίους ἀπειληφέναι ἐν τῇ αὑτῶν βόνῳ σπέν- 

ὅ τε χαὶ πρὸς τῇ πόλει. τῶν δὲ ᾿Δργείων δύο ἄν- δονται 
» , » κ τεσσα ας πο 

ὅὄρες, Θράσυλλός τε. τῶν πέντε στρατηγῶν εἷς ὑμῖν δ 
ὦν, καὶ ᾿Δλκίφρων,, πρόξενος “ακεδαιμονίων, ἤδη 

-» ΄ [ν ᾿} ; ’ τῶν στρατοπέδων ὅσον οὐ ξυνιόντων προσελϑόντε 
Ν , Ν - ’ 7 δ ΄ 

“γιδι διελεγέσϑην (ἢ ποιεῖν μαχην᾽ ἑτοίμους 
γὰρ εἶναι ᾿4ργείους δίκας δοῦναι καὶ δέξασϑαι 
ἴσας καὶ ὁμοίας. εἴ τι ἐπικαλοῦσιν ᾿“ργείοις Ἴα- 
χεδαιμόνιοι, καὶ τὸ λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν ὅπον- 
δὰς ποιησαμένους. 

1 00. Καὶ οἵ μὲν ταῦτα εἰπόντες [τῶν ᾿ἡργείων] 
ἀφ᾽ ἑαυτῶν καὶ οὐ τοῦ πλήϑους κελεύσαντος 
εἶπον χαὶ ὃ 'Ἥγις, δεξάμενος τοὺς λόγους αὐτὸς 
καὶ οὐ μετὰ τῶν πλειόνων οὐδὲ αὐτὸς βουλευ- 

Ἰδτη 6 ΠῚ Φ5Β6η 1 π} ΒΟΠδοῦ. Αρραν, δὰ Πριηοβι}. ΠΡ. 278. (858, 
κάϑυπερ Αὐρ, εἰ Ρα]. καϑύπερ, ἴθ Αὰρ, ἰὰπΊθη τηϑη, 2 δαά. ϑὲν. 

8 4. αὐτῶν Ρᾶγβ οοαάὰ., ἔονίαββε τθοῖα. ΟΠ 17 ΠΥ: 
πὰ τροσε  μτδα 1. ἼΜΝΣ Μ. τη. 8585. Ὑιπᾶ. ΚΕ σμν. γίοτς 

5. Ὁ: 
σρ, 80. δ 1, τῶν πίε πλειόνων οἵω. τ,, οοηίγα ρᾷιϊο ροβὶ 

ἤ οτὰ. Ὦ. Οἵ, δάη. 

ξυμμάχων, 5011. αὶ ποη γ8- 
ὨΘΓδηΐ. 

8 4. οὐχ οὕτω. Νοῦ 1 68;. 
Ἰ0η δἀπιοάπη. --- ἐν καλῷ, 
ΟΡΡοτγίιπε. Οἱ, 60, 2 εἱ δάῃ. 
80, 1. -- καὶ τοὺς Μακε. 
ἀπειληφέναι. Εχ ϑῃρουΐογα 
ἐδόκει τϑροϑιθπάππι ἐνόμιεξον. Οἵ. 
δάη. 588. 
ὃ ὅ. τῶν πέντε στρατη- 

γῶν. Ἐ «ᾳαυϊπαᾳπε ἀποῖθα8, 
ααϊθ 5 αὐἱ 5οΙθηΐ, δη “ἀαὶ- 
θῈ5 ἴῸΠῸ αἰοθαπίυτῦ.-. ὅσον 
οὐ. ΟἿ, δάπ, 86, 1. --- ποιεῖν. 
ΟΥ, δάη, Π Ἢ 6, -- δέκας.. 
ὁμοίας. “ϑαης {1.140 ..,2 Ξ 
27... 
ὅλ. 60. ξ 1. τῶν '4ργείων, 

Ροβίααδηη ΡΤΟΧΙΠῚΘ (59, 6) Ῥγδε- 
οοββὶὶ τῶν δὲ ργείων δύο ἄν- 

δρὲες, ἴσο 18 Π| Ῥ6. 56 ἰπ θ! 6 Ἵν, 
αὖ Δα] τὰ ΡΤΟΥΒι15 ἰαπρτιθαί. ΠΕ]. 
Ηεῦνν. ὅιαα, Τῆπο, ρ. 76, Ταπιθνο 
ΟἸ4585. ἸΠιΘΡΡ ΓΘίΔΙΓ αυδδὶ 5ουῖ- 
Ῥίμπι 51 περὶ τῶν ᾿Δργείων. --. 
ἀφ ἐξα πιρ μπ αι ΒΡοπίε. Οἱ 
Κναθρ. 8 08, 16 8αη. 7. “-- 
καὶ ὃ ἸΡΕΣ Αἂλ καί ΒΡ ΘΥΙΟΥΪ 
μέν ΡΕΒροπάθγθ δαΐ, υὐ ὙΠΙ 80, 
8, ΟΠηΠἾΠ0. ἀθα558 Ῥδυιουϊαπὶ δέ, 
ααδ6 11] μέν γεβροπᾶθαι, ἀοοοὶ 
Ηδδοκ. Π1]|0 τηοὰο δχρίϊοαν Ηδιὶ, 
ἂς Ραγί. Πρ. 410. Οἱ, Κυθμη. 
αν. πιᾶχ. 8 680, 1, -- ὠύὑτός, 
'ρ586, βϑὰ8 βροηίρ,. Οὗ, ΠΙ θ8, 
2. 1Ν' 00, 2. Ηυϊο ορροβίϊαμη ει 
μετὰ πλειόνων, ΘΟΠΒΘ6Π58 
τη δὶοτγὶ5. (ἀπο) Ρᾶτγιϊ5, Οἱ. 
δάη. ΠΙ 66, 2. --- οὐδὲ αὐτὸς 
νος ποινώσας, οἵ πὲ 'ρ88 



[ 

ο καὶ Λακε- 

δαιμόνιοι καὶ 
᾿Δργεῖοι ἀγα- μὲν ὡς ἡγεῖτο διὰ τὸν νόμον, ἐν αἰτίᾳ δ᾽ 
νακτοῦσι. του 

Θρασύλλου 
δίκη. 

118 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ἐ, ξ΄. 

σάμενος ἀλλ᾽ ἢ ἑνὶ ἀνδρὶ κοινώσας τῶν ἐν τέλει 
ξυστρατευομένων, σπένδεται τέσσαρας μῆνας, ἐν 
οἷς ἔδει ἐπιτελέσαι αὐτοὺς τὰ φῥηϑέντα. καὶ ἀπ- 
ἤγαγε τὸν στρατὸν εὐϑύς, οὐδενὶ φράσας τῶν ἄλ- 
λων [ξυμμάχων]. 

Οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι καὶ οὗ ξύμμαχοι εἵποντο 
εἶχον 

κατ᾽ ἀλλήλους πολλῇ τὸν ἾἌγιν, νομίξοντες. ἐν 
καλῷ παρατυχὸν σφίσι ξυμβαλεῖν καὶ πανταχόϑεν 
αὐτῶν ἀποκεκλῃιένων καὶ ὑπὸ ἵππέων καὶ πεζῶν, 
οὐδὲν δράσαντες ἄξιον τῆς παρασκευῆς ἀπιέναι. 
στρατόπεδον γὰρ δὴ τοῦτο κάλλιστον ᾿Ελληνικὸν 
τῶν “μέχρι τοῦδε ξυνῆλϑεν᾽ ὥφϑη δὲ μάλιστα ἕως 
ἔτι ἣν ἀϑρόον ἐν Νεμέᾳ, ἐν ᾧὦ “ακεδαιμόνιοί τὲ 

αὐαἰάθπι οΘοη 51} 18ύτπ5 πἰβὶ απὶ 
νίγο τὸ οομηπηϊοαίᾶ. 6 
ἀλλ᾽ ἤἦ γρατγιίου]β οἵ, δάη. ΠῚ Τ1, 
1 Νόη Ροβδβιιπί 66 τϑίδυγὶ δά 
γεῦρᾶ καὶ οὐ μετὰ τῶν πλειόνων, 
ἀπο ΠἾ8ΠΊ 516 Ῥγϑθίον ΠθγΟ γα πὶ τηθ- 
πη ΟΥΪ τι ΡΆΘΠ6 ΟἸηπίττη ἃΐ τῶν δαί 
ἤ οταϊἰοπά απ 655εῖ.-- τῶν ἐν τ ἕ- 
λει ξυστρατευομένων. ο5 
6888. ῬΟΪΘΙΠΔΓΟΠΟ5, ἀ105 ΘΡΠΟΓΟΒ, 
ὁμοίους, ἄυοβ ῬγΓΐο5. δχρίϊοδι. 
Ἄτη. Οἵ. Μι6]1]. ον. Πρ. 240. 
-- σπένδεται... μῆνας. 
Οἱ. θιοά. ΧΗ 18, 4. -- ξυμ- 
μάχων Γθοία Κύαθς. ἴῃ βυϑρὶ- 
οἰοποπὶ νοοᾶν]ί, Νατὴ τοὺς ἄλ- 
λους ΟρροΒίίοβ 6856 Θρογίβθί ἑνὶ 
ἀνδρί, αυἱ ποῦ 6χ 5001158. ἔαϊῦ. 
ΟΙα55. τϑαθοβ ργδοίου [δοράδο- 
τη οπὶο8 ἱπίθ! ] 6 οὶί, 501], Βοοῖοβ 6θο- 
τὰπὶ (οἷ, δάη, 1 128, 8). 56 οὰπὶ 
ἄς οπηηΐθι5 Το δοΙη 1158 δηῖθᾶ 
ΠΙ81] αἸοίαππι βἰῖ, ΠΟ ροββαηΐ ἢΪ5 
οἵ ἄλλοι ορροβίιϊ 6556. ΕδοῖΠπ5 
ξυμμάχων Δαβουρίιπη 6858. ὁ0- 
ἰδ ουὶβ απ], αἀαᾶ6 Αἰίογα δϑί 
Κτυορ. οοπϊθοίαγα, 6χ ξυναρχόν- 
τῶν ἴαοίαται 6586. 

8 2. διὰ τὸν νόμον. σῇ 
060, 8 βασιλέως γὰρ ἄγοντος 
ὑπ᾽ ἐκείνου πάντα ἄρχεται. --- 
ἐν καλῷ. Οὗ δἄη; 59, 4. -- 

παρατυχόν. Οἷ. δάπ. 1 16, 2. 
-- αὐτῶν οὐϑβουτνίαβ δα Ατὐαῖνος 
τουτὶ δάποίαι Βαι. Εἰοπίπι δὰ 
ξυμβαλεῖν 5ουϊρίον Τοοβἑ αν] νο- 
Ταῖς τοῖς ᾿Δργείοις ν6] τοῖς πο- 
λεμίοις. -- καὶ πεζῶν. 6 
Ῥγϑθροβιίοπθ ποη ἰΐογαία νἱά. βά. 
{ΠΡῚΝ 9: 

8 8. καλλιστον.... τῶν 
μέχρι τοῦδε. ες οΓδΙ] Οπἰ5 
οοπίουγπιαιίομα οἵ, δἄπ, δά ἀξιο- 
λογώτατον 1 1, 1. Β65, ἀθ αιἃ 
ΟὉ δὺπῃ ΘΧΘγΟΙ ατη, ουἱ Ῥαυβδη 85 
ἃρυᾶ Ρ]αίαθδβ αάνοτθιιβ Ῥδγβᾶβ 
Ρτγδοίπογιυ, αἀπθὶίαῦ Πκα5, ἴάῴ60 
νογἃ νἱ ἀθίαγ, αυΐα κάλλιστον αἰ- 
οἴαπι 6δί, ΠΟ μέγιστον. -- ἕως 
ἔτι... ἐν Νεμέᾳ τοξεγίυν 
δα Ἰᾶ ἰεπηΡ5, απ0 ἰγ68. 11 οχϑὺ- 
οἰΐα5 ἴῃ ἰβὰα δδηιρὶ Αγοῖὶνὶ ρῬᾶγίβ, 
αι86 Ττοίο τηοπίθ ἃ Νεηηθδθ νδ]18 
ἀἰδίαποία εβί, ΑΥρΊνΟΥΠῚ ΘΧΘΥ- 
οἰδαπη οἰγοα πο αβουδηΐ (59, 8), [ἃ 
Θηἶπη, αἰ ΠΟ πηθηογαίαγ, ὈΓΟΡΘ 
Νοιηθδη ἴαοίιτη οϑί, βθά, αὖ 59, 
Ὁ 5βἰρηϊβοαίιμη οϑί, ρΡοβίᾳαδπηι ἀτ-τ- 
οἷν ἴῃ ΟΔΠραΠπῚ ἀοβοοπαθυμηΐ. 
Ηδβθο δυΐεπὶ οἂπὴρὶ Αὐρὶνὶ ΡΆΓΒ5 
εἰυβάθπι δῆσαι ϊα8 ογαΐ δὰ ββρίβθη- 
{ΠῚ 0 Π 65 Ἰοηφἰββίπιθ ῬΓΟΤΆΪΠ6η8. Οἴ. 
ευφλ οὶ ὅἴδορτ, ΠΡ. 89. -- ἐν 
ὦ. ἴῃ 4ὺοὸ 5Βέίδύαυ (ϑεέοιίμηρν. Οἵ, 
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πανστρατιᾷ ἦσαν χαὶ ᾿ἀρκάδες καὶ Βοιωτοὶ καὶ 
Κορίνϑιοι καὶ Σικυώνιοι καὶ Πελληνῆς καὶ 

’ ᾿ “- ᾿ τ ’ , 
Φλειάσιοι καὶ εγαρῆς, καὶ οὗτοι παντὲς λογαδὲς 
Ψ᾽ 9 δι μὶ ’ » 3 ΕῚ » ἀφ᾽ ἑχάστων, ἀξιόμαχοι δοκοῦντες εἶναι οὐ τῇ 

9 ’ 3 Ἁ Ἃ ὰ “ ᾿ργείων μόνον ξυμ μαχίᾳ, ἀλλὰ κἂν ἄλλῃ ἔτι 
προσγενομένῃ. τὸ μὲν οὖν στρατόπεδον οὕτως ἐν 

αἰτίᾳ ἔχοντες τὸν ζγιν ἀνεχώρουν τε καὶ διελύ- 
ϑησαν ἐπ᾽ οἴκου ἕκαστοι. ᾿Δργεῖοι δὲ καὶ αὐτοὶ 
ἔτι ἐν πολλῷ πλείονι αἰτίᾳ εἶχον τοὺς σπεισαμέ- 
νους ἄνευ τοῦ πλήϑους. νομίζοντες κἀκεῖνοι μὴ 
ἂν σφίσι ποτὲ κάλλιον παρασχὸν “ακεδαιμονίους 
θιαπεφευγέναι᾽ πρός τὲ γὰρ τῇ σφετέρᾳ πόλει καὶ 
μετὰ πολλῶν καὶ ἀγαϑῶν ξυμμάχων τὸν ἀγῶνα 
ἂν γίγνεσϑαι. τόν τε Θράσυλλον ἀναχωρήσαντες 
ἐν τῷ Χαράδρῳ. οὗπερ τὰς ἀπὸ στρατείας δίκας 
πρὶν ἐσιέναι κρίνουσιν, ἤρξαντο λεύειν. ὃ δὲ κατα- 

8. 8. καὶ ἄλλῃ οοἀα, Οἵ, ταη. 
8. 6. ἀπὸ στρατείας Ατ. ἢν. ΘΟ. Αὐρ., δίαιθ. ἴἰἃ Ιεσϑηάπτῃ 

6558 ἀραυῖι ἌἍ6, Ρογίαβ, Βοιαυΐ οοαά. ἀπὸ στρατιᾶς. Ωυοά: Βδιον 
στρατιωτικὰς δίκας ἱπίογργοίαίαγ, 5θα απ86 δαἀαὶύ Πιαἰϊηα: ἃἃ δχοῦ- 
οἴτατῃα ΡοΥ πο πίθ5, δὰ γὙϑῖη τη]! 8 γ86Π|, αᾶ51] ἱπάθ οὐἱ απ - 
ἀδ5, ἀοοοηΐ στρατείας ΡῬτγδοβίαγθ, (δ ΓΙ ΠῚ οἴ, 54.1 ΡΟῈ 

ΝΗ 14.5.8..--- πανστρατιᾷ, 
ΟῸ ΠῚ ἀμ ν ΘΥΒ15 απ88 τ ἰη- 
βίνοίαβ ΠΔΌΘθδηῦ οΟΡ᾿ 5.) ΠῸῚ 

αἀαῖίο ἄν Κυιθρ.. 8. 84,6 
άπ, 6, - ἂν ἘΣ ΤΠ ΚΘΙΣ ἐς ἔα- 
τα σι πὶ ἔμ 1556, 

πανδημεί, αποπίδηῃ, αἱ ἰηἴνα ἀϊ- 
οἴσαγ, ΤῊΝ] 165. 6Χχ βἰησι δ ἀο]θοιὶ 
ογδηΐ, [ΤῸ Γ 605 86] ΡΟΡαΪο5, 
αυἱ πανστρατιᾷ ἴῃ 1Π|0 Ἔχογοῖ- 
ταππὶ Θοηνηῦι ἔπθυιηΐ, ΠῸΠ ἰΔΠῚ 
Ἐρίάἀδυνι (οἷ, 58, 4) ποπιϊηδηίατ, 
[ογίαβϑε αυοὰ ποὴ παΨψστρατιᾷ 
δάθγδηί. -- προσγενομένῃ -Ξ 
εἰ προσγένοιτο. συλᾶν ΒΕΘΚΚΕ, ὁὉ- 
τοπιρογαπάππὶ οδὲ κἂν ἄλλῃ βουὶ- 
ὈΪ ᾿ὰθοηϊϊ. Οἵ, ϑίδη!, Οδοβί. 
Βτϑτη. Ρ. ὅ 534 

8 4. τὸ ΓΕ αι αι δ ϑἷν πὰρ 
ἀνεχώρουν. Οἵ. δάπ, ΠῚ 80, 
1, ἀε τὰ ρα. ΧΙ 78, ὅ. 
8 ὅ. μὴ ἂν. -παρασχόν. 

Ρογι.: 68 οοοδδίοπο βιδὶ 9Ὁ- 
Ια τὰ, 4.8 πῸ}]ἃ πὶ 8118 ΠΊ 6 0 Π1- 
τη οαἀϊοτοῖη 5101 ἀπαῦϑτῃ ΟὉ - 
ἰδ τα πὶ τὶ ρΡυϊαθαηί, θὲ ἴρβ80 
παρασχόν οἵ, «ἀπ. 1 120, 8, ἂς 

8 6. ἐν τῷ Χαράδρῳᾳ, ἀρυὰᾶ 
σμαναάναπι γε] ,» ἴῃ αἴνοο [516 - 
607] ΟΠανδαγὶ., τουγθη 8 ΠΙθΘΥ ΠΣ 
[οἢ, Ῥαυβ. Π 25, 2] ρυοχίτηβ ἃ 
ΤΟ ΒΕ θι5 Αὐρόταπι Παθητβ, νααὶ 
παπο Βοππὰ [τὸ ῥεῦμα τοῦ .4ρ- 
γους] νοοαίιν, ΨΙΑ. 1,681. Ρεϊορ. 
ΠΡ. 864. 8394.“ Ατ΄η. Οἱ. Ουνι. 
ΡΘΙΟΡ. ΠΡ. 868. -- οὕπερ. 
κρίνουσιν, αὶ ἀδ οδιι518 
τα ΕΠ τα σ θ ἃ 5, Ρ ΤΙ 548 Πὶ ὉΥ- 
Ὀ6πὶ ἰηστοαϊαπύίυτ, μὰ ἀϊοδηΐ, 
Εϊθηΐπη οχίγα ΠΊΓΟΒ ἰδηΐαπι ἰθχ 
ΤῊ ΠΙΆ ΤῚ5 νϑίθραί, Ῥδυίίθυ δυΐθιη 
αἵ ἀπὸ στρατείας δίκαι ποτηὶ- 
πᾶπίαν αίᾳιθ δέκαι ἀπὸ συμβό- 
λων. Οοταρθοϊαπίαν Ῥγοοα! ἀπ Ὁ 10 
ΟΠΊΠ6 ΘΘΠῚ18. ΘΔ ΒΆΓΕΤΙΩ ΤΩ ΠΑ Ὶ ἈΠῚ, 

νοὶαΐ δίκας ἀστρατείας, 0 π:8: 
στρατίου, λιποταξίου, αὐτομο- 
λίας, δειλίας. -- λεύειν. 6 



αἵ σπονδαὶ 
λύονται. ᾿ἧς- 
γεῖοι καὶ οἵ 
ξύμμαχοι Ὀρ- 
χομενον μὲν 

αἱροῦσι, 

190 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἑ, ξ΄. ξα΄. ξβ΄. 

φυγὼν ἐπὶ τὸν βωμὸν περιγίγνεται" τὰ 
χρήματα ἐδήμευσαν αὐτοῦ. 

61. Μετὰ δὲ τοῦτο ᾿4ϑηναίων βοηϑησάντων 
χιλίων ὁπλιτῶν καὶ τριαχοσίων ἱππέων, ὧν ἐστρα- 
τήγουν “άχης καὶ Νικόστρατος, οἵ ᾿Δργεῖοι (ὅμως 
γὰρ τὰς σπονδὰς ὥκνουν λῦσαι πρὸς τοὺς Δακε-- 
δαιμονίους) ἀπιέναι ἐκέλευον αὐτοὺς καὶ πρὸς 
τὸν δῆμον οὐ προσῆγον βουλομένους χρηματίσαι, 
πρὶν δὴ Μαντινῆς καὶ ᾿Ηλεῖοι (ἔτι γὰρ παρῆσαν) 
κατηνάγκασαν δεόμενοι. καὶ ἔλεγον οἵ ᾿4ϑηναῖοι 

μέντοι, 

᾿Δλκιβιάδου πρεσβευτοῦ παριόντος ἔν τε τοῖς ᾽4ρ- 
γείοις καὶ ξυμμάχοις ταῦτα, ὅτι οὐκ ὀρϑῶς αἵ 
σπονδαὶ ἄνευ τῶν ἄλλων ξυμμάχων καὶ γένοιντο, 

Ἁ » -» ᾿Ὶ πὰ - [χ2 

καὶ νῦν (ἐν καιρῷ γὰρ παρεῖναι σφεῖς) ἅπτεσϑαι 

61. ὃ 1. πρὶν ἢ οοἀᾶ,., πἰδὶ ᾳφιοᾶ πρὲν οἵ Ὁ. βοᾷ πρὲν ἢ 
ΠΣ ΤῊ, ΑΠῸΪ πὸπ αι. 6δί. Ἐπιθηᾶ. Ηδδ8. Τμαουῦτ, Ρ- 88 1άθτη- 
46 5υδβρίοδίαβ εϑί Κτυαθρ. 

δ᾽ 2. παρόντος οοαά, Οὗ, 8δάη. 

ψεΓῦο οἵ, 1 106, 2, Τιαρ᾿ αἰϊοπῖ85 
ἄπο ρϑηθῦα ορίϊπηθ ἀϊβογοία οἱ 
1Παβίγαία ν᾽ ἀθ ἰη ΝΥ Δοἤβτη. Απιῖαα. 
αν. 1 ρ. 798 5ᾳβ. Αρυὰ Μδοε- 
ἀοπᾶβ ἢοο πυϑἰϊαύατη βαρ ϊοϊ τὴ 
ἴῃ ᾿υα10 115. τα] ΠΥ] θι18. ἔΪ5886. ἀο- 
θη ἰπίθγργθίεβ Οὐγ ΥἹ 11, 38. 

Οδρ. 61. ξ 1. τριακοσέων. 
Ῥαοοηίοβ σομηπηθπηιογαύὺ Ὀϊοα. ΧΙ 
19, 1, αἱ ὁὰπὶ ἰοίο Ποο ἰοοο οοη- 
βεγδιαν. -- ὅμως, ἰ. 6. 4πδη- 
αὐδτη δοῖθ, αὖ τη040 πΠδιγϑίμ ΠῚ 
εβί, Ρτορόπιοάαπι ΘΟὨΠΙχογδηΐ, 
Οἵ. δάη. ΠῚ 28, 2. 80, 2. --- χρη- 
ματίσαι, οὔατα ΡΟραΪο ἃρσε- 
Τ6, νοῦ δὰ ῬΕΙΝΕΊΡΣΕ ἴα- 
ο6 6. Οἵ. 5680]. 1 87,.8. (Χεπ.) 
ἀςβ Βερ. ΑἴΠβη. 5.) 1... ἸΒοοΣ: ΤΥ 
157. -- πρὶν δή (δὲς βολίϊο5:- 
ἰδ }}) ἀθ6 Ῥοβίγθιηο τοὶ δνεπία ΤῊ. 
ἀΐοεγε 50[εύ, Οἵ. δάπ, ΠΙ| 29, 1. 
-- ἔτι παρῆσαν. Οἱ, ὅ8, 1. 

δ 2. ἔλεγον πα ΘΙς παριόν- 
τος. Ουοὰ ἴῃ οο84. εβὲ παρόν- 
τος ἴεγτὶ παῖ, οαπὶ ΑἸοϊ θα 465 
ῬΓΟΟΘῺΪ ἀπ ]0 ΠῸπ 50] τὴ ΡΥ ΘΒΘἢΒ 
[αοτιῖ, 564 ἴρ56 δὰ ἀϊοθεηάυπι ργο- 

ΘΟΒΘΟΤΙῦ. (οἷς ΓΟ ΜΠ ΤΙ: 
19, 1) δίᾳῃθ τὸ Αἰπδθπϊθηβῖθυβ 
γψοῦθα Γδοουῖτ, Ο]455.) αἱ ΠΠΟΓΟΓατη 
ΒοΥΙρίαγΑπ ἀοἴθπαϊν, ἀπὸ 58] {6 Π| 
ΘΧΘΠΊΡΙΟ ψΘ]]θπηιιβ ΟΠ ργοθαββοί 
παρόντα ΠΟ 50111ΠῚ ΡΥ ΘΒ 6ΠΊ, 
564 εοἰϊδπὶ δυπι ατἰ ΡΥΓΆΘ56Π5 νοῦ- 
θ8 ἴδοϊυ 516 πἰῆοατθ. ΝΙΠΙ δὰ παρ- 
ὄντος ἴοο 1, τὰοπάυσμη ὙΠ]|Ι 86, 
2 γναϊεῖ. --- ἔν τε τοῖς ΄4ρ- 
γείοις καὶ ξυμμάχοις, αιοὰ 
ΟΙα55. Ῥᾶγαπη ἃρῖ6 οἴμι παρόν- 
τος ἰαποὶί, δα ἔλεγον Ῥγοχίπιθ 
Ρδυυϊποί, Νοπιρο ΘΟΥαπῚ ΑΥρῖνὶβ 
οὐ 500115 ἴῃ ϑϑάθιη οοηίϊοπα 51- 
τ} σοῦθᾶ ἰθοθγαηΐ. Τάχα 56 Π16] 
Ῥοβίτι5 δϑί ἃυι16. τοῖς, 4ιοηΐΆΤη 
1}}1 σοπῖπποιϊ οορ ἰδηίυτν, --- ταῦ- 
τὰ εχρ]ϊοαίαγ νογθὶβ 86 ἴηδ6- 
αυπηίαγ. Εγαβίτα ταῦτα (ΟἸ855.» 
αυοα αὐδάγαγοί, 51 αἰγίβαπο 56- 
Ῥϑυδιϊ πὶ Αἰμθπίθηβ85 ψοΥρα ἴθοὶβ- 
βεηΐ, -- καὶ γένοιντο, καὶ 
νῦν. ζζρηναι. Ῥαγίουϊα 
καί δηϊδ γένοιτο 8 {ταϊθοία εϑί 
4υδδβὶ ββαυδίυν καὶ νῦν ἔτι μέ- 
νοιὲν. ϑοᾷ 5|1}}}} βϑηίθηία νᾶ- 
τἱαίῸΓ βἰγαοίαγα, Οἷν δάη, ΠΠ 67, 

"»» 
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8 χρῆναι τοῦ πολέμου. καὶ πείσαντες ἐκ τῶν λόγων 
τοὺς ξυμμάχους εὐϑὺς ἐχώρουν ἐπὶ Ὀρχομενὸν 
τὸν ᾿Δρκαδικχὸν πάντες πλὴν ᾿ἀργείων" οὗτοι δὲ 
ὅμως καὶ πεισϑέντες ὑπελείποντο πρῶτον. ἔπειτα 

4 δ᾽ ὕστερον καὶ οὗτοι ἦλϑον. καὶ προσκαϑεζόμενοι 
τὸν Ὀρχομενὸν πάντες ἐπολιόρχουν καὶ προῦ- 
βολὰς ἐποιοῦντο, βουλόμενοι ἄλλως τε προσγενέσϑαι 

σφίσι καὶ ὅμηροι ἐκ τῆς ᾿ἀρχαδίας ἦσαν αὐτόϑι 
ὅ ὑπὸ “ακεδαιμονίων κείμενοι. οἵ δὲ Ὀρχομένιοι 
δείσαντες τήν τὲ τοῦ τείχους ἀσϑένειαν καὶ τοῦ 
στρατοῦ τὸ πλῆϑος καί, ὡς οὐδεὶς αὐτοῖς ἐβοή- 
ϑει, μὴ προαπόλωνται, ξυνέβησαν ὥστε ξύμμα- 
χοί τὲ εἶναι καὶ ὁμήρους σφῶν τὲ αὐτῶν δοῦναι 
"Μαντινεῦσι καὶ οὖς κατέϑεντο “ακεδαιμόνιοι παρα- 
δοῦναι. 

1 02. Μετὰ δὲ τοῦτο ἔχοντες ἤδη τὸν Ὀρχο- βουλευσάμε- 
μενὸν ἐβουλεύοντο οἵ ξύμμαχοι ἐφ᾽ ὅ τι χρὴ ὑρο δι Σ 
πρῶτον ἰέναι τῶν λοιπῶν. καὶ ᾿Ηλεῖοι μὲν ἐπὶ 4έ- 
πρεον ἐκέλευον, αντινῆς δὲ ἐπὶ Τεγέαν" καὶ προσ- 
ἕϑεντο οἵ ᾿4ργεῖοι καὶ ᾿4ϑηναῖοι τοῖς Μαντινεῦσι. 

2 καὶ οἵ μὲν ᾿Ηλεῖοι ὀργισϑέντες ὅτι οὐκ ἐπὶ 4έὲ- 

Η ς Η καὶ ὡς ἐπὶ 
Ὕ , Α. Τεγέαν ἰόν- 

τες. 

6. Καὶ τότε οουϊ. Βδιομεπβίεῖη, κατατεϑειμένοι. Οἵ, Μαίιι. αν. 
ἴῃ ΡΗΙΟΙ. ΧΧΧΥῚ ρΡ. 286. 

8. 8. πείσαντες (οἵ ᾿4ϑη- 
ναῖοι). »»ϑϑαυϊίαν ἐ ἐχώρουν παν- 
τες. Ταπιθη, αὐυἷᾷ 'π ἢἷἶβ ππῖνογ- 
58. οὐαὶ ΑἸΠ ΘΠ ΘΠ 565 ἰδίθηϊ, 60- 
ἀε6πὶ οᾶβιι ἀθ υἰτίβαιιθ 1508 6δί. “ἢ 
ΒΗ ἃ 8.61. ἐπ πριν ατ. ὃ 802 δἀη. 
1. Κναερ:. δ ὅθ, 9 δ8άη͵ 1. 
-- ἐκ τῶν τ γων. δ πείϑειν 
ἔκ τινος ΝΙ.45.,5..: ΠΙΆ, ἘΕ. 
-- τὸν ᾿Αρκαδικόν. [68 ἀάπ. 
ΠῚ 87, 4. -- ὅμως καὶ πει- 
σϑέντες, αὐδὴν ὶβ ᾿18 ρΡ6Υ- 
ΒΘ ΒΌΙΠ 6556΄, ἰᾶπιθη. Ο. 
Β0ΡΗ. 006, 666. Κύυορ. αν, ὃ ὅθ, 
18 δάη, 8. -- ἔπειτα ὕστε- 
ρον, ἱά. δάῃ, Π| 9, 2, 

8 4. καὶ ὅμηροι... ἦσαν. 
θεὲ ὅτι ρατίϊοιϊα πο δάϊδοία νἱὰ. 
δάη, 1 110, 3. ,,Οἵ, Ηρτπι. ἀ6 
ΕἸ1Ρ5. οἱ Ρ]εοη, ρυ1901::. (1). 
- κεέμενοι, 1. 6. τεϑειμένοι, 

8 496, 2. Βυίίπι. τ. πιᾶχ. 8 109 
δάη. 8. 

ξ ὅ. προαπόλωνται. ἐΔαῖο 
ΔΌΧΊΠΟΛαπι δαἀγδθπίαμ. --- ὃμή- 
ρους. ΖΙαῖδες ποιηϊπαηίαν {7, 
1. -- οὺς κατέϑεντο ΠΣ πὲ: 
δαιμόνιοι. Ηοβ οὐβῖάθβ. Ρατγ- 
γΠαβῖοβ ἰυἶββθ (θπΊροῦα ὄὀχροαϊ- 
(0018. 0. 88 παᾶγγαίδθ δοσθρίοβ 
ΠΟῚ ἱπηργο  ὈΪ ΠΠΟΥ οΟΠ Ποῖ ὈΙά,. 
Ηἰ ἰρίταν Μαπεϊποηβίθιιβ ἱπη ρου ϊ α πὶ 
ΘΟΓᾺΠῚ 5101 δυγορδηίθι5. ἰγαάαη- 
ἰὰγ, Ῥοβίθα δυο ἃ Παροάδεπιο- 
Ὁ}15, αὶ Ῥαυγπαβίογαμη αὐτονο- 
μίαν 88,1 ΡΥΟΟΙατηαν ουδηί, τ6- 
Ροβοιιητιιν 11, 1, υδὶ οὗ ἄνδρες 
οἵ ἐν Μαντινείᾳ νΟσΔηΓΩΣ οὐ ἃ 
τοῖς παισὶ τοῖς ᾿Ορχομενίοις 
αἰ συπηίαν, 

ὉΔΡ. ΟΩ,͵ 8 1. γρή. ΟἿ δἅη. 
191,1, -- προσέϑεντο. Οἐ, 
αάῃ͵ 1 20, ὃ. 



“Λακεδαιμό- 
ψιοι δὲ Ἄγιδι» 
χαλεπαίνουσι - 
καὶ δέκα αὖ- 
τῷ ξυμβού- 

λοὺς διδόασι. 

199 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ἙἘ, ξβ΄. γ΄. 

πρεον ἐψηφίσαντο. ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. οἱ δὲ 
ἄλλοι ξύμμαχοι παρεσκευάζοντο ἐν τῇ Μαντινείᾳ 
ὡς ἐπὶ Τεγέαν ἰόντες, καί τινες αὐτοῖς καὶ αὐτῶν 
[Τεγεα]τῶν ἐν τῇ πόλει ἐνεδίδοσαν τὰ πράγματα. 

θ8. “ακεδαιμόνιοι δὲ ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν ἐξ 
Ἄργους τὰς τετραμήνους σπονδὰς ποιησάμενοι, 

μ᾿ 

Ὦγιν ἐν μεγάλῃ αἰτίᾳ εἶχον οὐ χειρωσάώμενον. 
σφίσιν 4ργος. παρασχὸν χαλῶς ὡς οὔπω πρότε- 

Ὁ, οἶνανε,.5, Δ Ὧ ΠΣ , ν , 
ρον αὐτοὶ ἐνόμιζον ἀϑρόους γὰρ τοσούτους ξυμ- 
μάχους καὶ τοιουτους οὐ ῥᾳδιον εἶναι λαβεῖν. 
ἐπειδὴ δὲ καὶ περὶ ᾿Ορχομενοῦ ἠγγέλλετο ἕαλω- 
χέναι, πολλῷ δὴ μᾶλλον ἐχαλέπαινον χαὶ ἐβού- 
λευον εὐθὺς ὑπ᾽ ὀργῆς παρὰ τὸν τρόπον τὸν ἕαυ- 
τῶν ὡς χρὴ τήν τε οἰχίαν αὐτοῦ κατασκάψαι καὶ 
δέκα μυριάσι δραχμῶν ζημιῶσαι. ὃ δὲ παρῃτεῖτο 

»" [, ς Ε . 3 Ἄς δύ, δ, 
ηδὲν τουτῶν δρᾶν᾽ ἔργῳ γὰρ ἀγαθῷ ῥιυσεῦσϑαι 

(δρ. 62. 2: αὐτῶν τῶν Τεγεατῶν ΤΙ. Οταθοαπὶ 6ϑί αὐτῶν 
τῶν ἐν τῇ πόλει Τεγ. Τεγεατῶν οτἴπιηι εϑὲ εχ τῶν οἱ ϑδἀβογίρίο 
Τεγέᾳ. 

8 2, ἐψηφίσαντο, π5ε]]. 
ἑέναι. Οἵ. δαη, 68, 1. --- ἐνε- 
δίδοσαν. ἴΙάθπη εοἰπβά πὶ ψογθὶ 
ἰθηρ5. ἴῃ 51.}}} τὸ δάξαϊς ΤΥ 
10, 4, αἱ οἵ. δάη. 

ἀρ. θὉ, 81. ἐξ Ἄργους, ]Ϊ 
6. ἐκ τῆς 'Δργείας. Νιὰ. άπ. 12, 
1. ΓΝ 118, 4 εὖ, 46 τὸ ΒΈΡτα, 60, 
1, -- χειρωσάμενον σφίσι. 
ΟἿ, δᾶῃ. ΙΥ 28, ὅ. -- παρα- 
σχὸν καλῶς. , 00, 1. ὅ. - 
ὡς οὔπω πρότερον αὐτοὶ 
ἐνόμιξον, 50]]. παρασχεῖν. ΟΓ. 
αάη, ὙΠ 66, 8. Κτιορ. αὐτοὶ 
ἐνόμιξον πιθ!ϊα5 ἀθ 6586. ΨΙβ ΠῚ 
αϑί, 58 οοηβα!ο ΤῊ, [ἰὰ βου ρβὶῦ 
γ βρίοῖθηβ δα οοπίγαυίατη ἀγρῖνο- 
ΓᾺΠῚ τα {πᾶ 1πὶ5 ορἱηϊοποιη (59, 
4, 60, 8). Οἱ, Μεϊποῖκ. ἴῃ Ηρυπ. 
ΠῚ ρ. 870. 

8. 2. περὶ ον ἠγγέλλετο 
ἑαλωκέναι. Αὐιθπδό αἰβίγϑοῦιτη 
ΘΈΠῸ5 ἀἰοοπαϊ ῬΓῸ 5010 Ὀρχο- 
μενὸς ἦγγ. ἕαλ. --- παρὰ δὸν 

τρόπον τ. ἕ., ἃ 400 ᾿ἰτδουηᾶθ 
οὐ ΡΥΓΔΘΡΥΟΡΟΙΘ ἄσεῦθ ΠΙΆΧΙΠΊΘ 
ΔΙΙθηατη ογαὶ. Οἵ, 1 182, ὅ. 
οἰκίαν . . . κατασκάψαι. 
Ηδης ροβηδηῖ οὗ ἰπῃ Αϑὶᾶ οὖ δρυὰ 
ΒΟΠΊΒΠΟ5 τιϑ᾽[ἀίϑτη [586 δἀποίδί 
ΒΙοοπηῖ,, οἱ ΟἸσθγοπῖβ ἀοτηιβ5 αἀἱ- 
γΓαΐδα απιῖβ ΠῚ τη θη  ηἰ --- δέκα 
μυριάσι δραχμῶν. Αδρὶπε- 
τἰοὰ5 ἀγδοπηὰ5 {πιῖ586 ραίαί ΜΕ]. 
ον. ΠΟ ῥ. 1060. Τὰμπη Πᾶθο ρϑθοὺ- 
πἰα ναϊοῦ 109000 Μ. Οἷ, Ηυϊίβοι. 
Μεῖγο]. Ρ. 184. 

8 8. παρητεῖτο, ἀξδρτο- 
οαραύατ, Οὗ, ΡΙῸΡΕ. δα Εὐγ. ἤθγο, 
802. -- δύσεσϑαι ἀπολύσειν. 
5601. Ηοο ψϑῦθαπι αυϊᾶ ρΓοβᾶΘ 
Αὐτίοαθ βου ρου! 5 ΠΟη υβιταύππι 
εϑὲ, λύσεσθϑαι Ὦοῦτ., ἀπολύσε- 
σϑαι Ηογν ον, διπα. Τῆυο. Ρ. 76 
οοηΐ, σε σϑῦθαπὶ Αρὶαϊβ, ποὺ 
ΤῊ. 6βί, Οδίθγοαυὶϊ δὰ παποὸ ἰπῆ- 
ἰναπι ἀϊοοηαϊ, δὰ θὰπὶ αυἱ 56- 
ααϊΐαν ᾿Ρ ΘΙ8 Πα] νογθατῃ ἐχ παρ- 
ητεῖτο ϑαθϑυάϊοπάτπι εβϑῦ, Οἵ, 
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τὰς αἰτίας στρατευόμενος, ἢ τότε ποιεῖν αὐτοὺς 
ὅ τι βούλονται. 

» ἶ ᾿Ὶ Α Ἂν ΄ ᾿ Ἁ 

οἱ δὲ τὴν μὲν ζημίαν καὶ τὴν 
κατασκαφὴν ἐπέσχον. νόμον δὲ ἔϑεντο ἐν τῷ παρ- 
ὄντι, ὃς οὔπω πρότερον ἐγένετο αὐτοῖς᾽ δέκα γὰρ 
ἄνδρας Σπαρτιατῶν προσείλοντο αὐτῷ ξυμβού- 
λους, ἄνευ ὧν μὴ κύριον εἶναι ἀπάγειν στρατιὰν 
ἐκ τῆς πόλεως. 

ὕδᾶρ. 08. 8 3. στρατευσόμενος Ιι. γαϊ. Ραὶ, Αὐρ. Μ. (85. 
ΟἸαν. 8. Η., νυ]σοὸ στρατευσάμενος. ΟἿ, δάη. 

δάπ. Κ᾽ 8, 2. -- στρατευό- 
μὲν ος ἐπηθηάαία ΟΡ. ΟΓατη οο6 6, 
Ἰδοίϊοπθ πη βογιρϑίτμηιβ, 4υ0- 
πίδτη πίον ἘΧρΘαϊ 0 Π6π|, ΠῸΠ 
Ροϑβί βδιη (στρατευσάμενος) 515 
ΟΥΙΠλϊηα αἸΠπΘτα ν οἰ εθαΐ, [ἃ 508- 
56 Πεῦν.. 1.1. - ἢ τότε -- εἰ 
ὃὲ μή, τότε. ΟἷΓ Κυιορ. ὅτ. 
8 609,29 86η. 1. ΤΠίααιε τότε ρϑτῖ- 
ἴδ Γ ἀϊοίαπι δία ἀρπὰ Πει. ΤΥ 
1 εἰ δὲ μή, τότ᾽ ἂν αὐτὸς 
ἐπειρώμην. 

8.4. ἐπέσχον. Οὗ. δάπ. ἢ 70, 
Ὡ.Ν 40,1. -- ἐν τῷ παρόν- 
τ) 1 Ὲ ῥτϑοβοηιίδ: 08 Π| Ρ.]- 
γ᾽] σαπι ἰδτα ἔμὶν ἀ6 ἀπὸ ΑρΊαθ, 
ΠΟῚ πηΐνογβᾷ ἰθχ, 4086 86 ΟΠΠἼΠ65 
[τ6565] ρϑυεϊπουοί Βαα. Δάθο 
Αρὶβ ροβίδα ΓΈΓΒῚ5 τηϑὶιβ ᾿ἰπηρ6- 
γα Παθυϊί, Ια, ὙΠ] ὅ, 8. Νε- 
4.6 ἰδηηθη δ ἤδη ὩΠΆΤΩ 6ΧΡ6- 
αἰϊοποιη ἰθϑεπὶ ἰϑίαπιὶ νου 5 ἐν 
τῷ παρόντι 5ἰσηϊπΠοαντὶ δἀποίδι 
ΜΙ. Ῥοτ. Πρ. 105. 564 αυο- 
ΠἾΔ ΠῚ ΠυΒαΠΔ ΠῚ 4ἰ10ὶ ἤογοὶ τηθη- 
ιἰἰο ξυμβούλων, αυἱ τερὶ δααιὶ 
Θϑ88ηΐ, ΟΠ ΓΆΥΙΔΤῚ 56 06} {181Π| ΡΓῸ- 
[δββιιβ δδὶ Ηδαβ. 88 Χοπορἢ. Ἀδηρ. 
180. Ρ. 268 εὐ Τιυσαῦτ, Τα. ρ. 
89. -- ὃς. -αὐτοῖς. ΟἸαβϑί πηι 
υϊάεπὶ ἀποῖδαβ ἴδηι Ῥυΐὰβ ξυμ- 
βούλους δἀάϊίοβ. 6558 νἱαϊπηὰβ Π 
δῦ, 1 εὐ ΠΠ 69, 1, 568 τορὶ 8ᾶ- 
αΠῸ ΠΟΠασΠῚ ἘΠΑ4ΌΔΙΏ ἀδογϑιὶ 
δγαηΐ, δἰβὶ δα αἰ θβοθηιὶ Ρ]ἰβιοδηδ- 
ΟἿ ἀΠΌΤη να] ρ΄] 65 δαϊπποίοβ 6556 
ἀοοεὶ ΡΊ]αι. Ρετίο!. 22. Οἷ, δτπι. 
Ἀπίίαα. ατ, 1 8. 44, 10. -- κύ- 
ριον εἶναι) τὸν Ἄγιν. ὅ86}0]. 
Αἀ ᾿1πηβηϊναπι ,,ἴδοῖ]α. Βα θδιάῖα5 

ἐκέλευσαν νεῖ ἰαῖ6 γογθαπι 6Σ 
[5προυϊουῖθ5] νόμον ἔϑεντο. “ 
ΗΔ 80 κ. 51 Π}}Π}5 ἰοοαΒ ἐ5ι ΠῚ 24, 
2, ταδὶ οἵ, δάη. -- ἐκ τῆς πό- 
λεως. Ἔκ τῆς πολεμίας εοπ- 
ἰοῖ Ηδᾶβ. [μὰοαῦτ. Τῆαυο. 1], ἃ. 
Θ6α. ΠΙΠ1] να]οί, αυοα αἰοῖϊξ ρυὶ- 
ΤΠ] ]ΠΔ ἀπ] ΠΟ 6586, 64πΪπ 
δηΐθα αυοααδ Γοσὶ Πθογὰ ροίοβίβϑ 
ΠΟῸη ἔπους δαποθηαϊ ΘΧϑγο [11 ; 
ΔΤ ΠΘ4Ὸ6 ἀθοθγηδγὸ Ὀ6}}11ΠῚ ᾿Ρ05ΠῚ 
Ῥοίαἶ556 ΠΘατι6 ΠΠΙΠΊΘΥ ΠῚ ΘΧΘΓΟΙ [5 
αἀοἤπϊνο. 6 ααΐϊθὰ5 γοθ5. Πἰο ΠῸΠ 
ἀϊοῖταν, 56 46 βχρβαϊ]οηϊθαβ 'π 
6110 5αδοὶρίθπαΐβ, αΠΔΓΙΙΠῚ πῖρῳ 
{{|ἃ ΤΕρ 65 ἀρερδηί, Οἵ, δάῃ. 
1: Φυσὰ ἀεῖπά46. ααάϊι Στ ςΣ 
ΠῸΠΝ αἰοὶ ας δχϑιοϊία, ααϊ ΡΕΪΠΙ ατα 
βδἀπόοδίιν, 566. ΥἹΧ ΔἸ 1Π16 Ὁ ἀβαγρδυὶ 
ἀπάγειν στρατιάν αὐᾶπη αὶ 
ΘΧΘΓΟΙ 5 6Χχ ΠΟβίϊοΟ θα ποδίμν, αἱ 
10;.4. 8; ὅ. δῦ, 2. 600, 1. 65ὅ;.9, 
4Ἰ101 σ86ρ6, σοηβαθϊο ἢἰο ΤῊ, νὶ- 

ἀδίαν ποθὴ θά οοτο, βοα ἂδράπ- 
ΟΘΡΘ 6Χ {06 ΘΧΘΓΙΟΪτι ΠῚ αἰχ 556, 
αυοα Αρὶβ β'πθ σοηβ}} 8 Ὁ}18. ΟΌΤΩ 
Χο τ 6 πὶ ΓΘΙΙΪΠαΌΘΓΟ 
ἴά6ο νοίαθαίαγ, ααἷἰὰ αὖ ΟΠΊΠ65 
Ὀ6}}1 Ιεσο5 18 ἤᾶθο 4046 οχίγα 
ἘΓθ6 ΠῚ, δ] ἰΘρῚ θ 15 Θθίθγοααϊ ΠῸΠ 
αἀδιγίοία δγδί γΘρπι ΡΟ οϑίᾶ5 (οἴ. 
δάη. 66, 3), νΆ]θθϑι. Τυπὶ 5 ἐκ 
τῆς πολεμίας ΤΙ. 5οΥγιρϑβἰββεῖ, 
τὴν στρατιάν ροίϊι5 οχδβρεοία- 
ΓΘΠΊ5. Νβᾷιθ ῬγΟΌΔΌΙ|6 οϑὲ Γα- 
ϑθῃὴ ΘΟΠΒ1Π|8γ105. {1108 {πὶ 50] τὰ 
Δα] ΓΘ ᾿π5511η}Ὶ 6556), ΟΠ 6Χ 
Ποδβέϊαπη Πηϊθ5. δχϑγοϊταση αθᾶὰ- 
ΟἴαΓ5 6558, 8564. ΟἸηηΐΠ 0 ΘΟΓᾺΠῚ 
ΘΟΠΒ1Π|1|0 αὐἱ. Θογναία ἰσίταν οοἀά. 
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ἔπειτα μετὰ θά. Ἔν τούτῳ δ᾽ ᾿ἀφικνεῖται αὐτοῖς ἀγγελία 
τῶν ἐξ ᾿ἦἄρκα- Χ “- : ὃ ΄ ΠῚ πτ' ΄ Ω ᾽ ᾿ 
δίας ξυμμώ. ταρὰ τῶν ἐπιτηδείων ἐκ Τεγέας ὅτι, εἰ μὴ παρ- 
2 ἐς Τεγέαν ἔσονται ἐν τάχει, ἀποστήσεται αὐτῶν Τεγέα πρὸς 
ἀφικόμενοι ἐς», ἕ σαϑδιαν τὴν Μαντινι. ργείους καὶ τοὺς υμμάχους χαὶ ν οὐχ ἀφ- 
χὴν ἐσβάλ- ἕστηκεν. ἐνταῦϑα δὴ βοήϑεια τῶν Δακεδαιμονίων 3 
λουσιν. ϑ. τς πλαν ᾿ - . Ἷ ν 

γίγνεται αὐτῶν τὲ καὶ τῶν ΒΕλωτων πανδημεὶ 
ὀξεῖα χαὶ οἵα οὔπω πρότερον. ἐχώρουν δὲ ἐς 
᾿Ὀρέσϑειον τῆς Μαιναλίας᾽ καὶ τοῖς μὲν ᾿ἀρκάδων 8 
σφετέροις οὖσι ξυμμάχοις προεῖπον ἀϑροισϑεῖσιν 
9. Ν , 9 τω ΄, 9 "" δ ΄ ἰέναι κατὰ ποδὰς αὐτῶν ἐς Ἱεγέαν. αὐτοὶ δὲ μέχρι 
μὲν τοῦ ᾿Ὀρεσϑείου πάντες ἐλθόντες, ἐκεῖϑεν δὲ 
τὸ ἕχτον μέρος σφῶν αὐτῶν ἀποπέμψαντες ἐπ᾽ 
οἴκου. ἐν ᾧ τὸ πρεσβύτερόν τε καὶ τὸ νεώτερον 
ἦν, ὥστε τὰ οἴκοι φρουρεῖν, τῷ λοιπῷ στρατεύ- 

95 » ΕῚ ΄ὔ Α 9 »ν δ 

ματι ἀφικνοῦνται ἐς “Πεγέαν. καὶ οὐ πολλῷ ὕστε-- 
ρον οἱ ξύμμαχοι ἀπ᾿ ᾿ρχάδων παρῆσαν. πέμπουσι 4 
δὲ χαὶ ἐς τὴν Κόρινϑον καὶ Βοιωτοὺς καὶ Φωκέα 

Ν , ἢ Ἀ ’ ΕῚ 

καὶ “οχρους, βοηϑεῖν κελεύοντες κατὰ τάχος ἐς 
΄, » " ΄, ΄ Μαντίνειαν. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐξ ὀλίγου τε ᾿ἐγίγνετο [ 17} 

Βουῖρίατα ᾿ἰοσπη} 18 ᾿Π ΘΓΡΥΘΙΔΙΏΓ, 
πὖ ΤιΔορα 8 6 ΠΊΟΠΪ, απ δηῖθα ἀπ- 
οἰθὰβ δὰ δ Πατὰ ργοΐβοι 8 οοπϑὶ- 
᾿αυϊο5. πὶ οΟΥΪβ πη πάδι15. τηϊ- 
βἰββϑϑηΐῦ (οἵ, ΠῚ 88, 1. 169), Ασ]άϊ 
18 πὶ ἃ ηΐθ 55 ρα Π ΧΡ αἸΓἸΟΠ ΘΠ 
ἀθοθη ΘΟΠ5}Π1τῖο5 δααϊάϊ5βα αἷ- 
ΟδΠίαΓ., 51π6 αἰ θ5 11 πο ἰϊο6- 
τοί δχϑγοϊΐα οχ ὑγθ8Ὲ δϑάποίο δὰ 
Ὀ6ΙΙὰπὶ ργοβοῖΐβοὶ. Οὗ, 1. θυ δύ ἴῃ 

Ηαυΐϊὰβ. τοῖο ηβ οἶνοᾶ ΜδμΔ] απ 
τη ΟΠίθΠΊ 5]ίδ6 (οἵ, Οατγῦ, ΡεΙορ. 1 
Ῥ. 81154ᾳ. Βυνβίαπ, ἄδθορτ. ΠῚ Ὁ, 
225) ορρίἀυ]ἃ βπασηθγαᾶι Ραυ5. 1] 
21, 8. --- τοῖς ξυμμάχοις. 
Ἔχ ἈΑτγοδαϊθιβ 500} Γιϑοραάδοπιο- 
ὨΪΟΓΏΌΤΩ οὐδηΐ Τεσραίδο, ργαθθη- 
565, Μδρηδι, Μιὰ. ο. 607. 8568 
Ταρεδίαβ πο ΠῸῚ ᾿πίθ! 6] 6Χ 115, 
4086 5θαπαπίαι, ΟΡ ΠΟΞΟΪΠΊα8, --- 

ΑΠΠΑ]. Ρ}}]. ἃ. 188 ν. 682 544. 
ὅδρ. 64. 8 1. αὐτοῖς. σε 

δᾶῃ, 118, 8. --- ὅσον οὐκ. Οἵ. 
αᾶη, 1 86, 1. 

8 2, πανδημεί. Μιυβρ!δῦαπὶ 
ῬοΥ. Ρ. 282 δάῃ. θ6 ρϑυϊοβθοοὺβ ἀϑμὶ 
ΤΕ ΠΊΔΠ 5556. 5501 δ ππὶ ΘΥΓαν 1556 
γοὶ δου γα πὶ Ῥυδοβθηῖία οβίθη- 
αἰτ, ααἱ 6χ ρουϊοθοῖὶβ δγϑηΐ (οἴ, 
ΟἿ, 1 ᾿θίᾳαο δάη.), δίᾳιθ θη θη 
αυδηλ πο ἡακεδαιμονίων νοοᾶ- 
Ὀ]υτη νἱπὶ μᾶθαϊν ΤΥ 8, 1. -- 
οἴἕα. «πρότερον. 5πηὰ] ἀπ] 
ἐγένετο γ6ὶ γεγένητο. Οἷ, 14, 8. 

8 8, Ορέσϑειον. Νὶα. 6, 
ΙΝ 184, 1, -- Μαιναλίας. 

σφῶν αὐτῶν. Οὗ, δᾶμ. ΓΡ 48, 
4, - τὸ πρεσβύτερον καὶ 
τὸ νεώτερον, ἰ, 6. τοὺς τῆς 
στρατευσίμου ἡλικίας πρεσβυ- 
τέρους καὶ νεωτέρους. Οἵ, δάπ. 
1108, ὅ εὐ ἀθ Τιδοραδοπ ΟὨΪ]ΟΥΆ ΤΩ 
δϑίαίθ ῃἩ}]}ανὶ, αυὰ ἔμφρουροι 
οὐ δυδηΐ οὐ Δρρϑιαθδηίαν, ἃ νῖρε- 
51Π10 δἃ 50 χδρ ΘΒ᾽ ΠῚΠΙΠῚ Ὁ ΠΗ ΠῚ ρ6᾽- 
ἰποηῖϊ ΜΈΕ]]. ον. ΠΡ. 231 584. 
ΝΟΠΏΆ]105 ἀπ] 6 ἢ 5ΘΠΪΟΥ ΠῚ ΓΘ ΠΊδ ἢ - 
5556. ᾿ηιθ] ]  οἽπη5 οχ 72, 8, 

8 4. ἢ οἷδε εἴα α καὶ 4ο- 
κροῦύς. Οὗ δᾶη. Η 9, 2, - 
ἀλλὰ τοῖς... . ἐγίγνετο, 
5684 5 ΒῈ100 τὰ8 δοοὶάε- 
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καὶ οὐ ῥάδιον ἦν μὴ ἀϑρόοις καὶ ἀλλήλους περι- 
’, » Ἁ , ΄ Ἁ Ἁ 

μείνασι διελϑεῖν τὴν πολεμίαν (ξυνέκλῃε γὰρ διὰ 
δὲ μέσου), ὅμως δὲ ἠπείγοντο. “ακεδαιμόνιοι δὲ ἀνα- 

,ὔ ᾿ , 3 ,ὕ , ᾽ 
λαβόντες τοὺς παρόντας ᾿ρχάδων ξυμμάχους ἐσ- 
ἕβαλον ἐς τὴν αντινικήν, καὶ στρατοπεδευσάμενοι 
πρὸς τῷ Ἡρακλείῳ ἐδήουν τὴν γῆν. 

1 θῦ. Οἵ δ᾽ ᾿Δργεῖοι καὶ οἵ ξύ Ἁμαχοι ὡς εἶδον ἐνταῦϑα δὴ 
αὐτούς. καταλαβόντες χωρίον ἐρυμνὸν καὶ δυσ- ἔνε. 

2 πρόσοδον παρετάξαντο ὡς ἐς μάχην. καὶ οἵ Δακε- ἐν χωρίῳ 
ἀνεπιτηδείῳ" δαιμόνιοι εὐθὺς αὐτοῖς ἐπῇσαν᾽ καὶ μέχρι μὲν ἀναχωρεῖ, 

λίϑου καὶ ἀκοντίου βολῆς ἐχώρησαν" 
᾿ , , ε πρεσβυτέρων τις Ἄγιδι ἐπεβόησεν, ὁρῶν πρὸς χω- 

ρίον καρτερὸν ἐόντας σφᾶς. ὅτι διανοεῖται καχὸν 

ἔπειτα τῶν μέντοι ἐς τὴν 
Τεγξᾶτιν, καὶ 
οἵ ᾿Δργεῖοι 
διώκοντες 

αὐτὸν προέρ- καχῷ ἰᾶσϑαι. δηλῶν τῆς ἐξ "άργους ἐπαιτίου ἀνα- 

θαι. ἢὲ νογθὶβ ἐξ ὀλίγου 50- 
Βῖτο οἵ, 84. ΠῚ 11, 4 εὖ 56.0.0 
θῦ, ὅ. -- καὶ οὐ δάδιον ... 
διελϑεῖν, εὐ ἔβδοι!ε ποη 
οτδῦ πἰϑδὶ οοπία ποὺὶβ ΟΟρἑΪ5 
εὐ ἰηνίοοπι ρτϑοϑβίο ! ἃ 018 
ἈΘΤατη ΠΟΒ.} 6 Πὶ ΓΤ 8 ἢ 5 1Γ 6. 
Ἄϑρόοις Ξε ἀϑρόοις οὐσιν. Οἵ, 
σποράδες ΠΠ 69, 1. Ἧ πολεμία 
δβϑῦ Αὐτοί νοι τη οἱ Ὀτομοπιεηϊογαπι 
(οἴ. ΘΙ, 5) ἴεντᾶ. -- ξυνέκλῃε 
διὰ μέσου, ἱπίοτοϊα ἀθθαΐ, 
ῬτΓΟρτΐα ἰπ πηθάϊο (βῖνθ ἜΝ 
Ροϑὶί8) οοποϊπάαραῖ, 1. 6. 
γΟΙΠΠῚ ΠῸΠ ἀδθαὶ βραίϊπτη, Ρ6᾽ 
αιιοα ἰγϑηβῖγο Ροβββηΐ. Οἱ. 72, 8 
κατὰ τὸ διάκενον καὶ οὐ ξυγ- 
κλῃσϑέν, αυοά ΟΙα55. δὰ πππς 
Ἰοσῦτη ἱπίογρτυθίαηά τη Δα θα. 

8 ὅ. Πακεδαιμόνιοι δέ. 
Τιοσῦτη, α4αἱ 5θααϊζασ ἀβαῖι8 δᾶ 
πῦ, 4, (τα πϑύμ] οἱ {Ππ|5ίγανὶν Τ6 ΔΚ, 
Ῥεῖορ. ΠῚ ρ. ὅϑ 544. Ηδθτου 5 
τοι πὶ, ααοα ἰΐογαπὶ θ0, 1 πο- 
ταϊ παῖ, ἴῃ νᾶ Ταρρα Μδηιηθᾶπὶ 
ἴδγθητὶ οΟἸοοαπά πὶ, νἱἀθίαν, αι ΠΊ 
γίδπη ἀδρὶ ποῖ Ραι5, ὙΠΠΊ10 544ᾳ., 
Π1Π1} (ΠῚ ΘΠ ΟΟΠΙΤΠΘΙΠΟΥΔῊ 5 ΘΑΓΙΙΠῚ 
ΤΘΓΙΠ], ατιἃ5 Παῦοὺ ὙΠπογαϊά 68. 
Οὗ, Ουτι. Ροῖορ. 1 ρΡ. 348. 

Οαρ. 6ὅ. 81. Χωρέον ἐρυ- 
μνόν. Ο01165 (ὁ). 8. 4. 66, 1) νἱ- 
ἀδηύαν [586 Ῥυοχ πὶ Μαπιΐπθαθ 

ἴῃ ΟΥΙΘΗ ΘΙ γΘΥΒ.5,) ΟἸΙΟΥΙΠ Ρ Δ ΓΒ 
ἰαχία δαβίγαϊθ ἰαΐὰ5 τηοθηΐατη Νδ ἢ - 
{ἰπϑηβί τη 5ἰία. αὖ οχ Ραιυβϑαηΐα 

ΨΙΠ 10, 2. ἀϊδοίπηιιιβ, ΑἰἸθβίππι 
νοοδὈδίιν, [ἃ 1,68Κ. 1]. ἃ. Ραιβὰ- 
πῖδε χωρίον ὀνομαξόμενον Φοί- 
ἕων (ἼΠ 11, 8), αιοὰ αὐϊάδπ) 
πο τ ϑίθα τ, Π ΟῚ ΡΟἰαϑί 6588; ΠΔΠῚ 
ἰὰ ἴῃ οοηίπὶο ἃρτὶ Μαη Ἰ ΠΘη515 
δίαηθ Τεσθδίϊοὶ ν᾽ ἀθίαν απ γθη- 
ἄππῃ. ΟΓ, εογο 1.1. ρ.. 2384. 241]. 
Βαυτγδίδη. 1]. 1. ρ. 208. 210. 
8 2. πὐοτὼ κακῷ ἐᾶσϑαι]) 

τὸ προγεγονὸς τῷ νῦν δηλον- 
ὅτι. ϑομοὶ, θ6 πος Ρτονθγθῖο νἱά. 
6556]. δα Ηογοᾶοί. ΠΙ ὅ8, 1,00. 
84 5ορῇ. Αἱ. 860. Βδβρίοὶ βίπιαὶ 
δα 5ΌΡΘΥΪ5. ἀϊοίαπιὶ Ασα ΐβ 68, ὃ 
δαποίαί ΠΚα5. --- δηλῶν “δὺς 
εἶναι, 515 Εἰ ΠΙΟΔ π5 Θαπῃ νὶ - 
ἰροτδιϊ 6χ ἅἄρτο Αυρσῖνο 
τϑοορία8 ΘΟπΙΡ 6η 58 110} 6Πὶ 
6855886. ν6|16 ᾿πίοπηρθϑβίϊν τ ΠῚ 
αποᾶ ίδιη ρΡγδ6 856 ἴοτυοϑι 5{π- 
ἀϊα πη. Τἰοοὶ βουλομένην αποὰ 
ἴῃ οοαἀ 4, ε5ὶ δὰ προϑυμίαν 5ρε- 
ΟἰδΠ 5. Θἃ ΓδΙΪΟΠ6 ἀΘοΙρὶ ροϑϑὶ(, αι 
ΡΙαι. Οὐαὶ, 4148 γυνὴ δὲ γονή 
μοι φαίνεται βούλεσϑαι εἶναι 
ΒουΙρβὶῖ, τοῖο ἰἅτηθη ΟὈΒΟΥνΑΥΪί 
ΟἸα55. ἴπ δ αἴοῖ πιοάο τηθπιο- 
ται ὀχ ρ!!οαίίοπο δεανοξῖται νογὈὶ 
ΒΘητΘΠΔ ΠῚ δρίθ Ππὸπ τράάθγο ηἰβὶ 

χονται ἐς τὸ 
ὁμαλόν. 
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χωρήσεως τὴν παροῦσαν ἄκαιρον προϑυμίαν ἀνά- 
ληψιν βουλόμενον εἶναι. ὁ δέ, εἴτε καὶ διὰ τὸ 
ἐπιβόημα εἴτε καὶ αὐτῷ ἄλλο τι [ἢ] κατὰ τὸ αὐτὸ 
δόξαν ἐξαίφνης, πάλιν τὸ στράτευμα χατὰ τάχος 
πρὶν ξυμμῖξαι ἀπῆγε. χαὶ ἀφικόμενος πρὸς τὴν 

Τεγεᾶτιν τὸ ὕδωρ ἐξέτρεπεν ἐς τὴν Μαντινικήν, 
περὶ οὗπερ ὡς τὰ πολλὰ βλάπτοντος ὁποτέρωσε 
ἂν ἐσπίπτῃ Μαντινῆς καὶ Τεγεᾶται πολεμοῦσιν. 

(4ρ. 6. 8 
Δἤδγθηβ Ρ]αΐ. τβα 197. 
Ῥ. 810) οἱ Ηδγνεγά, (διὰ, Τῆυο, Ρ. 77), 

βουλόμενον δὰ ἰἴρβιπὶ Αρίᾷεπι 
Γοἰαίατη, ΤΙίααπ6 ῬΙα Αγ ὶ Ἰθοίῖο- 
ΠΕΠῚ ΠΠΟ ΡΓδΘια]Πη118. 

8 8. εἴτεκαὶ... εἴτε καί. 
ῬυρΙεχ καί ἰἴϊᾶ Ροβίτιπι εβί, αὖ 
ἴῃ ὥσπερ καὶ ... οὕτω καί οἱ 
5:05. ΟΥ, Καπερ. αν, 869, 82 
δάη, 18 εἱ εἶτ᾽ ἄρα καὶ ἔθ: ΕΣ ὲ 
καὶ οὔ ΥἹ 00, 2. --- εἴτε καὶ 
αὐτῷ: «Ὁ ἐξαίφνης, βῖνε 
οἰΐαιι αποὰ ᾿ρ5ὶ αἰϊπὰ ααϊὰ 
οδαεπὶ ἀ6 οδ 88 (ᾳυἃ ᾿Ππ5 6Χ 
Βϑηϊουῖθὰ5 ἀρίαοϑιη πογθρυϊ, φαοά 
Ἰοοῦπη πᾶίαγα ΤΠ 155] Τὴ 86- 
βυθάϊθηβ ΤΩ] ΠῈ ΤΊ81}0 5ᾷηᾶτα νεἰ- 
ἴϑὺ ΒΌΡΙΓΟ ν 511 6 87, ϑογγδίο 
ἤ ὨΘ4 868 500]. ἱπιοΓργθίδιϊο : ἀντὶ 
τοῦ «ἄλλο τι δόξαν ἤπερ τὸ 
αὐτό πεαὰε Κυποροτγίαπα: αἰϊὰ ἃ 
ααϊὰ αὐαἀᾶπ 4ποἀ 86 6 .Ππ ἀπ Τὴ 
11 τ8 πὶ Γαύϊ ΟἹ 6 ΠΔ 658 6 νΘΥὈΪ5 
οοπηνθηϊίς; ΟἸἾἶ550 ἃπίοπι κατὰ τὸ 
αὐτό αἱ ὙΠῚ 66, 4 (οἷ. κατὰ 
τοῦτο ἤετοα. 1169, ΠΠ|1090.0 
8) δά πὶ 46 ὁ 1588 να]εί, 4τιᾷ 8 
αυϊά θη) ΡΠ ΓῚ Πῖο νΘΡΌ 5 πρὸς 
χωρίον καρτερὸν ἰόντας σφᾶς 
ΘΟΠΕΪΠΘΙαΓ, Ῥοῦν. ἀεὶ]. ἢ κατὰ 
τὸ αὐτό, αυοὰ 56. Ἰῃ εγρυθίδπαϊ 
οδιβα δάβουῖθὶ ποὸῃ Ροίαϊ!; Μεὶ- 
ποῖ οοπίδοίατα ἢ κατὰ τὸ πρό- 
τερον (Ηεγπι. ΠῚ ρ. 8711) οἴεη- 
β' σῆθιῃ ΠΟῊ 10}}10, π6ο τηϑ ον δπι- 
Ρεΐ ἃ Ἀδιςῃοηβίεϊηϊο (ΡΗΙ]. ΧΧΧΥῚΙ 
Ῥ- 386) γϑρϑί τα ἢ καὶ τὸ αὐτό, 
4ι8ϑθ. πρᾷὰθ 'ρβ8ᾶ βεπιθηΐδηι αΪ- 
Β|] ποθ δηαΠ ἰδίῃ ργϑθρθθί ἢ Ὸ6 

2, βουλομένην εοἀᾶ,, βουλόμενον 'ρβᾶ ΤῊ, νογθα 
Ησρο τρϑοὶρὶ ᾿ἰυββοῦιιηῦ Μείηθκ, (ἤδγτῃ, ΠΠ 

Οἵ. δάῃ, 

δα ᾿αἰβ αποιοπμθηι εἴτε -- εἴτε 
5615 δρίᾶ εβδί. Πε νν. ἄλλο τι 
δόξαν νὶὰ. Μαίῃ. αν. 8 ὅθ4. 
Κυυθρ. ατ, 8 ὅθ, 9 8άη. ὅ, 

8 4. τὸ ὕδωρ δε ἐτῖς τὴν 
Μαντινικήν. Ἐπ Πανία5, αὶ 
6. Θοην 8] 6 Το θα οϑπη βθρίθη- 
ὑπο πα ΠῚ νουβ5 “αἰ (οἴ, Οατί, Ρ6- 
Ιορ. 1 ρ. 288), ποὴ Ορῃηῖβ, ααἱϊ εχ 
ΑἸοβϑῖο τηοπίθ οὐὔίιβ Μη πεϑτη 
Ῥοδγοαγεῖ (οἵ, Βυγβίαη. ἀθοστ. Π 

210). ,»Οαπίσα!! [ῥΡ]]η. Η. Ν. 
ΥἹ 21, 128], υϊθιι5. ποτηῖπᾶ βιηὺ 
ξέρεϑρα (βέρεϑρα, ἃ καλοῦσιν 
οἵ ἀρκάδες ξέρεϑρα ϑίταν. Ὑ1Π 
8, 4) δὲ [Ποα]6] καταβόϑραι, 
ἔγδα μη 55ἰπιὶ Βη0 ἴῃ Αγοδαϊΐδ, 
ΟΠ ῬᾶθΠη6 ΟἸΏΠ65 Τἶνὶ οἷἰπβ 8]1- 
ΟΌΡῚ 1π ΟαγΒὰ 5110 18}} Πη]040 Π16Υ- 
σϑηταῦ οὐ 6δχ 8010 ροϑβί ἰοπρὶιβ 
Δα ΤΠ 115 ̓ πίθυ ν ΑΙ! ΤῊ ΓΟ ΓΒΊ1Β ΘΓ ΠΤΩ - 
Ρϑηΐ, ..... [ἴὰ δαᾳιᾶθ ΔρῪ1 Μϑηῖ- 
ΠΘΉ 515. δΔηΠ4 18. Θ ροΥ 8 ρ]6- 
ΓΌΙΏ]Ὸ6 60 βρθοὰ, αυἱ δᾶ τηρτὶ- 
ἀϊδπιὶ ἴῃ εχίγοτηδ ρἰδηϊ 16 οβί, ἴῃ 
Δσταπὶ Ταρϑαίίοαπι ἀοΥυν  ΠΘΠΌΓ. 
Αἱ Αρὶβ ἴμηο ἴῃ ΘΟΠ ΓΑΥΪ ΠΤ ἈΘΥ ΠῚ 
Μη πθηβοπὶ ἀνοριϊῦ, δὶ ΟἿΠ 
ξέρεϑρα ταϊποτᾶ 5ἰηΐ, βίοοδίϊο τηϊ- 
πιι5. ἴδοι !θ εἴῆοὶ ρούαϊς. Οὗ, 168, 
Ρεϊορ. ΠῚ ρ. 44 44. 158 544.“ 
Ασα. Οἱ. Οατι, 1. 1. Ρ. 288. 285. 
Βαγβίδη. 1, 1], ἢ. Ν -- ὡς τὰ 
πολλὰ βλαπτοντος,υϊᾳυδε 
(ὑππ|) ΡΙΘΡδ4ὰ6 Ιδϑάοτγοι. Οἱ, 
8, 8 ὡς πλουσιώτεροι ἑαυτῶν 

ἰ 



φι 
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ἐβοίλετο δὲ τοὺς ἀπὸ τοῦ λόφου βοηϑοῦντας ἐπὶ 
τὴν τοῦ ὕδατος ἐχτροπήν. ἐπειδὰν πύϑωνται, κατα-- 
βιβάσαι [τοὺς ᾿Αργείους καὶ τοὺς ξυμμάχους) καὶ 
ἐν τῷ ὁμαλῷ τὴν μάχην ποιεῖσϑαι. καὶ ὁ μὲν τὴν 
ἡμέραν ταύτην μείνας αὐτοῦ περὶ τὸ ὕδωρ ἐξ- 
ἔτρεπεν᾽ οἱ δ᾽ ᾿Δργεῖοι χαὶ οἵ ξύμμαχοι τὸ μὲν 
πρῶτον καταπλαγέντες τῇ ἐξ ὀλίγου αἰφνιδίῳ αὐ- 
τῶν ἀναχωρήσει οὐκ εἶχον ὅ τι εἰχάσωσιν᾽ εἶτα 
ἐπειδὴ ἀναχωροῦντες ἐκεῖνοί τὲ ἀπέχρυψαν καὶ 

σφεῖς ἡσύχαζον καὶ οὐκ ἐπηκολούϑουν, ἐνταῦϑα 
τοὺς ἑαυτῶν στρατηγοὺς αὖϑις ἐν αἰτίᾳ εἶχον τό 
τὲ πρότερον χαλῶς ληφϑέντας πρὸς "άργει Ἴακε-- 

8 4. πεέϑωνται 1᾿. Ναϊ. Τιᾶὰγ. Ρα]. Αὑρ. Μὶηα, τ, Ατ, ΟἸαγ, 
αν. θη. Β. 6: Η. 

8 ὅ. αἰφνιδίῳ οτχ. Βες. 8564 ταϑιϊπθπάϊπι δϑὶ, αυΐα ἐξ ὀλίγου 
ἀ6 βρϑίϊο 4πι ἀ8 ἰθπΊρΡΟΥα ϑοοίρογα ργϑοϑβίδί, 

γιγνόμενοι. --- ἐβούλετο δὲ 
ΤῈ καταβιβάσαι, νοϊεθδί 
δα 6 ΠῚ 605,5) 4π|ΐη 6016 (8 1) 
ΘΙδηΐ, δοσυτγοπάο δάνου- 
505 δΔαιδεαάογὶνδύϊ ἢ 6 τὴ (ϑἰν 8 
οατη Δα ΧΙ] νϑηϊταπίύ δὰ 
ΡΥΘΒΙθεπ πη, πο αα ἃ ἃν 6Υ- 
τογ δια) πὰ ἀθά αοδτα, ἡ ΤΗυ- 
οὐ α1468 Ὀτον δ ε15. βεπἀ] 0585 τοὺς 
ἀπὸ τοῦ λόφου καταβιβάσαι 
αἰχὶς ΡΓῸ τοὺς ἐπὶ τοῦ λόφου 
(ἐδρυϑέντας) καταβιβάσαι ἀπ 
αὐτοῦ.“ Ηδδοκ. Οὗ, δάη. ΠΕ 80, 
1, Βοηϑεῖν ἐπί τι Ηῖο, φιοπίδπι 
ἐκτροπή ποι ἰοοἱ ΠοπΊθη, 568 8}}5- 
τγδοίαπι αἀαοἃ νοσδίυγ δϑί, ἰδ 
ΒουΙρίαπι ,ΥἹάθίαν, αὖ 410] ᾿βοη- 
δεῖν ἐπί τινα, (οἵ. “86η. 107, 
δ), εἰβὶ Βδιον ἐπὶ τὴν ἐκτροπήν 

ΟψΟΪυΪΐ 6556 δὰ Ἰοουτη, αδΪ 
δᾳὰα ἀεἰἸοίεγείαν, βᾶπὸ δὰ 
ὉΡυ8 ἱπηρ δἀϊθη ἀπ)", -- τοὺς 
᾿Δργείους καὶ τοὺς ξυμ- 
μάχους, νεγθᾶ ποη 5011ΠῚ ΡΓοῦ- 
55 Βιρουνδοδηθᾶ 5ϑὰ δήἴδηι ἰηὶ- 
αὰὺ ἰοοο οοἸϊοοαία, δποίοτο Ηργ- 
νγεγᾶ, (δια, Τῆο. Ρ. 77) ἀποῖβ 
ΠΌΠΟ ΠΟΙ ἈΒΙΤΠ118, 

8 ὅ. ἐξ ὀλίγου 8δἃ ϑραιίυπι 
Τοΐθγιαγ 8. 2. νεγθϊβ μέχρε λέϑου 
καὶ ἀκοντίου βολῆς 5᾽σηϊΠοδίατα 
Ρεγϊηᾶθ δίᾳα8 αἰφνιδίῳ δ ἐξαΐέ- 

Οἵ. δάη. 

φνῆης 8 9 τεΒρίοϊ!. --- οὐκ εἶχον 
ὅ τι εἰκάσωσιν. Ὅς οοπαη- 
οὔνο οἵ. 58, Π' .ὅ2, 8. --- ἀπ- 
ἕκρυψαν., ἑΕαυτούς ἀεεβδε ρὰ- 
ταῦ 500]. ϑὅ8ϑὰ νἱἀδθπάμυπ) οβί, 8Π 
Ῥοΐα5. βυρρίθεὶ ἄσθθεαν αὐτούς 
(πεῖρα τοὺς ᾿ἀργείους): 6 οοη- 
ΒΡΘοῖα ΘΟΥᾺΠῚ ον ΘΒ ΘΓ ἢΐ. [8 
Οογίθ ἤῸΟ νϑῦθο αὐτὰ Γ Τμαοίᾶπα8, 
αὶ ΠΟῚ Ρᾶιοᾶ ἃ Τῆαο. 5υτηρδβίτ, 
γεν. Ηϊβι 38 ἐφεύγομεν ἀπολι- 
πόντες αὐτοὺς μαχομένους. 
ἐπεὶ ὃ ἀπεχρύψαμεν αὐτούς, 
ἰώμεϑα τε τοὺς τραυματίας. 
510 ἀποκρύπτειν γῆν ἀϊοαπίον 
ηδνυϊσδηΐθβ, αὶ ἐπ ἰοη 6 ἰῃ ΠΊᾶΓ6 
Ῥγοΐδοι! βαπῦ, αὐ (ΘΥΓΆΠ ΘΟΠΒρὶ- 
ΠΘΓΘ ΠΟῚ ΔΙΏΡΠ1 15 ροβϑίηί ἢ θ πΚ. 
Ὑ ΒΔΌΘΓ ΘΟΙΠ]046 8]||6 σανὶς Ψ Γρ. 
Αβη. Π| 291 ΡῬῃδοδοῦ 8Ὸ8 - 
οΟοπάϊπηι5 ἅΓΟθη, τδὶ νὶά. 
Ηδγη. Δα, Ηοίηα. δα Ρ]Ϊαϊι. Ργο- 
ἰᾶσ. Ρ. 3888,“ (06]]. -- καὲ 
σῳ εἴς. [Ὡ50] 6 ηε1π5 ἷο οχίγα ογᾶ- 
1061} ,ΘὈΠ4πδπὶ σφεῖς ῬτῸ ιι51- 
ταῖο αὐτοί ροβίϊιπι οβὲ, Οοιηρα- 
ΤΠ τ5 5118 σα αΓη. ΟὈ] ΠΟΥ ΠῚ 
185, ἀθ ᾳὰὺὸ ἀϊοίμπ) οβύ δὰ 1 20, 1. 
ΒΟΙΠΟ τπῆοῦο ρᾶυ]ο ροβὶ σφεῖς 
αἰοζαμη 68ιῖ. στ καλῶς. Οὗ βάη. 
80,1, -- τὸ τὲ πρότερον. 
ἀφεϑῆναι. Οἵ: ὅ9.,.4...60, 



“ακεδαιμό. 
νιοι δὲ τῶν 
πολεμέων ἐξ- 
αίφνης ἐπι- 
φανέντων 
κατὰ τάχος 
ἐς κόσμον 
τὸν ἑαυτῶν 

καθίστανται. 

198 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἐ, ξε΄. ἕς΄. 

δαιμονίους ἀφεϑῆναι καὶ νῦν ὅτι ἀποδιδράσκον- 
τας. οὐδεὶς ἐπιδιώκει, ἀλλὰ καϑ'᾿ ἡσυχίαν οἱ μὲν 
σῴζονται, σφεῖς δὲ προδίδονται. οἱ δὲ στρατηγοὶ 
ἐθορυβήϑησαν μὲν τὸ παραυτίκα, ὕστερον δὲ ἀπ- 
ἄγουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ λόφου καὶ προελϑόντες 
ἐς τὸ ὁμαλὸν ἐστρατοπεδεύσαντο ὡς ἰόντες ἐπὶ 

τοὺς πολεμίους. 
06. Τῇ ὁ’ ὑστεραίᾳ οἵ τε ᾿'Δργεῖοι καὶ οἱ ξύμ-- 

μάχοι ξυνετάξαντο, ὡς ἔμελλον μαχεῖσθαι, ἣν περι- 
τύχωσιν" οἵ τὲ “ακεδαιμόνιοι ἀπὸ τοῦ ὕδατος 
πρὸς τὸ Ἡράκλειον πάλιν ἐς τὸ αὐτὸ στρατόπεδον 
ἰόντες ὁρῶσι δι᾽ ὀλίγου τοὺς ἐναντίους ἐν τάξει. 
τὲ ἤδη πάντας καὶ ἀπὸ τοῖ λόφου προεληλυϑό- 
τας. μάλιστα δὲ Δακεδαιμόνιοι ἐς ὁ ἐμέμνηντο ἐν 

ὕδρ. 66. 8. 2. μάλιστα δὴ οοἀά., πἰδὶ αυοᾶ μάλιστα δ᾽ οἵ 
γε η., μάλιστα δὲ καὶ Μοβαι, Οἵ, άπ. 

εἰ ἀθ ἱπβηϊῖνο, δάπ. ΥἹΙ 81, 1. 
-- καὶ νῦν ὅτι. ὕι 586 06 80 
ὅτι δά ἱπβηϊίναμ ἰταηβίλαν (οὗ, 
άπ, 1 87, 4), ἴϊὰ ἱπίθγάυμη, 56 
ταυ]ο τανῖπ5, 80 ἰηβηϊῖνο δα ὅτι. 
Οἵ, Μαι). αν. ὃ 5389 δάη. 1. 6 
ῬΓΔΘΠΊΪ580Ὸ νῦν οἵ. Κτιθα. ὅν, 
8 δὅ4, 17 δάῃ, 7. 

8. 6. τ τος Ὁ πθ αν ἐν Οἔ, 
δάη. ΠῚ 22, 

ΟΔρ. 66. ᾿ 1. οἵ τε ΄49- 
γεῖοι. Ἠπὺῖο τέ δἰϊθγαπη δηίθ 
“Δακεδαιμόνιοι ΤΈΒΡΟΠ οί, --- ἣν 
περιτύχωσιν] τοῖς “ακεδαι- 
μονίοις. ὅοΠο0]. ---Π ράκλειον. 
Οἵ, 64, 5. --- δι᾽ ὀλίγου, Ὀτενὶ 
ἀπ ον σαι ἢ ἢ, Ια. 11 89, 9. 1ΠΠ 
21, 4. αἀῃ. 1 29, 8. -- τοῦ 
λόφου. Οἵ. 6ὅ, 1. 4. 
ΡΣ μάλιστα δὲ... ἐξε- 

πλάγησαν. Αᾷ γοβυϊπθπαδπηὶ 
56 ῃ θη Δ Γα τη. ̓π ΠΟΙ ΓΆΤΩ μάλιστα 
δέ πον ρβίπιυβ, ϑθγυϑίο δὴ Κτυορ. 
ὡς δηῖ6 ὁρῶσι ᾿ηβογεηάιπι 6558 
Ῥαίανι, φαοα ΠΟ 50} ΠῚ ῬΓΟΡΊοΥ 
᾿οραύπ τι ἴθ ἀροάοβὶ [δοθάδοπιο- 
ὨΪΟΓῸΠῚ ΠΟΠΊΘΗ αἰ 5ρ|16ει, 586 Θ[18Π| 
ααΐα ΟΠ] τὰν τέ --- τέ Ρδνιουϊα- 
ΓᾺΙΠῚ πιο ΤηβΠΊΟΥϑίδ ὑΘΒΡΟΠ 510. 
ατανὶ Ῥγϑθίοσθρα ἰᾶῦ6 ἰἴηΐροῦιπι 
6558 Π06 δπιηιδύτπιπὶ ἱπίθυρ δία 

βϑηίθη γα ΟΟΠΔΘΓΘη 8 ἀΘΠ10}- 
βίγαί, υᾶθ οηΐπὶ οδυβᾶ 5ι056- 
ααϊίαγ, Θἃ ΠΟ Ῥτγοῦϑὺ ρογίασθαίοβ 
6588 Πιδοράϑοιηοπϊο8, 588 πο ρο- 
τατθαίοβ. θοῖηᾶθ τϑοίθ (1858, τηὸ- 
παϊ ἀθ ΤΠΔΟΘαδ ΘΟ ΟΥΠῚ Ρ6Γ- 
τὰ ὈΑύ 0 Π6. ΟΥ̓ ΠἾΠῸ 5ΘΓΠΊΟΠ ΘΠ 6558 
ΠῸΠ ΡΟ556, 4υοπίϑπι ἰὰ ἔδοίυτη 
65ϑϑί, φιοα 'ρ505 οἴβοοθυα νοὶ ἶβ88 
ΤῊ, θὅ, 4 πατγιαββοῖ, [οθὲ θη π 
1158 Ῥυδϑίθυ ορἱηϊοπθπὶ δοοϊἀ δυϊί, 
αὐ, ΟἹ ᾿ἰρϑὶ ἴῃ ᾿ὔπ6 6 Θβ58ηί, 
ΠοΒίϊ απ Δ 06 ΠῚ ̓ ῃ ΟΔΠΡΟ ἰηδίσι- 
οἴδηι 50 100 ΘΟΠΒΡἰσογθηῦ, ᾿ΔΠΊ6Π, 
οαπὶ ἰά ἰρβὰπι οἴοογα ν οἰ αθγ Βῖ, 
αἰ Ποβίθβ ἴῃ ρ]ϑη016 βθοῦτη δοῖθ 
ἀδοθγηθγθηΐ, οθῦίθ ΠῸΠ θοβϑαῃΐ 
6θ8 Υ6 ἰΐαᾷ Ρϑγοιβὶ 6556, αὖ ἰ8η- 
[ΠῚ (ΘΥΓΟΥΒ 5101 ἀπατδτὴ ἰηΐθ- 
Οἴτῃ 6888 ΠΟῸῚ ΤΟΙ ΠἸΒΟΘΓΘΏΓΌΓ, 
Νεοαὰθ μᾶπὸ οἴϊεπάεπαϊ οϑυβϑηη 
βαβύα!! Ηθνυσεγά. 1. 1., ὰϊ ῥγδε- 
[6 γϑί! ἢ 6 ΠῚ ΟΥ ἰδ ᾿γάρ Ῥδτιῦ- 
οα]δ6 δέ 5υθδιϊναϊ,. Ετηδπάδπαϊ 
δαΐοπι ἐξεπλάγησαν οοπαίαβ 8α- 
᾿νπὰο γα βίγαι βαπί. ΝΆΠῚ αυοᾶ Μεϊ- 
πΠ6Κ. 1. 1. Ρ. 866 ρτοροϑβυῖν “α- 
κεδαιμόνιοι ἐξεφάνησαν-ε ἴ,8- 
οορἀδοηομΐοβ8 586 ΡΥ δοϑδίϊίεο- 
γαη τ, αἴᾶθοθ 5 ἐκφαίνεσϑαι 
ἀἰοὶ ποη ἸΠΘΠΊΪΠΪΤηῖι5, ΠΘαι6 68 



ΕΤῸΣ 

τούτῳ τῷ καιρῷ 
ς γὰρ μελλήσεως ἡ 

Ξι. ΘΕΡΟΣ. (Υ̓ θὅ. 606.) 

ἘΠ ἐξεπλάγησαν. 
παρασχευὴ αὐτοῖς ἐγίγνετο᾽ καὶ 

129 

διὰ βραχείας 

εὐθὺς ὑπὸ σπουδῆς καϑίσταντο ἐς κόσμον τὸν 
ἑαυτῶν, "Ἄγιδος τοῦ βασιλέως ἕκαστα ἐξηγουμέ- 
νου κατὰ τὸν νόμον. 
ἐκείνου πάντα ἄρχεται. 

βασιλέως γὰρ ἄγοντος ὑπ᾽ 
καὶ τοῖς μὲν πολεμάρχοις 

αὐτὸς φράζει τὸ δέον, οἱ δὲ τοῖς λοχαγοῖς, ἐκεῖνοι 

νἱ διεφάνησαν ΥἹ 17, ὅ ρτἅε- 
ἀἰταπι οβί, 4υοὰ ἴῃ δᾶπάριῃ βθη- 
ἰδπίϊδιη. Πυοΐ ἰηΐειτο Βαποῃρη- 
βίεϊη. (ΡΠ, ΧΧΧΥῚ τ. 3817) νο- 
Ἰαϊτ, Μαάνϊο. ἴῃ Αάνεῦβ. οὔτ, 1 
Ρ. 82 “ακεδαιμονίους ἐξεπλά- 
γησαν ἰοσθη5. ψνΈΓΡῸ ἐχπλήττε- 
τὰ δἀτηϊταπαϊ ΠΟΙΙΟΠ6ΠῚ ἰνὶ- 
θαϊῦ, αὐδη 5ἐ ΡΟΥΘ ΟδΓΘ ἢ 6 ΠῚ ΠΟΠ 
Βαθοὺ; δάθὸ διίθηι πΠῸη ΟὈδίπρε- 
ἔδοιὶ βαπὶ Τιδοο δου οπίουιπι Πο- 
βίοβ ἐν τάξει ἤδη πᾶντες, αἱ 
Βιυηπηἃ αἰδογίίαίε (70, 1) ἱπιρε- 
ἴὰτη ἴῃ 605 αοογθηῖ. Οἷ855. ἀα01- 
ἰδ, αὐτὰτη ἐξεπλάγησαν νὶ μ85- 
βῖνᾶ δάἀπηϊτγαιϊ ἢ Θ᾽ βῖγθ δίι- 
ΟΥ̓́Θ δχοϊίατα ναϊθαίΐ, δῃ 

ἐξηλλάγησαν 5ονϊθοηάυπι ἴα 
ἴῃ δ χοθι δ πάϊ βϑηϊθης πὶ δοοὶ- 
Ῥἰθπά τη 810, 56 α πϑυίγαση νου θα τη 
68 ΠῚ 408Π| ΟἸα55. ἀυθιτδηΐον βίδ- 
ταῦ ΠΟΙ ΟΠ ΘΠ Πυθοῖ, Νὰ αυοᾶ 
α ἐξεπλάγησαν αἰἰπεῖ, τεπὶ 
ΘΧΘΙΏΡἢΪΒ ΠΘΑΙ6 φοπῆνπιαν!: πθ- 
46 Ροίΐυϊν οοπβγμηιαγε; ἐξηλλα- 
γμένος δυΐομι δριυἂ ροϑβίθυ! ΟΓΪ5 
δοίδιϊθ Βου ρύουαϑ ποη δα οθὶ [6 - 
16, 568 ἀϊνγουβαπὶ δὰ ἰπ- 
βοΙ τ ατα 5 βῃ1Πσαί, πραὰα ἀρυᾶ 
Ευγ, ΓΡΗ. Αὐἱ, 564 ἐξαλλάσσουσα 
χάρις, 46 4τἃ ἸῃητοΓρυθίθβ ἀΐβ5θὴ- 
τἰαηΐ, «αἰϊὰὰ αὐἱϊὰ 6586. νἱάθιν 
4αδπὶ ἰη 50] 18 στα; ργϑοῖθυθᾶ 
Θυϊδηηβὶ ΠῚ 856. Ππαθογεῖ, να] 
ἀαθὶαπη οββοῖ, πὰ δά οσοίογαϑ 
ὨαΪὰ5. γΘΥΡῚ [ὈΥΠΊᾶ5. οἱ Οπηηΐ 
ΒΟΥΙΡΊΟΤΙ ΠῚ ὈΒΌΤΩ 5᾽η σι] αν ]5 οχ- 
ΟΘΙ 6 πα 5᾽ σῃ Ποατῖο ῬδγΙ ποεῖ. Νο- 
5. στη ΡΘΥβ Βα ἢ] 510 ρου Δ ]- 
ὈΪΠ6 ΠῚ ἐξεπλάγησαν γΟΓΌΙ ΘΠΊ6ῃ- 
ἀαιϊοπεπι ᾿ην θη ΠΟ Ρ0556, [0- 
ΟΙΠῚ ῬΟύϊ5. τη Π]8ἰὰῃ] 6586. γδτὶ 
Ἰδοιπδθ βίσῃηαπι δηΐο ἐξεπλάγη- 

ΤΒμυογαϊαϊ5 ὙΟ]. ΠΠῚ. ϑ6οί. 1. 

σαν πὰηο Ροϑβαίμηιι5. Ουϊὰ οχοὶ- 
ἀονῖς βοῖγὶ απΐάθπι ποαυϊ!, 5εὰ 
ΡῬοιοβέ οοσ ϑυὶ βίο ἴθ 50 ππὶ 
ἔαπϊββϑ: μάλιστα δὲ Δ. ἐς ὃ ἐμέ- 
μνήῆντο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἐξ- 
αναγκασϑέντες εὐθὺς «ἔκ πο- 
ρείας μάχεσϑαι οὐδ᾽ ὡς ἐξε- 
πλάγησαν. Ταϊΐα ἴδ. δὶ ΟΠ}1558 
6558 βίδίἱπλαβ, οἰϊδτη ἐμέμνηντο 
ψΘΓΌΙ Βα θ᾽δοία ἢ ΠῸὴ ἱπα θῇ ἢ Πὶ 
οβὲ, πὸ Ρυΐαν! 56}}0]. ἰηἱογργοίᾶ- 
15 “μετὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων 
μνήμην, 568. «υΐ ἔκο 5 ὁοορὶ- 
ἰδίας Παοοααοιποηϊϊ!, --- ἐς 
αὐδπιᾶϊα, ἀππη. Οὗ, Μδιῃ. ὧν 
8 78}. Κῦιορ. ὅτι, αἴ]. 8 ὅ4, 
160 δά, 23. -- δεὰ βραχείας 
μελλήσεως, σα οἰχῖρα ἃ 
οὐυποίδίϊοπο. Οἔ Κιιεξ. (ὐ-: 
8 68, 39 46η. 2, --- ὑπὸ σπου- 
δῆς. στα πον ΠΡ ΒΕ ΘΕ ἘΞ 
κοσμον] σύνταξιν. Β6Π0]. Οἱ, 
αᾶπ. ΠΙ 108, 8. --ἔκαστα ἔξ ην 
γουμένου. Οἵ, δ, ΠῚ δ, 

8 8. ὑπ᾽ ἐκείνου πάντα 
ἄρχεται. Ροτεὶ ᾿πβίϑηι ᾿πίουρτο- 
ἰαἰϊϊοποὴ ΟἸπΐᾷ 80 ἰἰἰὺ τὸ- 
σαπίαν (οἷ. δάη. 1Π΄ 86, 2) 1 
ομηΐα 80 1110 ἱποιρίαπι, δ. 
Ρτάνανὶν Ηδαβίαβ, αυδϑὶ ἀπ᾿ ἰ6- 
σεγοίαν, ααοὰ [ευιδίσα οοηϊθοῖι 
Ῥοῦν. Επὶὶ βιπηπια οὐ δοβοϊαία 
τορῖὶβ Τιδοραδοιηοηϊογαμι ἰπ Ὀ6110 
Ῥοίοβίδβ, οὰπὰ ἀοιηϊ οϑϑοὶ δαβιγὶ- 
οἷἃ οὐ Διραβ.1οΥ 1} 5. ἢ η1 005. οἷν - 
οαπιβοτὶρία, Οἱ, Ἤφνπι, Απία, τ, 
[8 234, 15. -- πολεμάρτχοις. 
{π᾿ νογβαβ Πα σο ἀδοπι ΘΒ ΟΓΙΠΙ δΧοῦ- 
Οἰτα5 6Χ 856Χ ΠΊΟΓΪ5 οοηδίαθαί, αἱ - 
θῈ5. βίπρα  β Β᾽ηρῸ] ἢ ρΡοΙθιημ ΓΟ ἢ Ϊ 
ΡΓδοογαηΐ, αὐ ἀοοοί Χοϑη. ἀε Β ερ. 
1αορᾷ. 11, 4. --- λοχαγοῖς. 6 

9 



τάξις ἀμφο- 
τέρων. 

1590 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ ἙἘ, ἕς΄. ξζ΄. 

δὲ τοῖς πεντηκοντῆρσιν, αὖϑις δ᾽ οὗτοι τοῖς ἔνω-- 
μοτάρχοις, καὶ οὗτοι τῇ ἐνωμοτίᾳ. καὶ αἵ παρ- 

ϑΞ ἐς -» 

αγγέλσεις, ἤν τι βούλωνται, κατὰ τὰ αὐτὰ χωροῦσι 
χαὶ ταχεῖαι ἐπέρχονται" σχεδὸν γάρ τι πᾶν πλὴν 
ὀλίγου τὸ στρατόπεδον τῶν “ακεδαιμονίων ἄρχον-- 
τὲς ἀρχόντων εἰσί, 
πολλοῖς προσήκει. 

καὶ τὸ ἐπιμελὲς τοῦ δρωμένου 

61. Τότε δὲ κέρας μὲν εὐώνυμον Σκιρῖται αὖ-- 
τοῖς καϑίσταντο, ἀεὶ ταύτην τὴν τάξιν μόνοι 4α- 

8 8. ἐνωμοτάρχαις οοἀά, ΟἿ Βία!. Οαδεϑί. διάπι, 14, 

Ἰοοὶβ οἵ. δάῃ, ΙΝ 8,9. -- πεν- 
τηκοντῆρσιν. Ηἰ οὐδ πῦ ἀϊιο 685 
πεντημοστύων, Ὧἀθ αυἰθυβ οἱ ἀθ 
ἐνωμοτίαις οἵ, 68, 8. εὖ 101 δάη. 
δ. τον παραγγέλσεις. 

Νοη οπιπΐδ ἱπηρθυϊα ροββαῃΐ 6556, 
οαπὶ αἰβοθγηδηίι" 80 τῷ τὸ δέον 
φράξειν. ψιάδηίαγ ἰρῖτιν βίηραϊα 
ἱπηροῦῖα 6556, ατ|88 Ροβί ῬΌΡΠΙ Πὶ 
πη αἰ ουβαμ οΥἀϊ πϑίατη οἀπηὐῃγ, 
-- χατὰ τὰ αὐτά, οοάεπι 
τη 040, ἷ. 6. Ῥ6Ι ΡΟΪΘΠΊΔΓΟΠΟ5, 
Ἰοοῃδρο5, το] πο5 ἀπιοθ5 δά 6δπο- 
πηοίαγομοβ, Οἷ, ΠῚ δ 9: 
ταχεῖαι, ἷ. 6. ταχέως. δ. ὀξεῖς 
ΙΝ 196, 6. -- ἐπέρχονται, 
ἐγνεηϊπηΐ, Οὗ, Βορι, Απι. 700 

ἐπέρχεται φάτις. ΤοπΊΘτΘ Οοδοι. 
Νον. ἰδβοΐ. Ρ. 180 περιέρχονται. 
- σχεδὸν γάρ τι. Οἵ. «ἴῃ, 
ΠῚ 8. τά: τς ἄρχοντες ἀρ- 
χόντων εἰσί. Οὗ ἤδτπι. Απιίαα. 
ὅν. 1839, 2, -- τὸ ἐπιῖμ ἐᾷ ἐπ] 
ἡ ἐξειἐ εμέ 56Π01. Οὗ, δάῃ. 
θ, 
ἾΝ 67. ξ 1. κέρας εὐώ- 

νυμον. Τὰ πη ΤΠπογαϊά 65 τηθ- 
τηοτῖαα ἰγδαϊα!, ΠοΙΙα αὶ βουϊρίο- 
γ6 5. ϑοῖν 85 ΒΘΟΥΒΌΤ Π6Ὸ ΡΘΥΤΗΪΧ - 
105 Οὕγη το απὸ Θχϑγοῖία τη} } [8558 
50] υτὴ ἀοορηί, δίᾳπε οχ Ποὰ, ΧΥ 
852 δᾷθο δὸ58 ἴῃ πηραϊΐϊᾳ δοῖὶβ 
σΟη ἰδίου β0] 05 6556 οὐ] ]θοὶώ 
ἌΡνθβ0ῃ., απἃ ἀ6 τὸ νἱ4θ Ρίανα ὦ ἴῃ 
εἃ, πιαὶ, -- Σκιρῖται) λόχος 
“Μακωνικὸς οὕτω καλούμενος. 
56Π0], Δόχος οἰΐδτῃ ἃ ὨΙοὰ. 1. ἃ, 
νοσδηίαν, 6 ἃσγοὸ Πποιιπὶ νἱά. 
ΒΌρΡΤΑ 38, 1 δάη. Ῥονυίοθοὶ ογδῃΐ, 
5605 Ρυἱηγϊίι5. Αὐοδαϊοα, βϑα πιὸ- 

Του θ 5. οομπαϊοϊοηϊθιι5 απιᾶπη το ῖ-- 
αὶ ΤιΔορἀδοπη ΟΡ ΠῚ ἱπηΡ 0 
βυθίθοι. ΟΥ, Βανβίδη, αθορυ. ΠΡ. 
1117. Βααϊίοβ. θ05 {τιῖϑθθ 6 Χϑῃ. 
Ογν. ΙΝ 2, 1 ποη Ἰΐψιθυθ ἴϑτὴ 
ΑΌτθβοῃ. ἀοοιῖι, Νὰ ΤποΥ- 
ἀἰάε5. ΙΝ ὅδ, 2 ρυδοίθυ. οοηβαθ- 
τἀ] π θη ἃ Γι ΟΘἀ Δ ΘΠ] ἢ 15 Θατὶίο5 
σοηδβίϊαςο 5 ὨδΥΡατοῦ ΠΘα16 μϊο 
810 Ῥοϑί οἵ ἱππῆς αὐτῶν ἐφ᾽ 

ἑκατέρῳ τῷ πέρᾳ 5ονίθεγοῦ πὸ- 
4π6 ΤιΔοοἀδοπη οὶ δχ Ῥᾶιιοὶβ 55 
Θαῦϊθιι5. 1105 ἴῃ ΟΟΥΠὰ δ᾽͵ ΓῸ 
ΟΟἸΠοοαβϑθηΐί, δὶ ἰθίάθπη ϑοϊγιία8 
Θααϊίοβ θβββϑηύ, (05 ρϑαϊίο5 [1556 
Ἰεντύθν δυπηδίο5 γθοίθ οθηβοηί 8 η5. 
ὥραν. Γ1 ρ. 228. Τιίτη, ΒΘ ϑρυὉ]. 

. αν, Ρ. ὅ95. ΜΈ6]]. ον, ΠΡ. 242 
Ηδ88. δά Χϑη, Βεϑιηρ. [1:ἀοοά. ᾿. 
28. ϑοπορθιηδπη, Αηΐαα. τ. 1 Ρ. 
214, Βυρδί, οἱ Κορϑοὶ!. Ηἱἰβί. τοὶ 
τα}}, ὅτ, Ρ. 98. 46 115. σοπίογθπαϊ. 
-- αὐτοὶς καδϑίσταντο, αἷα 
λίγον βἰεἰϊέθη δἱομρ ἱΐποη αἷδ 
πον ΕἸσοῖ ἀμ, Ῥναβαϊοδυῖνδπι 
᾿σῖταῦ ΔΡΡΟΒΙ.0Π6ΠῚ “πέρας ευώ- 

νυμον εἴβοῖι, -- μόνοι απκε- 
δαιμονίων, 5011 Τ:δοράδε- 
τὴ Οαΐ ΟΥ̓ α τα, ϑοιυτίαβ 4 αδη 4 ι8 
οτἱσῖηθ Αγοδάθβ (οἴ, ἤδβυοῃ. 5. ν.), 
ἴὰπη0 ΤδΔοΘἀ ΘΠ ΟΠ ΟΓ απ ρϑυέθπι 
Ῥυΐαίοβ 6556 οχ 838, 1 οἱ αἰϊπηάθ 
ἀρρατγοῖ. ΟἿ, ϑθῃο]. ρᾷι!ο ἃπίο. 
Μα]6 ΑὈτγοβομῖαβ πᾶθο οχρ]ϊοανῖς 
βοργορϑιϊ ἃ Παροά. ,» 608 τᾶ- 
ἰοπθ μόνος τινὸς ἴῃ ϑόρῃ, ΑἹ, 
611 εὐ Τιοϊ. Τίτῃ, δὅ ἱηνθηϊνγὶ αἵ- 
ἢγπηαί, απο ἀθ 1μποῖδηο [δ  βιιιη, 
46 ϑορδιοοῖο, Φαρα ἴῃ ΡὨ1]. 188 
μοῦνον ἀπ᾿ ἄλλων 5ῖς. ἀἰχῖβ56 
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κεδαιμονίων ἐπὶ σφῶν αὐτῶν ἔχοντες" παρὰ ὁ᾽ 
9 Ἁ . 9 }Ὶ ’ ΄ τ ΄, τι 

αὐτοὺς οἱ ἀπὸ Θράκης Βρασίδειοι στρατιῶται καὶ 
, 3 ΕΣ ,» , 

νεοδαμώδεις μετ΄ αὐτῶν᾽ ἔπειτ ἤδη “Ἔακεδαιμο-- 
9 ᾿ .ξ.ω , Χ ’ ᾿" 9 

νιοι αὐτοὶ ἑξῆς καϑίστασαν τοὺς λόχους καὶ παρ 
αὐτοὺς ᾿ρκάδων Ἡραιῆς, μετὰ δὲ τούτους Παι- 

, ᾿ 4...ἢ -» Ἔ »" ᾿ -»Ὕ Α 

νάλιοι, καὶ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ ᾿Πεγεᾶται καὶ Ἴακε-- 
δαιμονίων ὀλίγοι τὸ ἔσχατον ἔχοντες, καὶ οἱ ἱππῆς 

3 - 9 , “ ΄, ’ 
αὐτῶν ἐφ᾽ ἑἕχατέρῳ τῷ κέρᾳ. Δακεδαιμόνιοι μὲν 

χν 3 Ἂς . ὧν ΄ 9 εὖ ἣ ᾿ 

οὕτως ἐτάξαντο᾽ οἱ δ᾽ ἐναντίοι αὐτοῖς δεξιὸν μὲν 

κέρας Μαντινῆς εἶχον. ὅτι ἐν τῇ ἐκείνων τὸ ἔργον 
΄, 3 93 » ’ ἐγίγνετο, παρὰ δ᾽ αὐτοὺς οἵ ξύμμαχοι ᾿᾿ρκάδων 

ἦσαν. ἔπειτα “4ργείων οἵ χίλιοι λογαδὲς, οἷς ἢ 

πόλις ἐκ πολλοῖ ἄσκησιν τῶν ἐς τὸν πόλεμον 

Οαρ. 67. 8 1. αὐτοῖς οἵ ἐπὶ Θ. εοἀά. Οἵ, δἅη. 

οοηβίαϊ, ἀπθίππιὶ οϑί. ΟἷἍ, Μοίποκ, 
δα Θεά. 6ο]. 1280. ἃ ργοβᾶ δογίθ 
οὐδύϊοπα ἢΐο οἷιβ πἰϑι8 8 16η08 
εβι, Οἱ, ίηά. ἴῃ Βίορῃ, ΤΠ 65, 
- ἐπὶ σφῶν αὐτῶν. Οὗ «ἀπ. 
Π 68, 8. -- παρὰ δ᾽ αὐτούς. 
Ἀρουδαιίναπι ΤΘΒΟΡρϑίμηι5, αυοα 
ΤῊ, Αἰ01, τὶ 6 δοῖὶθ ἰηβέναποία 
ΒΘΤΤΠΟ 65ἷ, παρά ΘΠ ἃ66, ᾿πηο]ὲ, 

Οὗ, «υοὴ ἴποχ ΒΘαΌΪ ιν καϑίστα- 
σαν παρ᾽ αὐτούς, 8 8 παρ᾽ αὖ- 
τοὺς ἦσαν, Π 2, 4. 671, 2. -- 

οἵ ἀπὸ Θρῴκης Ξου᾿δοπάθτι 
6558 νἱαϊ Ηδδδ5. Γποιῦν, ΤΠιιο, Ρ. 

. ΟἹ ἀοΟΙΏΡΑΓΔΠ5 84, 1 εἰ 8ὅ, ὁ εἱ 
δἀάθηβ ἴῃ ΑἸοτΟ αυϊάθιῃ Ιοςο 
Ρᾶι]ο δηίθ τοὺς ἐπὶ Θράκης 
στρατιώτας ἀπαγαγεῖν Ἰεοῖ, 568 
αὶ ἃράποαίαγ, δάϊς 6556. ἴῃ 
Τηγδοῖα, αποὰ ποη ὁδάργα ἴῃ ἢιηῸ 
Ἰοοαπη, αἰ] 5᾽ σα ΠοαπίαΓ τη] Π65. 6 
Τηγδοία σοάποι!, - - ΑΘΉΘΑΘΙ ϑρς 
δεις. 6 πῖ5 νὶἱὰ. δάη. 84, 
“ακεδαιμόνιοι αὐτοί, εν 
οοἀδοιηοηὶ! ᾿ρ5], ἰ. 6. ΘΗ οἱ 
ΡΓΟΡΥΙ, ααἱ αἰΒοογπ απ ἃ 5ι1- 
ῬΘγΙοΥῖ θτ15 ΠΟ πἱῃ 015, 4105 Πλΐητι5 
Ῥτορυῖθ [ιοοἀδοπιοηΐο5. ποπιϊπᾶ- 
Υοῖβ, -- Ἡραιῆς. ΗἰΒ. ποπιεδῃ 
ἀοάϊι Ηργαθα ργορα ἤποβ Τυῖρῃν- 
ἴδε ἴῃ ἀθχιγὰ ΑἸρῇῃεὶ σὶρ 5ἰία. 
ΟΥ, Ραυβ. ὟΠΙ 1, τυ, Ρεϊορ. 1 
Ῥ. 868 544ᾳ. Βιυγβίδῃ. ἄδορν. "ἢ 
Ρ. 2δῦ 344. --- Μαινάλιοι. σῇ, 

δᾶ. θ4, 8. -- ἐπὶ τῷ δεξιῷ 
κέρᾳ Τεγεᾶται. »ππο Ἰσου πη 
5πππὶ νἱπαϊοαθαηΐ, 14. Ἠδγοάοί. 
ΙΧ 260.““ ΒΙοοπιῖ, ὅ'εα ααοῃίδτη 
ἀοχίγαπι οογπὰ ογαΐ ἰοοι5. Ποη6- 
βίου. (οὗ, ἈΝ οίβιῃ. Αμπίαα. ἅν, 
Πρ. 3382), ,,νὉ ΒΌΡΥΘηἃ ἀρ (ἃ 5 
Τιαοοἀδθπιοῃϊογιπι βουγδγοίαν, [0- 
ΘΒ. ΟΠἸΠἰ ΠῚ ΠΟΠΟΙΙ ΠΟΘ ἢ (551}1Ὲ5, 
ΘΧι ΘΙητ πὶ οΟΥΠπὰ ἀοχίγαηι, ἃ "8- 
οοἀδουηοπίογιιση. ΠΟΉΠ.}15 ἰθ6π6- 
θαΐαγ,“Κ Ασα, --- οὗ ἱππῆς. θ6 
δα αία 1,δοο δ οπ] Π ΟΠ ρΓᾶ6- 
(ἐν ΙΝ ὅδ, 2 νἱά. ϑομπεοὶά, οἱ 
Ηδδ88, δὰ Χρη, Βοπιρ. 1μαρεα, 11, 
2. -- ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τῶ κέρᾳ. 
ὕι. ρΙεγαση αι. δα αϊίαίτι5 ᾿ἀταθοῦ- 
γαπι. ὙἹὰ. ΙΝ 93, 4. . 

8. 2. οἷ δὲ ἐναντίοι... 
Μαντινῆς. Οὗ απ. 99.051 
-- ὅτι... ἐγίγνετο. Ἐὰ δπϊπὶ 
46 ὁδιιθἃ Ιοοαπι Ποποϑβιϊούθιη (6η6- 
θαηῖ. --- παρὰ δ᾽ αὐτούς. Οἵ 
δάη. 8 1. Χοη. Ογτγ, 1 4, 18. Κυιιθρ. 
αν. 8 68, 86 8ᾶη. 1. -- οἵ ξύμ.-. 
μαχοι ρκάδων. Οἵ, 47,1 
οὐ ἴδ αἅη, -- ἀργεέων οἵ 
χίλιοι λογάδες. ὃ) Ὠΐβ, αὶ 
ἢἾ 81} αἰ γοθαηΐ ἃ ταὶ 05. ΡοΥ- 
Ῥδία! 5 Γθοθῃ ΟῚ Το ΡΟ μη, νἱά, 
Ὀῖοά. ΧΙ 76, 7. 80, 2. ΡΙαῖ. ΑἸο. 
18. Ῥαι5. 11 230. Αὐἱϑίοί, Ροῖ. Κα 
4, --- ἐκπολλοῦ νοιρᾶ, αἱ 1,8- 
τἰἰᾶ ἴᾶτα ἀπά πη), Ὧθ ἰθῃροῦΘ 

οΥ 



ἀρϑμὸς 4α- 
κεδαιμονίων ἦ 
ἐκ λογισμοῦ 
τινος γιγνό- 

μενος. 

Ν 

192 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΤΡΑΦῊΗΣ Ἐ, ξζ΄. ξη΄. 

δημοσίᾳ παρεῖχε, καὶ ἐχόμενοι αὐτῶν οἱ ἄλλοι 
᾿Αργεῖοι, καὶ μετ᾽ αὐτοὺς οἵ ξύμμαχοι αὐτῶν, Κλεω- 
ναῖοι καὶ ᾿Ορνεᾶται, ἔπειτα ᾿4ϑηναῖονι ἔσχατοι τὸ 
εὐώνυμον κέρας ἔχοντες καὶ ἱππῆς μετ᾽ αὐτῶν 
οἱ οἰκεῖοι. 

θ8. Τάξις μὲν ἥδε καὶ παρασκευὴ ἀμφοτέρων 
ἦν, τὸ δὲ στρατόπεδον τῶν “ακεδαιμονίων μεῖζον 
ἐφάνη. ἀριθμὸν δὲ γράψαι, ἢ καϑ' ἑκάστους ἕκα- 
τέρων ἢ ξύμπαντας, οὐκ ἂν δυναίμην ἀκριβῶς" τὸ 
μὲν γὰρ “ακεδαιμονίων πλῆϑος διὰ τῆς πολιτείας 
τὸ κρυπτὸν ἠγνοεῖτο, τῶν δ᾽ αὖ διὰ τὸ ἀνϑρώ- 

Ἰογαηΐ, 

ΟΡ. 68. 8 2. ἐδυνάμην οοὐᾷ. Οἷ, ἀάῃ. 

ΠΟῚ ΠΙΠῚ15 ΙοηρῸ νἀ θηΐαῦ ἰηέε]- 
Ἰεβρδπᾶβ. --- οἵ ξύμμαχοι αὖ- 
τῶν, ϑυρτὰ 47, 1 οἵ ξύμμαχοι 
ὧν ἄρχουσιν. --- Κλεωναῖοι. 
Ηογυμὰ υὐῦ5 ὟΙ 9ὅ, 1 πηρϑηογᾶ- 
, Βιυδ0. Ῥ. 8511 πόλισμα, ἴπ- 
φαυῖ!, ἐπὶ λόφου περιοικουμένου 
πανταχόϑεν καὶ τετειχισμένου 
καλῶς. διέχουσι δ᾽ αἵ Κλεωναὶ 
τοῦ μὲν 'άργους σταδίους εἴκοσι 
καὶ ἑκατόν, Κορίνϑου δὲ ογ- 
δοήκοντα. -- Ὀρνεᾶται. Πο- 
ΤΠ] ἃσγαπὶ ϑίν800 Ρ. 876 ἰηίον 
Οουϊπίμαπι οἱ ΘΙΟΥΟΏΘΙ, Ρ. 8582 
ὑπὲρ τοῦ πεδίου τῶν Σικυω- . 
νέων οοἸΙοοαί, Αἀά. Ραυβ, 1 28, 
Ουνί. Ρεῖορ. Π Ρ. 4785ᾳ. Βιυν- 
βίδη. ἀβθορυ, Πρ. θ4. Ογηθαίδθ 
οὰπὶ Ῥυΐτηὶ Αὐρίνογαπη ρϑυϊοθοὶ 
ἴδοι! δβϑβϑῆΐ (4 γΘ ΟἸΏΠ65, αὶ 
ἴα Αὐρίνουαη ἱπηρουϊο 5ῈὈ]ΘοΙΙ 
ογδηΐ, Ογπραίδο Δρρϑ!δδπίαν. Οἵ, 
Ἠεγοά. ὙΠΙ 78), 4υδπὶ Θδη 6ΠῚ 
οοπαϊοϊοποια ΟἸδοπδοὶ ἀποααθ580- 

Ροβίθ Αὐρὶνὶβ ἃ (ἱβο- 
Τῆ6η6 ΓιΔορἀΔοι  ΟΠἸΟΥΌΤη ΓῸρ οτἃ- 
νἰβϑίπια οἶδά αἰ ἤιοι5 (ΗΠ γοα. ΥἹ 
16---84) οπτη γ 14 18 ΟΡ αΪ5 ἀτ- 
Θὶν οὐ ΠῚ ἱπη ρ ουῖο 5. 4115 Δ] 148 }- 
ὑπΠῈ (θη ροΥῦβ ἴῃ ᾿ἰ ον αίθμη νἱ- 
ἀθηταῦ γϑϑυϊιαι! 6556; ἀθίηαθ ν 10 
δοάθπη ἰθηροῦθ, αὰὸ Μγοθῃϑο 
(οἵ, φάῃ. 1 10, 1) οὐ Τίγγῃβ ἀθ- 
Ἰοίδθ βαηί (εἰγθα ΘΙ. ΧΧΥῚ 8), 
ἴαοίο συνοιπισμῷ ΑΥ̓ΡῸΒ Β5απΐ 
ἰγϑη5]8 1 (Ραυβ. ὙΠΙ 21, 1.0] 
δῦ, 5). Ἐογα ορρίἀιιπη ἀπο ηι 

ΟαΠῚ οὐδ} ροβίθϑ βχϑε θυ, ηἶδὶ 
ΘΟΙΟηἾ Δ ηῚ ΑὙ ΟῚ ΟΥ̓ 60 ἀαδατιοίδηη 
6586 ἰδ 8) ὈΔΥΒ5. ᾿ΠΟΟΪΔΓΌΤΩ 
Γοιηϑη8., Βοβζαίο ἰοῦ Αὐρὶ- 
ΟΠ Προ υῖο ΟἸθοπδοὶ οὐ Οτ- 
πραίδθ ΑΥ̓ΟΊ ΟΡ ΤΩ 50011 5006 1{1- 
ΟἿἱ ἔδοία βυηί, σὰ ἀθ τὸ ροϑβί 
ΜΏΒΙΙον, ὍοΥ. 1 ρ. 189. 114 οἱ 
Αδρίη, Ρ. 48 54ᾳ. οορὶοβίιβ βχρο- 
Βαϊ Βαβο]ύ, ἴπ ᾿ἰῦγο, απθηὶ ἀ6 
ῬϑΙοΟΡΟΠ ἢ 68118. δου πα 6 500115 
ΒουΙρϑὶί, 1 Ὁ. 94544ᾳ. εϊονοναηΐ 
Οτηθαβ Ὁ ἴπο0}}18. ἀδγοϊοία8 56χ- 
10 ἀδοϊηιο θ6}}} ἃππηὸ Αγοὶνὶ (ΥἹ 
τ, 2), 564 πο ἰΐὰ αἱ ΟΙδπ6 Ρεὺ- 
ἰουίην, ΟΥἾ, Βαγϑίδῃ.],]. -ττ οὐκ εῖζοι. 
Αὐρὶνὶβ ΘΠ. ὨᾺ]}1]05 ἔαΪββα δααυὶ- 
165. ἴΆΠῚ ὅ9, 8 οορηον 18, 

(δρ. 68. 8 2. “ξύμπαντας. 
ΒΌΒΕΠ 5. ξυμπάντων ἰερογοίαν; 
Π8ΠΊ ὉΠΙΥΘΥΒΟΙ ΠῚ) ΠἸΙΠΊΘΓΙΙΠῚ Ρον- 
ΒΟΥΙΌΘΓΘ ἀρίϊι5 αἸοὶ αν 4υ8Πι α]- 
γΘΙΒ05 Ρδυβουΐθοῦο. -- οὐκ ἂν 
δυναίμην Ῥῦο οο84. 5ουϊρίατγα 
ΠΟ Θπιθηἀανίπηιβ. Ηδθο Θη ΠῚ, 
Ἰϊοοὺ εὖ ἐβουλόμην 5αθαυάίαίαν, 
ἴαϊδα θ5ι, ὀυχὰ ΘΟΠ ΡΥ αἰῆντηα- 
οηθα. οἱ {τ θαογα βοηίθηςα να- 
ἰθπιαν. Ναυδαπὶ ἐδυνάμην ἜΔς 
Βουίθογο ροίογαί, ποι ἂν ἐδυνά- 
μην. Ἐταδβίγα Κυιθρ.. τ. 8 δά, ὃ 
δ. 10 αἴεονίαν, -- διὰ τῆς 
πολιτείας τὸ κρυπτόν] διὰ 
τὸ ἔϑος εἶναι “ακεδαιμονίοις 
πάντα κρύφα πράττειν. Θ0Π0Ι. 
-- διὰ τὸ ἀνθρώπειον κομ- 
πῶδες ἐς τὰ οἰκεῖα, Ῥτο- 
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πειον κομπῶδες ἐς τὰ οἰχεῖα [πλήϑη] ἠπιστεῖτο. 
ἐκ μέντοι τοιοῦδε λογισμοῦ ἔξεστί τῷ σκοπεῖν τὸ 
“ακεδαιμονίων τότε παραγενόμενον πλῆϑος λόχοι 
μὲν γὰρ ἐμάχοντο ἑπτὰ ἄνευ Σκιριτῶν ὄντων ἕξα- 
κοσίων. ἐν δὲ ἑχάστῳ λόχῳ πεντηκοστίες ἦσαν 
τέσσαρες, καὶ ἐν τῇ πεντηχοστύι ἐνωμοτίαι τέσσα- 
ρες. 
ζυγῷ τέσσαρες" 
πάντες ὁμοίως. ἀλλ᾽ 
Ρίϑυ μα π8 τὴ (1. 6. Ποτηΐ- 
Πα) ἀθ 5115 γτεθιι5 τππᾶρηΐ- 
Ἰοφποπεῖαπι. 6 ΒΘ ΔΙΠΠΊΔΙΪοα 
γουθουπ τὸ ἀνϑρώπ. κομπ.. τὰ- 
ἰΐοπο οἵ. δάη. 1 87, 4 εὐ ἅς ἐς 
ῬΥδΘΡ. ἅ4ῃη, 7, 8. Ραιοὶ τη αἰ εἰτα- 
ἀἰπ θη οουῖο ἜΧΡΙ ογανΐ ΠΟῊ ῬοΟίαΪ556, 
αποά ΠοΙηΐη65 δ1ᾶ5. ΤῸ5. ΟΠΊΠΘΒ 
Ἰδοίαπαο ἃῦσοῦθ βοϊθηί. [δα τι 
πλήϑη «Ὁ δαϊθοινο οἰκεῖα 5ε- 
Ῥᾶγαπα θη δϑί. Ο]855. τὰ πλήϑη; 
Βα ουπὴ Ρ] 115 οΘπέππὶ ἐσσὶ πα 10- 
οἷ Ῥγδθίθι πππὸ 5011ΠῚ ΤῊ. 5ἴη- 
Θσυϊαῦὶ οἷπθ νοοα θ}}]} αἰδίμγ, τηᾶ- 
Ταἰτηιι8. Κυαιιθρ οὐ Μοίηοις, (τη. 
ΠΙ| Ρ. 857) οὐϑθοιμὶ πλήϑη ΤΗ. 
αὐϊαάϊοανοθ. ϑαθαπαϊοπάυηι τὸ πλῆ- 
ϑὸος. 

8 8. λόχοι. .. τέσσαρες. 
ΗΙ5 νϑυθὶ5 ΓΟΡΌΡΔΓΘ Ραίΐδαιν Χ θη, 
ἀθ Ββρ. [μδ0. 11, 4 ἑκάστη δὲ 
τῶν πολιτικῶν τούτων μορῶν 
ἔχει πολέμαρχον ἕνα, λοχαγοὺς 
τέτταρας, πεντηκοντῆρας ὀκτώ, 
ἐνωμοτάρχους ἑκκαίδεκα, ααὶ 
βἰπρα 5. λόχοις Ὀΐϊπα5 πεντεκο- 
στὺς Ἰτθτιααθ. βί Πρ }}5 πέντεχο- 
στύσι Ὀϊπα5 ἐνωμοτίας {6 γὸ 
ν᾽ ἀθαίαν, θ 6 Πα6 τορυρπϑηιία, δὰ 
ααδπη δοσραϊ! αποὰ μόραεςς, 4005 
θῖποβ λόχους Παθιΐδβα αἰϊαπα 8 
(εἴς Χοη. Πϊβεὲ, αν, ΙΙ 4, 90. ὅ, 
10) Θορ: πον ἱπηι8, ἀαδίοΓ ΠΟ λοχα- 
γοὺς ἴυϊπ56 ᾿άθιη τηθπιουγαί, Ροϑβί 
8Π105 Ἀπεβί, οἱ Κοθηὶ. Ηΐϑι. τοὶ 
1], αν, Ρ. 90 34ᾳ., ϑομοθιηδπη. 
Απίΐαα, τ, Τρ. 297, Τυῖεθον ἴῃ 
1106}, ααθτη ᾿πβουῖρϑὶὶ ΕΟυβομαη- 
856ὴ Ζιγ βρᾶτγίδη. Ὑ θυ αβϑαησβροο- 
ΒΟΒΙΟΠ 6, Ρ. 1 544. δχροβυθγιηΐ, 
Εχ Πῖβ δυιΐθπι [δ Πἰπι6 τοὶ αἰ[ἢ- 
ου] αίοτη Ἔχ ρθάϊν 586 ποδὶβ νἱάθη- 

τῆς τὲ ἐνωμοτίας ἐμάχοντο ἐν τῷ πρώτῳ 
ἐπὶ δὲ βάϑος ἐτάξαντο μὲν οὐ 

ς ᾿Ὶ “ ᾿ [4 
ὡς λοχαγὸς ἕκαστος ἐβου- 

τὰν Ἐιτιοβί. οὐ Κοθοὶ,, ααϊρρα αἱ 
ΠΘ486 ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΪΒ πϑαὰο ΤΉ, νϑὺ- 
δ ἰγδάϊία πηαίανουῖπί. Οθγίο ἀρὰ 
ἐν ΤῈ αὶ ἰηἴγα παιηθυ πὶ τῆς πρώ- 
τῆς τάξεως οαπὶ τοι γαϊϊο- 
οἰπδίϊοπθ δοοιγαίθ. σοην ΘΠ ΘΠίθηἢ 
παραὶ, αὐϊοα δ 1η τη πΐατο ἰθπιὸ- 
τΆτί απὶ δϑί, --.-Ομιξακοσέίων. ἤππο 
ΠΠΠΊΘΙΙΠῚ οἰ ΓΙ Υπὶ ΟΟΠΒίδ ΠίθΙη 
ἔπϊβ58 ϑυϊάδθ εἴ Ρμοῦϊ τοβεϊ πη Ομ ἰὰ 
ἀοοεπί. -- ἐν δὲ ἑκάστῳ...] 
ἔχει ἕκαστος λόχος πεντήκο- 
στύας δ΄, καὶ γίνονται τῶν ζ 
λόχων πεντηχοστύες κη΄. ἔχει 
ἑκάστη πεντηχοστὺς ἐνωμοτέας 
δ΄, καὶ ,γίνονται τῶν κη πεν- 
τηκοστύων ἐνωμοτίαι ριβ΄. ἔχει 
ἑκάστη ἐνωμοτία ἄνδρας 185 
ὡς γίνεσθαι τὸν πάντα στρα- 
τὸν τρισχιλίους πεντακοσίους 
ὀγδοήκοντα τέσσαρας. 8110]. --- 
ἐν τῷ πρώτῳ ξυγῷ. Οἵ ΡΟ]. 
[196 τῶν μαχομένων τὸ μὲν 
ἕμπροσϑεν μέτωπον καὶ ξυγὸν 
καὶ πρόσωπον καλεῖται. ϑυϊάδβ: 
ζυγὸς ἐν τοῖς ταχτικοῖς τὸ ἐκ 
παρεστηκότων ἀλλήλοις πλῆ- 
ὅος. Ἐδι ἰσϊίαν ξυγόν ΠΟΒΙΓΕΠῚ 
αἰϊο εἴαθ σοπίγαυ ΠῚ ΠΟΙΏΉΘΠ 

΄ ᾿ ᾿ ς ᾿ 

στίχος. --- ἀλλ᾽ ὡς... ἐβού- 
λετο. ἴῃ [ῖ5 οἴϊεπαϊν  οῦτ. ρῥτο- 
ΡῬίογθᾷ, αὐοὰ 5616] οοηβιϊιαία 
Θποπιοίΐαο ἔγοπία τὸ βάϑος ἀε- 
ΠΗ ΓΘΙῸΡ ὨΤΙΠΊΘΓΟ ΤῊ] 1.) ὩΟῊ 6 
ἸοΟΠμαΘῚ ἀΡΌ ΓΙῸ Ῥθπάοτγοι, ΘΔ 6416 
Ἂς οδτιβἃ ἀλλ᾽ οὐοι,, τὰ ἐβοθλετι 
γοὶ Ρούϊι5 τῆς τε ἐνωμοτίας... 
ἐβούλετο ἀεῖεγε νοἱαῖν ἀββθηβιβ- 
αι δϑὲ δι! ΜΈΘΙου, ἴῃ Απη8!], 
ΡΒ. ἃ. 1867 ρ. 98. Οιιοα ἐοπι- 
Ῥτοθδηάιπι οβϑοί, δὶ οἵπηθβ 16- 
χους Θυπ4 6 ΠῚ τη} Ἰὑππηὶ ΠΙΙΠΊ ΘΙ ΠῚ 



παραινέσεις 
ἑκατέρων. 

1894 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἐ, ξη΄. ξϑ΄. 

λετο, ἐπὶ πᾶν δὲ κατέστησαν ἐπὶ ὀκτώ. παρὰ δὲ 
ἅπαν πλὴν Σκιριτῶν τετρακόσιοι καὶ δυοῖν δέον-- 
τὲς πεντήκοντα ἄνδρες ἣ πρώτη τάξις ἦν. 

09. ᾿Επεὶ δὲ ξυνιέναι ἔμελλον ἤδη, ἐνταῦϑα 
καὶ παραινέσεις καϑ' ο Γ ς ᾿Ὶ -»" ᾽ ΄ 

ἑκαστους ὑπὸ τῶν οἰκείων 

στρατηγῶν τοιαίδε ἐγίγνοντο, Μαντινεῦσι μὲν ὅτι 
ὑπέρ τὲ πατρίδος ὴ μάχη ἔσται καὶ ὑπὲρ ἀρχῆς 
ἅμα καὶ δουλείας. τὴν μὲν μὴ πειρασαμένοις ἀφαι-. 
ρεϑῆναι, τῆς δὲ μὴ αὖϑις πειρᾶσϑαι" ᾿ἡργείοις 
δὲ ὑπὲρ τῆς τὲ παλαιᾶς ἡγεμονίας καὶ τῆς ἐν 
Πελοποννήσῳ ποτὲ ἰσομοιρίας μὴ διὰ παντὸς στε- 
ρισκομένους ἀνέχεσϑαι, καὶ ἄνδρας ἅμα ἐχϑροὺς 
καὶ ἀστυγείτονας ὑπὲρ πολλῶν ἀδικημάτων ἀμύ- 
ΠΑ Ἶ556 58115 οοηϑίαγοί, 564 συμ 
ἴῃ 8110 Θχϑγοϊία 8115. 15 ΠΠΊΘΓΙΙΒ 
ἔμουῖο (οἵ, Ἀποβί. οὲ Κορ, 1. 1. 
Ρ. 92, 9), ἔδο!]6 οὐδαϊ ροίοϑβί διϊδιη 
ἴῃ τη0 δοἀροηηαιο Θχουοϊία ΠΟὴ 

᾿ἀϊἃ ΒΘΠΊΡΘΙ ΟΠΠ65 λόχους ἰῃΐον 
88. ἀθαιιαίοβ ἔ[͵556,. οὐ ΠῚ] αἰΐ- 
Τογθηΐίαθ δββϑϑί, Θποᾶ ἶὸ φαοαυθ 
τ ἔα 1556 'πΠ4 6 5516 Δ} ᾿ἰοοί, απο 
ΤῊ, πο ἰοίϊὰ8 δχογοϊίι8, 5864 
ΡΥΪΠΙΐ οὐ Π]8 ΠῸΠΊΘΙ ΠῚ ΒΔ αχίύ. 
-- ἐπὶ πᾶν, ἴῃ ἀπ Ϊν 6 Γ8 Πη. 
-- ἐπὶ ὀκτώ. Οὗ δάη. ΕΥ̓͂ 98, 
4. -- παρὰ δὲ ἅπαν, 1 
5Ὁ1 18. -- τετραπύσιοι ... 
ἄνδρες τοῖ»«4»«4);»«4 νἱιῖ. 

ὅᾶρ. 69. 8 1. ξυνεέναι 
ἔμελλον ἤ δὴ] ἀλλήλοις δη- 
λονότι τὰ “στρατεύματα. 50Π0]. 
-- τὴν μὲν. «- ἀφαιρηϑῆς 
ναι. Τὸ ἑξῆς, τὴν μὲν μὴ 
ἀφαιρεϑῆναι πειρασαμένοις. 
6Π0]. Οἵ. Ηετοά. ΙὉΥ 126 ἐς μὲν 
τοὺς ᾿Δγαϑύρσους οὐκέτι ἀπεί- 
παντας ἀπικνέοντο. Ὄχι. πει- 
ρασαμένοις, ααοὰ δὰ νϑῦθᾶ ἡ 
μάχη ἔσται ἰοὺ σφίσι οορὶίδυϊ; 
τὴν μέν αὰ ἀρχήν, Βοοϊογαπι 'πη- 
ῬΘΥ ΠῚ, γοίουίαν, 46 αὰοὸ οἵ, 29, 
1, 41,.1: ἀ6 ἰηῆῃ, ἀφαιρεθῆναι 
ἘΠῚ Ι 50, 1 Πσ09,..6... Κύίδθροι (ἢ. 
8 61,6 πέρην 9. -- τῆς δέ, 501]. 
δουλείας. -- αὐϑις πειρᾶ- 
σϑαι. δος ἰηνίαϊοβα δ οὰπὶ 
νου ΒῸΡΘυ] δι οπ6 ἀϊοία βαη; ΠδΠὴ 
ΒΕΥῚ ΠδορἀἀϑηγοηἸ γα πα Μαηίίπδη- 

5685 δηΐθαᾷ ΠΟῊ [αθνδηΐ, - 49- 
γείοις δὲ ὑπὲρ ἐθς ῥα: 
μοιρίας. Οορί τα ̓ Δργείοις δὲ 
παραινέσεις ἐγίγνοντο ὅτι ὑπὲρ 
ενον͵ ἐσομοιρέας ὴ μάχη ἔσται. 
-- παλαιᾶς ἡγεμονέας 
καὶ .«.. ἰσομοιρέας. Οἔ, 
Ηρογοὰ. ὙΠ 148. 149ὁ.ὡ θυᾶδβ 
δοίδίθβ, δἰίθύδιη ἢθυ οἰ οδπΊ, αἰἰ6- 
ν8Π|] δὰ Ῥεογβίοα ὕ6118 ρϑυιϊηθη- 
ἰθ6ηπι, 18. νοοῖὶθ5 αἰβίϊηναὶ γϑοίθ 
οχἰβευχηδί ΒΙοοπιῖ, Ναὶ ἀρὰ Ηδ- 
τοἀοίπῃηι 1, ἃ. ἰρϑὶ Αγρῖνὶ ἀϊοθη- 
165 καέτοι κατά .γὲ τὸ δύκαιον 

᾿ γίγνεσθαι τὴν ἡγεμονίην ἕωυ- 
τῶν (αυοὰ ΑδΔΙΠΔΘΠΠΠΟἢἶ8. ἀθίϑίθ 
ΘΔ ΠῚ μα Βαο πῇ), ἀλλ᾽ ὅμως σφι 
(06 1}: Ῥευβί οἱ “το ρο Ὁ) ἀποχρᾶν 
κατὰ τὸ ἥμισυ ἡγεομένοισι, 
ὈΪΡΔΠΊΑΙΙΘ. οὖ ΤΠ οὐ ἀθίδίθηι 58- 
εἰ5. ἀϊβοθουπαηι, Ἰσομοιρία ἰδίαν 
εβί ῬΔΡ αἰβηϊίᾶθ, Ρ8Ὶ δὰ- 
οἰοΥγί85. - - διὰ παντός. 
Ηδθο [ογπλαΐα ϊο αἀα 6, αὐ 586- 
Ῥἰββίπης (1 58, 1. 10,1, 84, 1. 8ὅ, 
1), Ῥοίεβί βίρῃϊβῆοανα ρεγρθίαο, 
Βερ ον, ΡΘΥ ΟΠ ηἶᾶ ἰπίθγθγα- 
ἰϑίι5 εϑύ 88.) πθϑοῖο 400, ἴα 6. 
- ἀνέχεσθαι ἐνς ἀμύνα- 
σϑιαι. Ῥυΐον ᾿πἢἰἶνὰ5. αὐ Βαργᾶ 
ἀφαιρεϑῆναι εὐ πειρᾶσϑαι ρΡο- 
β(85 αϑί, ΑἸΤΘΡ 6 βαθδυάϊοηάο 
παραινέσεις ἐγίγνοντο ἃρίιιβ 
ᾳαοὰ ἴδοουθ ἰ θθηύαν ΘΟμ ἰ ποῦ, --- 
καὶ ἀστυγείτονας. Ουϊ τηᾶ- 
χίπηα ΟὈΒουνδηαὶ οὐ σαν  ηαὶ βιιηΐ. 

μ᾿ 
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νασϑαι᾿ τοῖς δὲ ᾿4ϑηναίοις, καλὸν εἶναι μετὰ πολ- 

λῶν καὶ ἀγαϑῶν ξυμμά χων ἀγωνιξομένους μηδενὸς 

λείπεσϑαι., καὶ ὅτι ἐν Πελοποννήσῳ “ακεδαιμο- 
νίους νικήσαντες τήν τε ἀρχὴν βεβαιοτέραν καὶ 

μείζω ἕξουσι καὶ οὐ μή ποτέ τις αὐτοῖς ἄλλος ἐς 

τὴν γῆν ἔλθῃ. τοῖς μὲν ᾿ἀργείοις καὶ ξυμμάχοις 
τοιαῦτα παρῃνέϑη᾽ Μακεδαιμόνιοι δὲ καθ΄ ἑχάστους 
τε Ἶ χαὺ μετὰ τῶν πολεμικῶν νόμων ἐν σφίσιν 
αὐτοῖς ὧν ἠπίσταντο τὴν παρακέλευσιν τῆς μνή- 
μης ἀγαϑοῖς οὖσιν ἐποιοῦντο, εἰδότες ἔργων ἐκ 

ΟἿ ΤΥ 92, 4. -- ἐν Πελοπον- 
νήσῳ Ροπάδιῖβ ὁ 58 ῬΥΪΠ10 Ιοθο 
Ῥοβίτιπι δϑί, ---ὀοὐ μὴ... ἔλ ῃ. 
ΘΕΙ͂Ν 951: ἰθῖααθ δάη. 
8 2. καϑ'᾽ ἑκάστου ς 84 51η- 

ΘᾺ 88. ρᾶγίθ5. δχϑγοϊίιβ ᾿δοθάδε- 
ΤΠΟΒ]ΟΥΠῚ δὲ βοοίογιι πη ῬΘΡΓΠ 66, 
τὸ 8 1 δᾶ βίηπρυ δα ρᾶγίοϑ δάνον- 
5801} ΘΧΘΡΟΪ 5, ν 6] 60 ρᾶιεὶ αυοά, 
51 46 ραγιθυ5. ᾿ρβόγαπι υδοοάδε- 
ΤΟ ΠΙΟΡ ΠῚ ΘΧΘΡΟΙ 5. ΟΟΘΊ δΙπα8, 
4υϊα 5101 νεὶτν ἐν σφέσιν αὐτοῖς 
Ὧ0Π ἱπίο!!θοῖίαν, Ὁσοά οοιηρτο- 
θανῖν 1. Ηδιθβί, ἴῃ Απμᾶ]. ΡΒΙΙΟΙ. 
ἃ. 1858 Ρ. 719 τπόοπθῃβ ᾿δοράδο- 
τηθηἶο5. δἰϊαᾶτη δχϑγοϊζατη, ουἱϊ 50- 
οἴογαπι δΔχὶ α δαἀϊπποία οββθηΐ, 
τοίιαπι ρΓῸ 500 ΠδὈιΐ556. 58 η6 
80 φαϊά θη ἱπίθυρυεἰδί! 6. ΟἸΩΠΪ5 
αἸΓἤου!ᾶ5. τοπηοία δϑύ. ΝΠ ΘΌΙΩ 
ἑκάστους δ 50105 500ῖ085 5ρ6- 
οἴᾶτο Ὠδαϊοαὶ, 568 οἰϊαπὶ 'Ρ505 
ΤιοοἀδομπἢΪ08 οομαρΙθοίαίαν, ἐν 
σφίσιν αὐτοῖς πο ἃρῖθ ὁρρο- 
εἰζαγ, Νϑαὰθ ααϊοαατα ργΟΠοΙταΓγ 
δὰ πᾶπὸ αἰ Πουϊταίθπι {01}]6 η 8 Π|, 
851 τέ ρϑνυίΐουϊα ἀεοἰοία καί εἰ ἃ πὴ 
γοὶ ἸΙάᾳφαε 5ἰρηϊῆσαγα γ Ι Π}118. 
Οὐπὶ ἀπύίοθιη 486 564. ΔΉ νο- 
θὰ ἴῃ 5015. ΤΠιδοραδθιποη 5 1ρ515 
νά οτος νἱἀεαπίαν, ἰ8}1ὰ ἔδεσο ροϑί 
ξκάστους τε οτηϊπ8ἃ 6858 ρι[8 1118 
4υλ! α τῶν ξυμμάχων βραχείᾳ 
παραινέσει ἐχρῶντο. -- μετὰ 
τῶν πολεμικῶν νόμων] 
νόμους πολεμικοὺς λέγει τὰ 
ἄσματα ἅπερ ἦδον οἵ Λακε- 
δαιμόνιοι μέλλοντες ἄχεσϑαι" 
ἦν δὲ προτρεπτικά. ἐκάλουν δὲ 
ἐμβατήρια. ὅ.10], ΡΙαι, Τυγο. 21 

ἀθ Τα ΘΔ ΟΠ] ΟΡ ΦΆΤ ΠἾθῈ5 
ἰᾶθο ᾿αθ θυ: ἔπαινοι γὰρ ἦσαν 
ὡς τὰ πολλὰ τῶν τεϑνηκότων 
ὑπὲρ τῆς Σπάρτης εὐδαιμονι- 
ξομένων καὶ ψόγοι τῶν τρε- 
σάντων ὡς ἀλγεινὸν καὶ καπο- 
δαίμονα βιούντων βίον ἐπαγ- 
γελία τε καὶ μεγαλαυχία πρὸς 
ἀρετὴν πρέπουσα ταῖς ἡλικίαις. 
Θαὶ Ἰρῖσαν Πΐο ΠΊΘΠΊΟΥΔ ἢ ΤΡ πολε- 
μυκοὺ νόμοι (4υὶ 5ὶ γδνδγὰ ἐμ- 
βατήρια ἴπδλαηῦ, οιατη δηΐθ ἱπη- 
οἴμτη ἤᾶθ0 ΘΑΠΙΔΡηυι) ᾿πη ΡΥ 8 

ἐπαγγελίαν καὶ μεγαλαυχίαν 
πρὸς ἀρετήν νἱάφηταν ΘΟπιϊπιι 1558. 
Νεβαια νοῖὸ δα ᾿δθὸ οδυπὶηδ δά- 
τηθηϊοποβ Πδυδηΐ, 568 ἴῃ ᾿ρ515 
οὐαπί. Ετθηΐπη μετά ρτᾶθρο8. 586- 
Ῥῖαβ δἰίᾳαϊα οατη ἰαθὰ τὸ ἰίἃ 
ἢ δεῖ ἰπάϊοαί, αὖ βίπηα! δὰ οἴβοὶϑ- 
τὰν. Βοος 108, 2. ΥἹ 28, 1. θὅ,1. 
-- ἐν σφίσιν αὐτοὶς. (Γι Π 
4,4. Ιν 20, 9 :.---- ὧν ἠπίσταν- 
το. .. ἐποιοῦντο 506}0]. 5ἷ0 
ἰῃτογργθίδιιτ: αὑτοῖς παρεκελεύ- 
οντο ἀγαϑοῖς οὐσι μεμνῆσθαι 
ὧν μεμαϑήκεσαν καὶ ἠπίσταντο. 
5 ρυίπιαμη ἰίἰὰ νου! δηΐθ 
παρακέλευσιν νἱχ ἔεγνϊ ροίεδβὲ 
(μ8πὶ ἀδ π8ὸ αυἱάθηη δαμηοῃ ἴθ η8 
δΔηΐεα ΒΟΡΠπΟ ποὴ [αϊτ); ἀοῖπαθ 
ῬιΟΥΒα8. ἱπθρίθ ᾿πιθρροβιταπι οϑί 
τὴν παρακέλευσιν; ἰὰπ ΨγΘΓῸ 
ΤῊΪ ΓΤ, 40 ἰδηάθπη ΟΟΉΒ.110 
ΤῊ. Δοβοηῦη ἢ00 οἱ ὁθηςογίιιπα 
ἀἰϊοθηαϊ σθη8 ϑβθοίαίιβ. 5᾽0, σατη 
τη 18. ἴῃ ΡΓΟΠηρία 68856ὲ φαρὰ ἴα- 
οἶδ οἱ ΒΙΠΊΡΙΟΧ οὐ δύ ὧν ἠπίσταντο 
παρεκελεύοντο μεμνῆσθαι; ἀε- 
πἴψας ἀγαϑοῖς οὖσιν 5ῖς ἴμῖε!- 



ξύνοδος τῶν 
στρατευμα- 

των. 

1890 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ ἙΕ;, ξϑ'. ο΄. οα΄. 

πολλοῦ μελέτην πλείω σῴξουσαν ἢ λόγων δι᾿ ὀλί-. 

γου καλῶς ῥηϑεῖσαν παραίνεσιν. 

τὸ. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ ξύνοδος ἦν, ᾿Δ4ργεῖοι 
μὲν καὶ οἵ ξύμμαχοι ἐντόνως καὶ ὀργῇ χωροῦντες, 
“Πακεδαιμόνιοι δὲ βραδέως καὶ ὑπὸ αὐλητῶν πολ-- 

λῶν νόμῳ ἐγκαϑεστώτων, οὐ τοῦ ϑείου χάριν, 

σαρ. 70. νόμου εοἀᾶ. Ιοπρα Ρ]ατίπιϊ εἰ ορεῖπιϊ, ὅμοῦ Η. 1., 
ααοᾷ πὸπ ἄθθεθαι οοπιπιθηάανο Μεΐπθκ. Ηθρηι, 11 Ῥ. 571. γαϊρο οὐ 

Ιερὶ νἱσ ροίβϑί, πὶϑὶ δαάϊιο ὡς 
δὰ σϑηϊθητίατα ΘΟΥ πὶ ΤΟ ΓΘ, 
4] ἰπίου 58. 'ρ505 δαπουγία Ὀ8 η0π0 
(εἴ. ἄπ. ΤΥ 10, 1). ΟἸ485. ἀγα- 
ϑοῖς οὖσιν ροβὶ σώξουσαν ἰτᾶν5- 
Ῥοποῦα συ ἱπίεγργθίϑιαβ 682, 
τσοηπ πιᾶπ ὄγαυ ἰδέ, τι6}ν λϊὶ[ἐ. 
Θεά πεαιο σῴξειν τινι 5ἷο αἰοὶ- 
τὰ πράτ οτηηἷπο σώξειν ῥτοῦ- 
6556 ΜῈ] ἴα νδνο 5ἰϑηϊῆοδι; 
πλείω τινὶ σώξειν ἐδ Ρ] αΓὰ 
αἰϊοαὶϊ 5εύνδγθ, αυοα Πῖο νἱὶχ 
Ἰἀοπϑαπι βϑπίθη πὶ ργαοϑί. Πμ6- 
ΠΘΠῚ 88Ππ6 86 Οδύΐδη] πὸ ἰ0600 
ΔΙ θεν Ρ05858 τηραϊοϊηδιῃ ἀ65ρ6- 
γαπᾶμπη οϑί; 564 βυβρίοδυὶ [ϊοϑί 
βουϊρίστη ἔβα ὧν ἠπέσταντο 
[τὴν] παρακέλευσιν τὴν μνή- 
μην ἀγαθοῖς οὖσαν ἐποιοῦντο: 
τπθηθὶοηθῖη Θοτα πὶ δ οἱ 6 - 
μᾳπί, ἀπογαπη πῇθηςἶ0 6 ΠῚ 
νἰτὶβ ἴοτγυϊθαβ δαἀπμοτίαίϊο- 
π6πὶ 6556 5οϊθθαπί, νεὶ, αιοὰ 
τη 8.15 ἔουβίταῃ Ῥἰδοθαί, ἐν σφίσιν 
αὐτοῖς τὴν παρακέλευσιν ὧν 
ἠπίσταντο τῇ μνήμῃ (ζὡς» ἀγα- 
ϑοῖς οὖσιν ἐποιοῦντο: ἀρυᾶ 
56 0505 ΘΑΓ ΠῚ ΓΘΤῸΠΊ, 4 ἃ - 
απ ρευϊοῖ ογαπί (βοὶ!, δε 
ἔργων ἐκ πολλοῦ μελέτης),τα 6 - 
ἰἴἰοπο δἀποτιδίϊοπεπι (5101) 
αἰ νἰτὶβ βίγθπηπὶβ (οὗ, 81 πει- 
ρασαμένοις) ἴα οἰ ε 8πι, Αα Ιοοἱ 
ϑοηίθηιίίαπι οἴ, ΤΥ 9ὅ, 1 δι᾽ ὀλέ- 
γου μὲν ἡ παραίνεσις γίγνεται, 
τὸ ἴσον δὲ πρός γε τοὺς ἀγα- 
ϑοὺς ἄνδρας δύναται καὶ ὑπό- 
ὠνησιν μᾶλλον ἔχει ἢ ἐπικέ- 
λευσιν. --- εἰδότες... παρ- 
αἶνεσιν. ϑ᾽μη}α ἀἰοία 5ππὶ ΕΥ̓ 
68, 1. Χοη. Ογγ, ΠῚ 8, 80. δὅ. 
ες νογθὶβ ἐκ πολλοῦ εἰ δι᾿ ὀλέ- 
γου οἵ, δάῃ. 1 88, 2. 

ὑΡ Ὁ. ἩΡ, ΕΥ στον 
χωροῦντες, απδδὶ ρτδθοθββϑυῖς 
ξυνῇσαν. Ο. ἀαπ. ΙΝ 28, 2. Τδο. 
Ηϊβί. 119 ραίταμῃ ἕανου δἀά- 
ογαί, πταϊοἱὶ ..,. δϑίτδηΐθ85. 
-- ἐντόνως, ἰπίοηεῖβ νἰνὶ- 
Ὀ185,) 5ππ|τη8 γἰγ᾿ α τὴ ΘΟΠςᾺ6Η - 
ιἴοη6. --- ὀργῇ. Οἵ, ὙΠ 68, 1 
οἱ ἰδὲ δάη. --- ὑπὸ αὐλητῶν 
νων ἐγκαϑεστώτων, δα εἰ- 
Β᾽οΐπ 65, 4αἱ πα] ὁχ Ἰορὶ- 
εἰπια οοπβαυρίπαἀϊη 6 ἱπίου- 
ροβὶυὶ ογαπί. Οἱ, Χϑη, Ηϊβί, ὅτ, 
12,28 τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ᾽ 
αὐλητρέδων εἰ ὑπ᾽ αὐλητῆρος 
ἀείδειν ὙΠεοση. ὅ88. 825. [τὰ 
6611} Ἰοοοποπι β8θοατ παπο ἰο- 
Θαπὶ ᾿πίογργοίαγὶ τη] αἱπη85. 48 Πὶ 
γϑοθρίο νόμον νϑγίευο δὰ ὁδ}- 
ἔὰτη πὶαϊύογιπὶ {1 οἴ ἢ α τη, 
Νὰμῃ νόμος ποῃ ἰᾶπι δ ἢ 5 δ. 
ταθδπὶ τη οάτι5 πηι5ῖοα5; ταῦϊ- 
[οταπὶ δπίοῃ (ἰδϊοϊπαμη τηράυϑ8 
ταυβίοιιβ ἰ5 δβδύ 4πὸ πιμΠὶ {ἰδ ]ο]- 
65 αἰππίαγ, ααὶ αφαϊάεμη Ὁ ἰοα 
Ιοοο δἰϊδπιβ οϑί, Μοά8, δὰ ἀπθην 
Τιδοράδοπιοι ἴῃ ΡΌΡΠδΠῚ ὈΓΟσΘ- 
ἀεῦαπι, Καστόρειον μέλος αἷοε- 
Βαίΐαν, ἀθ απο ΡΙαί. 46. Μυβ. 26 
αὐλοῖς ἐχρῶντο καϑαπερ 4α- 
κεδαιμόνιοι, παρ᾽ οἷς τὸ κα- 
λούμενον Καστόρειον ηὐλεῖτο 
μέλος, ὁπότε τοῖς πολεμίους 
προσήεσαν μαχεσόμενοι. ΟἷΡΊυΙ, 
1,γο. 32. ΡΟ]]. ΓΝ 18. 500]. ΡΙηὰ, 
Ρυμι, ΠῚ 127. Μμε}}. θυ. ἢ ρ. 
φάο, 338, Μοϊκίθαπη. δὰ ΡΙαΐ, . 
1. θὲ ποτα [οθἀδοπιοβ! ΟΡ πὶ ΠΪῸ 
τηοιλογδίο οἷ, ρτδοίονο Ρδυβ. ΠΠ 
17, δ. Ῥοϊγδθη. 1 10. ἵἴμιρ. 5,810. 
10. Ῥίο Ομγγ8. ΧΧΧΙ͂ 60. Οἴο. 
Τυβο. ΠΠ 10, 837. γα]. Μαχ, 1 6. 
-- οὐ τοῦ ϑείου χάριν. 
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ἀλλ᾽ ἵνα ὁμαλῶς μετὰ ῥυϑμοῦ βαίνοντες προσέλ-- 
ϑοιεν καὶ μὴ διασπασϑείη αὐτοῖς ἡ τάξις, ὅπερ φιλεῖ 
τὰ μεγάλα στρατόπεδα ἐν ταῖς προσόδοις ποιεῖν. 

11. Ξυνιόντων δ᾽ ἔτι ᾿ἅγις ὃ βασιλεὺς τοιόνδε 
ἐβουλεύσατο δρᾶσαι. τὰ στρατόπεδα [ποιεῖ μὲν 
καὶ ἅπαντα τοῦτο] ἐπὶ τὰ δεξιὰ κέρατα αὑτῶν ἐν 
ταῖς ξυνόδοις μᾶλλον ἐξωϑεῖται, καὶ περιίσχουσι 
κατὰ τὸ τῶν ἐναντίων εὐώνυμον ἀμφότεροι τῷ 
δεξιῷ, διὰ τὸ φοβουμένους προσστέλλειν τὰ γυμνὰ 

ΒΕΚΚ. νόμῳ οοπβνπιδίιπι ἃ (6110 1 11, 5, ἀριᾶ ἀποπὰ δῆτα αἰ551 Πηιιπὴ 
ἰθβίθηη 'ρδᾷ ᾿υϊὰ5 οᾶἂρ. γϑῦρᾶ δἰϊουπηΐαν, [Ι͂Ἃ6πὶ ἴῃ 50 [ἰγτο Ππαθαϊυ 
811, αυἱϊ νοῦ: δὰ οδηΐιπι Οἱ ἸοΙ πα, 4 πὶ ἱπίοι ἴἱρ505 
πα αἰ 6Χ 666 ᾿ἰπέογροϑβὶεϊ ογα πὶ, πΘαι6 Δ|1{6} 16 61586 ν᾽ άθίαν 
56}Π10]., Οὔἶτι5 [δες δϑὲ ἱπιογρυγθίαιῖο: ὑπὸ αὐλητῶν] ἤγουν͵ μετα. 

προσέλϑοιεν Ἐς ΟΕ}. 56}|0]. προσέλϑοιεν εν ὦ] καὶ ὅπως, εἰ 
προσέλϑοιεν, μὴ διασπασϑείη αὐτῶν ἡ τάξις ; τοϊ!απὶ οομά. προ- 
ἔλθοιεν. ΟἿ, ἀάη. 

προόδοις τι. Αν, ἢν, Ῥδη. Κ., 
σῇ, ν 

γοϊϊαυΐ οὐπὶ 661, προσόδοις. 

. 11. 8. 1. προστέλλειν οοἀα, ργδείονυ Οἷᾶγ. ὑπ. περιστέλ- 
λειν ἐΩΡ πρὸσ πέλλειν Ῥα]. ἰαοίατη εχ προσστέλλειν, ἀποὰ ἰάοπὶ [6- 

(ΘΙ Πβ: πὸπ 6χΧ δίϊΐᾳπο τἰία 
γ᾽ οπ ατη πδαῖε τοὶ αϊυϊ- 

. δὴ 

παρ φνταΐΐα. Ἐτυβίτα τοῦ οσίου 

{πὰ δα ἀ᾽ύατη ἰάτὴ ἰδ στ άτιπι πα πὶ 
ΒΌΡΘΓνΔΟΔΠΘῈΠῚ 511, Ριδθίουθα ἴῃ 
ΡΟΒίθυϊουθ 5. νου Ὁ 5 ποαὰδ δέ ποὸ- 

Μεΐποκ. Ηξυπὶ. ΠῚ ῥ. 871, 
μετὰ δυϑμοῦ. Ῥε τὸ οἴ, ἤξτπ, 
Απεαα. Οὐ. 1 8 80, 8. -- προσ- 
ἔλθοιεν, 50}]. τοῖς πολεμίοις, 
ϑποίογθ (16 }Π10 Ρᾶγὶ ον βου πὶ 
δϑδὺ δίαᾳιιθ ἰπἴγα προσόδοις Ιερῖ- 
τὰν. Οἵ, ΡΙαΙ, ἀκα Μι5. 26 ὁπότε 
τοῖς πολεμίοις προσήεσαν, ἀπδπὶ 
Ἰοοιιπὶ ΒΌΡτγα αἰ(α Π]18, --- δέ - 
σπασϑ'εΐη οϑι πηράϊππι ραβϑὶ- 
ΥᾺΠ; Π05: δὲοὐ αἰιδοϊπαπαεγτίολο. 
Ὠυδτδ Ποὺ ἰπἴνα ποιεῖν αἰοϊίαγ, 

ἐν ταῖς προσόδοις. ΟΕ: 
ΡΙαΐ, 1. 1. οἵ δὲ καὶ πρὸς λύραν 
ἐποίουν τὴν πρόσοδον τὴν πρὸς 
τοὺ ἐναντίους. 

. 11, 8 1. ξυνιόντων 
δ᾽ ἔτι, ἰηίογθᾷ νϑῦὸ ἀιιπὶ 
8085 Δάδαο φομρτοαϊα ἢ ΓΤ, 
-- τὰ στρατόπεδα. «τοῦ - 
το. ἡυδο ἀβηι6 δὰ 8 2 ἘΡΕΕΡΕ 
ἴα δὰ οπιηθβ δχϑγοῖιι5. βρθοίδιθ 
δάβθο ἰρβᾶ βθηϊθηιἀῦαπιὶ οοηΐοτῦ- 
πιαίϊοηθ ἰηιθ]] ρα σ, αὐ ΠΟΙΪΠᾶ- 

4.8 «αἰΐα ραγίοιϊα ᾿πνϑηϊίαν, οαΐϊὰ5 
Βθηϊθηςία Πυΐϊο μέν τοβροπᾶθαί, 
εὐ π6 οορ᾽ίαπάο 4αϊάρτῃ 416 ααϊὰ 
ΘΟΠΠΊΟἀ6 5υρρίοίαν, Αοοδαϊ φαρὰ 
ΠΌΠ]} τ ἀρὰ ΤῊ. ααϊάριη οχϑίαϊ 
ΘΧΟΠΊρΙπὶ τοῦτο ΡγΟΠΟΠΊΪΪ5 
ἀσυνδέτως οὐαιϊοπθ ἀϊνθοίδ θχ- 
ΡΙΙσαῦῖ ; πδηὶ γάρ δίας δἀαϊταν 
οὐ τηᾶ]8 ἤπο αἰϊογίαν ΥἹΙ 86, 2, 
Ιοοβ ἃ (855. διηθηάδίῃβ, ᾿υδὶ 
τοῦτο δὰ 5υροτίογα, πὴ ΜΝ Ρο- 
βίθυϊ ον βρθοῖαί, ϑ'θο 58 8] οσηἶββᾶ 
ΘΓ ηΐ, δὰ ρΙοπαπι θη ςθης πη πἰ- 
Μ1] ἀοϑι ἀθρα ταν, Ναὶ αιοα ΟἸα55. 
καὶ τότε ὃ 2 δὰ ἄπαντα τοβρὶ- 
Θ6Ρ6. ψΪΐ, ΠΟ πιΐπτιι5 {Ππ4 Παθοὲ 
40 γοίεγδιιν, δὶ βιρουϊουα ἰὴ 
ΟἸμπὶ ΘΧΘΡοὰ νον Ρον 58 ἴῃ- 
τε] ρίζαν, --- αὖ τῶ ν ΘΟΙ]ΟΟΑ ΠῚ 
αἱ ΙΝ 48, 4. -- ἐξωϑεῖται) 
ἐκτείνεται. ὅ601. ἔδδὲ ποβίγαπι 
μα Ρ ἐξ ρον --περειέσχου- 

Οὗ, δά, ΠῚ 107, 8, -- δεὰ 
τ οὖν ἀσπέδι. αἰϊρδαηι ΘΠ ἷΠῚ 

ἱστορεῖται ὅ 
τι ἤγις ἐπε- 
νόησε πρὸς 
το «ἐξισῶσαι 
τὸ ἑαυτοῦ 

εὐώνυμον κέ- 
ρας τοῖς πο- 

λεμίοις. 
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ἕκαστον ὡς μάλιστα τῇ τοῖ ἐν δεξιᾷ παρατεταγ- 
μένου ἀσπίδι καὶ νομίξειν τὴν πυκνότητα τῆς ξυγ- 
κλήσεως εὐσκεπαστότατον εἶναι" καὶ ἡγεῖται μὲν 

τῆς αἰτίας ταύτης ὃ πρωτοστάτης τοῦ δεξιοῖ 
κέρως, προϑυμούμενος ἐξαλλάσσειν ἀεὶ τῶν ἐναν-- 
τίων τὴν ἑαυτοῦ γύμνωσιν, ἕπονται δὲ διὰ τὸν 
αὐτὸν φόβον καὶ οἱ ἄλλοι. καὶ τότε περιέσχον 
μὲν οἵ Μαντινῆς πολὺ τῷ πέρᾳ τῶν Σκιριτῶν, ἔτι 
δὲ πλέον οἵ “Ἰακεδαιμόνιοι καὶ Τεγεᾶται τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων, ὅσῳ μεῖζον τὸ στράτευμα εἶχον. δείσας δὲ 
᾿γις μὴ σφῶν χκυχκλωϑῆ τὸ εὐώνυμον. καὶ νομί-- 
σας ἄγαν περιέχειν τοὺς Μαντινέας. τοῖς μὲν Σίκι-- 
ρίταις καὶ Βρασιδείοις ἐσήμηνεν ἐπεξαγαγόντας ἀπὸ 

σομάμπι ἀρὰ ὕδΔ55, Ὀίοη, ΧΙ, 28, 8, 4τἱ μαπο Ἰοοιπὶ ἱτηϊζαίι5. δϑί. 
Οὗ. δάη. 

8 2. τὸ πέρας δι. οἱ 4114, αὶ νογίλε: τὰ ἃ] τα 5 οἵ τ τὰ τ τὰ 
ΟΟΥ͂Πὰ ΒῈΡΘΡΑΡ ΔΩ. » Τὸ κέρας τϑοϊρίοπάμπι, τὖ περιέχειν, αυοὰ 
0 Ῥοίεδί Οἰ1ΠῚ δεποίϊνο ἰᾳποὶ, Παυθᾶύ 410 νο ονδίαγ. Ετ ρτὸ τῶν 
᾿4ϑηναίων [ουίαββθ Ἰοσθπά πη τὸ ̓ άϑην. νεὶ τὸ τῶν ᾿4ϑην. “«Ηδδοκ. 
Αὐ ἀδύώνυμπι οὉ περιέσχουσι τῷ δεξιῷ 8 1 οἱ περιέχειν τῷ κέρᾳ 
ΠΙ 108, 1 δερυδ 50] οἰ 65, οἱ πιαίδιϊοιΐ οἷὰβ οὐθίδης οἴαπι 1ὰ τῶν 
᾿άϑην., αυᾶδ ἴπ οἸπηΐθα5 [10 γ]5 δἷο Ἰοσιιπίασ. [Ιη Βδθποῖνο ἸρῚ αν 
νἱἀθιὰν βουϊρίονυ ἀπ] ρα ΘΙ ΡΟΥ ΠῚ περιγίγνεσθαι εἰ ὑπερέχειν 
Βθοα 5. 6556. 

δἰηϊδίσα, ἀοχα Παβίδιη σου θθδηΐ. 
{π| οὔρὸ ἀοχίγα ββϑϑϑί τη ΠΠ10 0, 
Βίηρα! 56. ΔρΡΡΙΙοαθαμὺ 5. η15.015 
ῬΓΟΧΙΠ ΟΣ ΠῚ ΤΊΣ] ὑπ, αὖ ΘΟ ΠῚ 
ΟἸἹΡ εἷ8. τθριθυθηθαν. Προσστέλλειν 
ΘΠΪΠῚ αἱ δρυά Ῥίοῃ. ὅδ58. ΧΙ, 
28, 8, ᾶῦϑὺ ποίϊοηθιη ἃ ἀ ΠΟ -- 
νοπὰϊ 6ἐὲ θὰ τ οί ερθηαϊὶ (σκέ- 
πειν καὶ προσάγειν. 56Π|0].), αυᾶ- 
Τ6 ο ργδθροβιίίοπα πρός οορα- 
ἰαύαμη δὲ. ν᾽. 8ὰ. 1 16, 1, 6 
ν. τὰ γυμνά νὶὰ. 48 η. ΠῚ 28, 4. 
2.06 τὸ οἵ, Μα6}}, Ποτ. Τρ. 94.“ 
6061]. -- τῆς ξυγκλήσεως, 
οοηϊαηούϊοηἶβ, 665 δἵοῦδ αἡ 
εἰπαπᾶθυ' ““πβολίϊοδσεπϑ. Οἵ, ξυγ- 
Ἀλῇσαι 12, 1. -- εὐσπκεπά- 
στύτατον. 6 ἤεχίοπο ἔθηλίηϊ- 
πὶ, Ηἶδὶ ἔουτίθ πϑαϊγαηὶ Πἶο 6586 
νἱβ, οἵ, δάη. ΠῚ 89, ὅ. -- ἡγεῖ- 
ται, ῬΥΪΠΠ 5 ΘΠΟΙΟΥ Θϑύ, Ἰ ηἷ- 
ἰἰὰ ἔδοϊί, - τῆς αἰτίας 

ταύτης, Ῥτὶ πη Πὶ μαϊὰ5 τοὶ 
δ α5ᾶπ| ρΥδαθ οί. -- ὁ πρῶ- 
τοστάτης. ΡΟΙ]. 1 127 ὃ μὲν 
ἐκ δεξιᾶς τοῦ πρώτου͵ ξυγοῦ 
τυ το τος τ ΠΡ π--ἐξαλλάσσειν 
.« γύμνωσιν) μὴ κατὰ δόρυ 

τοῦ ἐναντίου ἔχειν τὰ γυμνὰ 
τοῦ σώματος, τουτέστιτὰ δεξιά. 
50Π01. Ἐξαλλάσσειν τινός εδὶ 
Βα θαποογα δἰϊοα]. 

8 2. περιέσχον . .. τῷ 
κέρᾳ τῶν Σίκιρ.» 580 ΘΟΥΠπα 
ΒοΙγ ἃ 5 ΟἸΓΟΌΠΩν ΘΠ ΘΓ ἵ. 
ΟΥ, 54. εὐ δάη. ΠῚ 107, 8. 

8 ὃ. σφῶν. Οἵ, δάη. ΠῚ 118, 
ῶ, - ἐπεξαγαγόντας ἀπὸ 
σφῶν. ΒΔ πον. ΡυδΘρΟ ΒΟ ηθΙα 
ἐπί δὰ πιοβίθβ Ἔχρ δηδί, οἱ δᾶ- 
ἴθπα5, ΟΡ᾿ ΠΟΥ, γϑοίθ, αποα ἐπεξ- 
ἄγειν [οἱ Ηδδοῖ. ἴῃ δα, 2 ργόρυΐθ 
ποίϊοηθαι βοάαυοθηαϊ δᾶνθΥ- 
515 Ἰοση τ 814 πι 6 τὴ 5.0] οί 
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σφῶν ἐξισῶσαι τοῖς αντινεῦσιν, 

ΘΕΡΟΣ.. (Υ͂ 11. 12.) 1859 

ἐς δὲ τὸ διά- 
κενον τοῦτο παρήγγελλεν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως 
δύο λόχους τῶν πολεμάρχων ἹἹππονοΐδᾳ καὶ ᾽4ρι- 
στοκλεῖ ἐχολτ παρελθεῖν καὶ ἐσβαλόντας πληρῶ- 
σαι, νομίζων τῷ ὃ ἑαυτῶν δεξιῷ ἔτι περιουσίαν 
ἔσεσϑαι καὶ τὸ κατὰ τοὺς Π]αντινέας βεβαιότερον 
τετάξεσϑαι. 

12. Ξυνέβη οὖν αὐτῷ ἅτε ἐν αὐτῇ τῇ ἐφόδῳ 
καὶ ἐξ ὀλίγου παραγγείλαντι τόν τὲ ᾿Δριστοκλέα 
καὶ τὸν ἱἹππονοΐδαν μὴ ϑελῆσαι παρελϑεῖν, ἀλλὰ 

6556 811] ἀδ ργοστγράϊθηδο οἱ ἂν- 
τὴ ]5. Ποϑιὶ ᾿ηΓου μαΪβ, ἤθη ἀθ τὸ- 
οἱρίοπαο 886. ἀϊοϊτασ, ϑΘΠΊρθΓΠΘ 
βίη ῆοοί [Π06 ΘΟ0Π81110] ἢ ᾿δύτι5 
βΒϑοοπνθείθυ δ, ἀἴοογα ποθὴ 460; 
ϊο β'πε ἀπθϊο ἰἰὰ ἀροὶρίδπά πὶ 
δίᾳιιθ οἰἰϑηὶ Ὑ11| ὅ2, 2, 00] ρτο- 
Ῥοβίψιπι ἔπὶς Ρίδι8 Ἰάόπι, περι- 
κλήσασϑαι τοὺς ἘΠ 5 Ἐ 40 
ΘΟΠΒΙΠΟ ἃοῖ 65 Ἰῃ!θηιροβίϊν α χροῦ- 
τϑοία εὐ ἰίαὰ δχίθπιδίαᾳ οϑί. Οἵ, 
οἰΐαπι ἀντεπεξῆγον δδάθηι νἱ ἀϊ- 
οἴατῃ ὙΠ] 104, 4.“ Ατὴ. Οἵ. ὙἹΠ 
108, 8 ἐπεξαγωγὴ τοῦ κέρως. 
Τοπρὶα5 ἃ 88 δὰ 5]1Πη150}} 8 ΠῈ 
ΘΧΡΟΡΡΘΟΥΙ ἱπίθγρυ, Ηδᾶβ, 
ἐξισῶ σαι δὰΐ ἱπιγϑηβιθνο δύ 
Ροβίίασα (οἵ, 100. δὰ ΒΡ}. ΑἹ, 
260) 80 οηὶ Κυπορ, τὸ εὐώνυ- 
μὸν οοΟρίιδηθ0 Βαρρίοηᾶπηι. 
τὸ διάκενον. Οἷ. ἀάῃ. ΤΥ 188, 
1. --- παρήγγελλεν 6οι. ὕοη- 
ΒΘΟΘΌΔΪΟ ψ ΓθΟΓἢ ἤδ66 6ϑβί: παρ- 
ἤγγελλε τῶν πολεμάρχων ᾿[π- 
πον. καὶ 'άριστοκ. παρελϑεῖν 
ἀπὸ τοῦ δεξ, κέρως ἐς τὸ διαάκ. 
τοῦτο ἔχουσι δύο λόχους. 1,ο- 
ΟΠ05. δπιθ πὶ ἀτι05 ἄπο ροΟ]ομη το εἰ 
ἴάθο δαάμποθνθ ἰιι581] 5πηϊ, αποά, 
ΟἸΙΠῚ 56 Ρ οπὶ ἰδηύιπι ΙοΟΠΐ ργοΐθοιϊ 
Εβ5θηΐ, ΠΟῚ ροίθσαπί ΟΠΊΠ65 56Χ 
ῬΟΪοΙπαγοΗὶ ὈΙηῖδ5. ἸοΟΠ18. Ῥγᾶθ 6886, 
564 αυϊπαῖιθ. 515} 15 Ῥυδθουϑηΐ, 
Ἐπίδηι ἰἰα Οατη βεθαι, Ισοοπαρὶ 580 
115. ᾿πη ρου ΠῚ σοΥθυδηί, Οἢ Βυδβι, 
οἱ ΚΟΘΟΗΙ. Ι. 1. Ρ. 91. -- ἐσβα- 
λόντας. ,,Ηϊς 6δϑὺ ἱπβίπαδη- 
[65 86, ἰΠρ͵ΓΘ5508 ἴῃ Ἰοοιηι 
1ΠῸπὶ ἃ 58 δβχρδπά πηι. “ἢ Βα, -- 

ἑαυτῶν. )6 ρΙ αταὶὶ ἰάθη ἀϊοθη- 
ἀπιη) 65, φαοα ἀδβαρογίονο σφῶν : 
ΤΘδρ οἶλαν. ϑηΐῃ) δίπλα! δα 1,806- 
ἀδοιποπῖοβ. Οἱ, ὙἹ 101, 6. 

Οαρ. 72. 81. ἐξ ὀλίγου, 
ῬΘΡΘπ 6, -- ἀλλὰ καὶ... ἐκ 
Σπάρτης. Βοος δπαπιϊατυτη, ΠΟῚ 
εχ ξυνέβη αὐτῷ, 568 οχ 5010 
ξυνέβη φρεπᾶεονο Ραίοι, Θ Π}}Π15 
ΠΟΘ] θηυϊὰ 195,4 ᾿Ἰπνρηϊίαν: ξυν- 
ἔβη αὐτῷ καλεῖσϑαί τε ἅμα 
καὶ τοὺς ξυμμάχους ... μετα- 
τάξασϑαι, αὶ μετατάξ. Θδοάοπὶ 
00 εχ ξυνέβη, ὨΘῊ ΘΧ ξυνέβη 
αὐτῷ ἀρίυμπι 6βι.“9. Ασα, [Οἱ ἰὰ- 
τη ἰᾷ βιϑίαὶ τ Πι15 ΠΘΟΘΒ556 β΄: 
Οδίθγα πὶ οὐϊα Πιβὶ »ξυνέβη ἰδ ἢ (ΠῚ 
ΓΒ οἰ ηι5, πο αὐτῷ π5᾽πιὰ], ἴὰ 
ῬΤΟΘΙΪΟ ἰδιηθῃ ἢΐο ΠῚ δΔΟΟΙά ον, 
μηοχηονίαν [60] αὐἱὰ δα δχίμπὶ 
οἰ5. πιοπηθητατμη θοογὶί, π 0 αὐἰὰ 
Ῥοβίθα δοίη 5ἰύ, ααοὰ ἴῃ ργοθ- 
|τὸ αυΐϊάδπι ἴᾷπὰ νἱπὶ πα] ] απ ἢδ- 
θογοῦ ἀδηϊηδίοβ ἀθίηάθ εἷοὶ, ἢ ε- 
Ὀοραῦ οῦσοὸ Τπὰς, ἔφευγον ποη 
ΡῈ Ἰηβπἰτίναπι Βαπρθιᾶονα ἃ ἕυν- 
ἔβη, 568 ρδϑὺ ρῥδγβηιπδβϑίη, ΠΟ ΓῈ 
4185 5110, ἰπβϑύθυο Κ Βᾶὰ, ΑΙτ6- 
ταπὶ πιθηῖθγαπι δὰ ΡΟϑιθνῖτι5. ἔθι- 
Ρὰ5 Βρθοίαγο Τῆπο. ἴρ56 δάάϊϊο 
ὕστερον ἀθοϊατανὶτ, ἀαΔ Πα ΌΔΠῚ, 
ΟΠῚ θυ 1 ταῦβαθ δὰ ῬαΡ ΠΑ Πὶ 
Μδη τ ΠΘηΒ6ΠῚ ρου ἰη Θαύ, ραυ θη Π65ὶ 
οἱ γϑοίϑ ογϑΙΙΟΠ 6. 50} ΟΥΘΙῚ ἸΙΒῚ1ΠῚ 
6556 Π18]15. ψο ργοΐδοιο νἀ θηάατη, 
6 ἶρδε ΤΙ. ἔφευγον. . δόξαν" 
τὲς βου ρβθυῖί. Νδη) φεύγειν ἔὰ- 
ΟἾΤ6 οΥἰνὶ Ροιοναῖ, 51. Οθἱιθν ἰΘθἢ5 
ΑΙ φαῖ5 ροϑὲ ἀλλὰ καί 5εᾳαὶ ρὰ- 

δύο δὲ πολε- 
μάρχων αὐτῷ 
οὐχ ὑπακου- 
σάντων τὸ 
εὐώνυμον 
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τῶν Πακεδαι- χαὶ διὰ τοῦτο τὸ αἰτίαμα ὕστερον φεύγειν ἐκ 
Σπάρτης, δόξαντας μαλακισϑῆναι, χαὶ τοὺς πολε- 

μέσον τρέπει μίους φϑάσαι τῇ προσμίξει, χαὶ κελεύσαντος αὖ- 
τοῦ, ἐπὶ τοὺς ΣΙχιρίτας ὡς οὐ παρῆλϑον οἵ λόχοι, 
πάλιν αὖ σφίσι προσμῖξαι, μὴ δυνηϑῆναι ἔτι μηδὲ 
τούτους ξυγκλῇσαι. ἀλλὰ μάλιστα δὴ κατὰ πάντα 

μονίων ἡσσᾶ- 
ται" τὸ δὲ 

τοὺς ἐναν- 

τίους. 

ἰᾶνῖς ἀοά εἰ ἰρβιπὶ εχ ξυνέβη 
Ρεπᾶδγοι; οὐἵο δαίθπι φεύγειν 
ΠΘ66586. ογδί δόξαντας 5010]. ---- 
τοὺς πολεμίους φϑάσαι 
τῇ προσμέξει 5011. τὸ παρ- 
ελθεῖν, δοοϊαῖϊε αὐ ἢ 5.65 60} - 
ΒΓΘΟΒΒἃ ΘΟΤαΠπὶ (ἃ ἀοχίγο δὰ 5]- 
ΠἰΒΊΓΆΤα. ΘΟΡΠῺ} ἰτϑηβίἑαμη Ρ γ᾽ 86- 
νϑοηϊνθηΐ, ὑπ ἰρίταν 11 ἐγ η5- 
ἴγθ γϑουβαββθηΐ, π΄ Π6 ρΡοββθῃΐ 
αυϊάθηι μοβεϊαπι, ΘΟΠΡΥΘ558 ἔδοιτη 
Θδΐ, ΘΒ ΠΉΠ1ῸΡ Ὥρῃ. ΧΧΙῚ 88 ὀργῇ 
καὶ τρόπου προπετείᾳ φϑάσας 
τὸν λογισμόν, 4ἀθ6πὶ Ιοοῦτῃ δὰ 
ἀδί, τῇ προσμέξει ἃ Κτιορ. 51- 
βρίοϊοπθ ἀδίεπαθηάιπι 5 ἤοουο 
ογβαϊπιβ. Αἰίθπάθ βυθβίδπιϊν ΠῚ 
ἀθ οοηρυθββίομθ Ποβί, οοπίγα 
γ ΡΠ ῬΆᾺ]Ὸ ροϑύ 46 δοοθββϑίοηθ 
ἀιηΐϊοα οὐ σοπίπποίΐοπθ ΡΟϑἰ ΠῚ 
6556. Εἰοηΐπι ΠΟ 4πο0641|6 αἰΓ 0416 
τηοάο ἀϊοίίαν, -- καὶ κελεύ- 
σαντος... ξυγκλῇσαι, εἰ 
οατῃ, ρΡοβίαᾳυδιῃ δὰ δοϊγι τα 5 
Ιοσμὶ 111 Ὡοὴ δοοοβϑϑβϑουπηΐ, 
6085 (ϑοἰγ 85) ταν 585 (πάλιν αὖ 
αὖ 500}. Τύδοῃ, 1088) στ τὴ 'Ρ50 
(σφέσι, '. 6. Αρίάβ καὶ τοῖς περὶ 
αὐτὸν, 5ἰθαϊ 5Όρτα ἴῃ νθγθ 85 μὴ 
σφῶν πυκλωϑῇ τὸ εὐώνυμον) 
588 οοῃϊπηροῦθ ἰπ5ϑ 5586, 
(αοοἰάϊι, αἹ) ἴᾶτὰ πα δἰ (ϑοἰ: 
τἶι86) αὐἰά θη 58 δα απ 6 Υ6 
οὐ δοίΐθη δχρίθγ (βίολ απ- 
ϑο]ιίοοτοπ, οἷα Ζληϊΐο δο [16816Π) 
Ροβδϑηῖν Τη γα ηβῆ να ξυγκλῇ- 
ξεν, αυδησιδπηι Ῥ8.]0 8|106 7, δ] 
ΙΥ 88, 1 Ἰερίτηιιβ, δἱ πῃθηλ] 6 υἷ- 
ΤῊΠ15 βἴπιαι ΒΡ ΟΥ ον 8 οδρίτϊ5 νϑὺ- 
Βογυτῃ τὴν πυχνότητα τῆς ξυγ- 
κλήσεως. θεὲ οοπἰπποιίΐοπα ὡς 
Ῥοβίροβιίαᾳ νά, δάη. 1 608, 1 εἱ 
ΠῚ 88, 8. Ηϊο Ὁδιβᾶ πιαιαιὶ οταϊ- 
Πἷἶβ δϑύ, αποὰ δου ἀγα ΠῚ ΠΟΤ 
δὰ αὐγαμηατθ ν γθαπι, παρῆλθον 
ει προσμῖξαν, ροτγιηοῖ, δὰ απο- 

ΤΠ Δἰίθυαπὶ τούτους οἱ δηάϊ 60 
ΤῊΪΠΝ ΠΘΟΘΒ56 Εἰ δΐ, 4110 586 Ὀ 1115 
Ροϑβέ κελεύειν ᾿πΠηϊεῖντιβ βίπθ πο- 
τηΐπ6 ἰδριίαγ, οἱ δάαϊύ πη ,δᾶθο 
ΡῬΥΟΡίου Ρτοχίτηᾶ μηδὲ τούτους 
αἰβριϊοογθί, ΟἸα55. μηδὲ τούτοις 
ξυγκλῇσαι (μ6 ΠΪ58 φυϊά θη 58 
ΔΡΡΙ σαν 6) ἰορθηβ ραίαί ἀπο8 
Ιοομο5, ΟἸΠῚ ἜΝ δα πϑηΐατη ἃ 
51:15 δἰιιίββεηι, δὰ ϑοϊνα8 ροὺ- 
ΨΘΏΪΓΘ ΠΟ ΡοΟίἶβ86; ἃ ὕϑρα ἱρὶ- 
ἴὰν δὰ 51.105 Γϑαΐρα ᾿τι5505 Π6 ΘΠ 
ἢῖ5 φυϊάθηι 56 ΘΟ π᾿ ΠΠΡΘΓΘ Ροία 558. 
5οα ΡΡΔΘΙΘΓ πᾶ ψασᾶ μηδὲ τού- 
τοις δα σφίσι τεϊαίαπι) αἰβρ!ϊοεῦ, 
ΙΟΟΠ05 ἰοο ΠῚ 5 πηΔ ΠῸῚ Υ ΘΙ 14 1556 
60 εἰδβοϊίαν, ααοὰὦ ἀυοθ8. δοῦιπὶ 
ἴῃ ΔΙΓΘΓ Τη ΟΟΥΠτὶ {Γ ἃ Π5ΪΓ6 ΓΘοιι58- 
ται (μὴ ϑελῆσαι παρελϑεῖν) 
ΠΕ 06 ᾿ρϑὶ ἰγαηβίθιπης (οὐ παρ- 
ἤλϑον). 

8 2. κατὰ πᾶντα τῇ ἐμ- 
πειρέᾳ ἐλασσωϑέντες, 
σα Οππῖπο ρουϊεϊα πἰ]ῖ- 

Π4ΥῚ Ιου ΟΥ̓ 65 ἀϊβοοθβδϑὶ- 
Βθηΐ, ἰ. 6. ΘΠ) ΡΥ Ϊα ΠΗ 1 Υὶ 
ὨΪΠ1 οἰὔβοίββθηῦ ἢἶβὶ τπἰὖὸῪ Οπηηΐη 0 
ἰηΐθυϊουεβ αἀἰβοθάδνεπί, Νοβ: ἦα 
δῖ6 πιὶϊξέ ἴΐγεν Κτϊορϑου  αλγαπῷ ἵπ 
2εαον Ηϊηδίολὲ ἄθη Κι τον θη 9ε- 
Ξοφθπ. ἴ)6 ἀαΐ. ᾿πβιαπηθπι8}} καϑ' 
ὑπερβολήν ροϑὶίο οἵ, δἄπ. ΙΥ̓ 
87, 8. ΟἸ455. πδθὸ γύρα Ὠ}ΪΓΠῚ 
ἴῃ Τηοάθλ 5160 ἱπίδγργοίαι 8 δϑὺ 
(νοριῖε: οὔβολοπ ἀμγολ ὥηρεδολϊοϊς 
ἴπ Ναολίλεϊ! φογταίλεη), αυδβὶ ἐμ- 
πειρέία ἱταροΥῖτἶα πὶ, πΠῸη Ρ6- 
εἰ τα πὶ νϑίογοι. Ηδυὰ ποΐπαβ ἴπ- 
αὐ1685 ϑαηΐ σοηπϊθοίαγαθ, ααϊθῈ5 
ἤππο Ἰοσιτη ἰδπιρίανογαπί, Π6Ὸ 
τηδρῖὶβ ἰἀοποιιπι απ Κγαθρου 
τῇ ἀπορίᾳ δὺὶ Δά. ἀε γ εἰβθη 
(ϑμεα. οὐἶτ. Ρ. 16 544.) τῆς ἐμ- 
πειρίας υοὰ ΠΌΡΟΥ ἃ ΘΟπηρ  ατῖ- 
θὰ5 ρῥγοροβίϊιπι εβὲ τῇ ἀπει- 
ϑείᾳ. Νεῆρθ ρουϊ δα οχϑγοϊίᾶ- 
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τῇ ἐμπειρίᾳ Δακεδαιμόνιοι ἐλασσωϑέντες τότε τῇ 
ἀνδρίᾳ ἔδειξαν οὐχ ἧσσον περιγιγνόμενοι. ἐπειδὴ 
γὰρ ἐν χερσὶν ἐγίγνοντο τοῖς ἐναντίοις. τὸ μὲν 
τῶν Μαντινέων δεξιὸν τρέπει αὐτῶν τοὺς Σκχιρί- 
τας καὶ τοὺς βρασιδείους, καὶ ἐσπεσόντες οὗ αν-- 
τινῆς καὶ οἵ ξύμμαχοι αὐτῶν καὶ τῶν ᾿“ργείων οὗ 
χίλιοι λογάδες κατὰ τὸ διάκενον καὶ οὐ ξυγκλῃ- 
σϑὲν τοὺς Πακεδαιμονίους διέφϑειρον καὶ κυκλοω- 
σάμενοι ἔτρεψαν καὶ ἐξέωσαν ἐς τὰς ἁμάξας καὶ 
τῶν πρεσβυτέρων. τῶν ἐπιτεταγμένων ἀπέχτεινάν 
τινας. χαὶ ταύτῃ μὲν ἡσσῶντο οἱ “Ἱακεδαιμόνιοι" τῷ 
δ᾽ ἄλλῳ στρατοπέδῳ, καὶ μάλιστα τῷ μέσῳ. ἧπερ ὃ 
βασιλεὺς ἅγις ἦν καὶ περὶ αὐτὲν οἱ τριακόσιοι (οἷ 
ἱππῆς καλούμενοι, προσπεσόντες τῶν [τε] ᾿Δργείων 
τοῖς πρεσβυτέροις καὶ πέντε λόχοις ὠνομασμένοις 
χαὶ Κλεωναίοις καὶ Ὀρνεάταις καὶ ᾿“ϑηναίων τοῖς 

ὅδρ. 72, 8 2. περιγενόμενοι οοαα. Οἵ δάη. 
8 4. τε οὔ. 855. ἄυρ. 6]. 6η. Τ'. ,Ῥαὶ. Π. Δ ΝΜ 
πεντελόχοις ΘΟΥΓ. Αὐρ. τη. 80}0], 

λόχοις ὡς ἀρχιλόχοις. 

1006 Θοτηραγαίαθ ΟΡρΟΠ ταν ἔοΥῖ- 
τι ἀο παίαγα ᾿πρδηϊία : 114 ἔγαβίγα- 
1ἰ, Πᾶς νἱοίοτία Ροιδ δαηΐ. --- 
περιγιγνόμενοι ΒΟ. πα τη 
εβί. Ναὶ βϑπίθηξ ροβίαϊαί 56 
ΒΌΡΘΥΓΔΓΙΕ οί ἀδογαπί, 6 58- 
115 σομβίδι ραυγιοῖρ, δουὶβιϊ εχ 56η- 
τἰθηαϊ ν θυ θ15 ἀρίμπι δὰ το πὶ ρτϑθ- 
τον 8 πὶ ῬΘΡΕΪΠΘΓα. 

8 8. ἐπειδὴ γάρ εοἰ. Ουπι 
ΡΓΟΧΊΤΩ18 οὗ, ὨΙοά, ΧΠἼ 19, 4---80. 
- οἷ χίλιοι λογάδες. ΟΥ 67, 
2 εἰ ἰδΐ δάῃ. -- τῶν ἐπιτε- 
ταγμένων,,Ἰη 5. 0514 11500}- 
Ἰοσδύον Π,. ΟΕὟΙ 67,1: 

ὃ 4. οἵ τριακόσιοι «οῖν 
ἱππῆς καλούμενοι. Οἵ Ῥοϑι 
τρια. Θχοϊάϊββα Ῥγο ἢ 16 Υ ο0π- 
ἴοῖν Κυαθρ.; ΠΑΠῚ ἰγθοθὶ {ΠῚ ἢ 
δγαπΐ 41 Θατ 65 γοοαΡ ΠίαΡ, σὲ, 
Ηδγοάοι. ΥὙΠΠ 124 τριηκόσιοι 
Σπαρτιητέων λογάδες, οὗτοι 
οἵπερ ἵππέες καλέονται. Νδαιιο 
1 ΠΠ6} δγδηΐ θαιϊίθβ, 56 ἰθοι 
ΘΥΑΥΪ5 ΔΥΠΙδίαγδ 6 ΤΠ] Π1Π65, 86- 

ἅμα ἀναγνωστέον πεντε- 

ἰᾶΐ6. δὲ τΌθοῦα νἱρθπίθβ ΘΡἢΒΌ]. 
Ῥγδοβιαϊο ογαηὺ ΓΟ ργθουδηΐα 8 
115. {γ68 ῃϊρραργθίδο, Π)ὲ Ὠἷβ5 {τὲ- 
οΘης5. νἱὰ. Μδηβ. ϑραγί. 11 ρ. 
158. Μ6}1. θοὸν. 1 Ρ. 241. Ἠδιπὶ. 
Απαα. αν.1 8 29, 18---18. Η8858. 
δα Χοη, Βοηρ. [8664. 4,8. ὅοῃο6- 
τηᾶπη, ἀπιῖαα, αν. 1 26254ᾳ. Θαδη- 
ααδτη ΡΙεΓ πα 8 ῬΘαϊί65. δββθηΐ, 
Ἰηογά 605 Θαυϊδ 505 6558 
Ῥτορίοι Ηθγοᾶοιί, Υ1| 124 οἱ ΘΊοη. 
Α. Β. 1Π| 18 οχιβυπιαν ΤῊΝ. 
Ηΐϑβι. αν. Τρ. 852. Οἵ Βορπι" 1. 
ἃ, - τοῖς πρεσβυτέροις 
καὶ πέντε λόχοις ὠνομ. 
ΘΌΡΟΥ αὐΐπααθ 106}}15 ΑΥΡῚ  ΟΥ̓ΏῚ, 
ἀ6 αυϊθιβ ΟΠΊΠ68 8}1] γείδθγαϑ ἰὰ- 
οοηΐ, 486 δοπίθ ΘΟΠΘηζΐ βιιηΐ 
δομβη. Απί, αν, 1 Ρ. 719 οἱ 
Ατη, δά ἢ). 1., 118 νϑῦρα ΤῆσοΥ - 
αἸα18. π0ἢ 5815. ΘοῃΘ Ταῦ, ΘῸΠῚ 
ΟΠ βίο ἀγίϊοα!]! ἀπίθ νν, πέντε 
λόχοις Ἰ105 ΙΟ0Π)08 ἃ 56η1οΥ  θ}5 
ΠῸῚ ἀεδβιϊηραϊ, 568 0505 Βθπῖο- 
το 3 πέντε λόχους ΠΟΠΊΪΠδΙΟ5 6558 



καὶ Ἄγιδος 
τῷ εὐωνύμῳ 
σφῶν βοηϑή- 

τὸ στράτευμα 
τῶν ἐναντίων μονίων καὶ 

ἐς φυγὴν 
τρέπεται. 
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παρατεταγμένοις, ἔτρεψαν οὐδὲ ἐς χεῖρας τοὺς πολ- 
λοὺς ὑπομείναντας, ἀλλ᾽ ὡς ἐπῇσαν οἱ Δακεϑδαι-- 

’ 

αονιοι, εὐθὺς ἐνδόντας καὶ ἔστιν οὗς καὶ κατα- 
πατηϑέντας τοῦ μὴ φϑῆναι τὴν ἐγκατάληψιν. 

τὃ. 'Ως δὲ ταύτῃ ἐνεδεδώκει τὸ τῶν ᾿Αργείων 
καὶ ξυμμάχων στράτευμα, παρερφήγνυντο ἤδη ἅμα 

σαντος πᾶν χαὶ ἐφ᾽ ἑχάτερα, καὶ ἅμα τὸ δεξιὸν τῶν “αχεϑαι- 
Τεγεατῶν ἐχυκλοῦτο τῷ περιέχοντι 

σφῶν τοὺς ᾿4ϑηναίους, καὶ ἀμφοτέρωϑεν αὐτοὺς 
κίνδυνος περιειστήκει, 

“ἤ ς ,ὔ 

ἤδη ἡσσημένους. 
ματος ἐταλαιπώρησαν, 

-» Ἁ , » 

τῇ μὲν κυκλουμένους. τῇ 
ἥ 

καὶ μάλιστ᾽ ἂν τοῦ στρατεύ-- 
εἰ μὴ οἱ ἱππῆς παρόντες 

αὐτοῖς ὠφέλιμοι ἦσαν. καὶ ξυνέβη τὸν Ἅγιν, ὡς 
ἤσϑετο τὸ εὐώνυμον σφῶν πονοῦν τὸ κατὰ τοὺς 

ὕαρ, 79. καὶ 1. ἐκυκλοῦντο Αὐρ, Πι, αι. Η, Ὁ. 564 Δ|10] ἀρυὰ 
Τμιο, κέρας οὐπὶ θ᾽ ΈγᾺ}]1 ποὴ τδρουϊταγ ἰαποίιπι, Οὗ, ἀἅπ. ΠῚ 80, 1, 

δνὶ ποδί, Θθηΐου 5 διιίθ πὶ ποη 4 ποα 
ΟΤΉΠ65 8οίαίθηη ΟΟΠϑἰϑ 6 ΠῚ οἱ τη6- 

αἴαπὶ 5 ρ γα πί, 564 γϑιΐ0Π6 
μαρία τῶν χιλίων λογάδων ἃΡ- 
ΡΘΠΙδηύαν: Π8ΠῚ 8πηΐ ἰἰά θη, αὶ 
61, 2 οἵ ἄλλοι. ᾿ἀργεῖοι νοοδίϊ 
Θαηΐ. -- οὐδὲ ἐς εἴρας,Ϊ. 6. 
οὐδὲ μέχο . τοῦ " χεῖρας ἐλ- 
ϑεῖν, οὐόν᾽ ὥστε ἐς χεῖρας ἐλ- 
Δεῖν. Οαϊ ὈγΘν ΠΟ αθῃ 186 βίτηϊ- 
ΠῚ ΘΧθηρίἃ ἐς χεῖρας δέχεσϑαι 
οἱ ἐς χεῖρας συμμῖξαι. Ὀεἰπας 
τοὺς πολλούς οἱ ἔστιν οὖς βαη: 
ΔΡΡΟΒΙΠΟΠ65. γοίογθηάδθ δὲ αὖ- 
τούς, αυοὰ αἀρυὰ ἔτρεψαν 5ϊἴπιαῖ 
αὐάϊίαγ, --- καταπατη θέν - 
τας, 5011. ἃ 5115 6Χ ἴαρα πἰπηῖβ 
Ρτδοοῖρι, --- τοῦ μὴ φϑῆναι 
τὴν ἐγκατάληψιν, πε (εἶ, 
δάμῃ, 1 4) 56. ΘΟΙΡΓΘΠ ΘΠ 510 
(εἴ, ἐγκαταλαμβάνειν ΙΝ 8ὅ, 2) 
Ρτδονθηϊτγ θοῦ, [Πίϑαι8 ϑἰδεῖπι ἴῃ 
ἔπρϑηι 58 σΘοην ουογαηΐ, ἰάαα6 ποη- 
ΠᾺΠῚ ἰδ πὶ ΡΥδροϊρίίθθ, αὖ ἃ δι}5 

ΟὈἐΘΓυθ τΓ, 6 ἃ Ὁ Ποβίϊθιι5, ρυϊα5- 
αυδπ ον ἀθγθηΐ, ΘΟΠΙρΡΘμθπ θθῃ- 
[αγ΄. Ρεἰποίρδ!οπι βϑῃιθηίδπι εὖ- 
δὺς ἐνδόντας οοηθποῖ 6046 
οὐἰδβί πηι τοῦ μὴ φϑῆναι τὴν 

ἐγκατάληψιν τοΐογίαν, 

Οδρ. 79. 81. παρερρήγνυν- 
το ΠΥ Ξ ἑκάτερα. » Μδη1- 
ἔδβϑίαμη οϑὺ πο σψϑγθυτῃ δα Ατρὶ- 
νΟ5 ΘΟΡΙΠΊαιΙ6. Β0ΟΪ05 ΘΓ ΠΘΓΘ, 
ααἱ δὰ αὐγτᾶπτατο ρΡαγίθπι 18 - 
ἸοΙ θα πέατ ρογγαρί 40 Αρία6." 
Ηδδοῖκ. Οιἱϊ οἰαῦὶι5 ἀθθοραὶ ἃϊ- 

ΟΘΓΡ, αὐἰα νογθὶβ δὰ αὐγ δαῖτ 
Ῥδυίθ πη βρη Ποαγθίαγ, απᾶ6 ἴῃ 
αἰγὶ 546 ΟΟΥΠπ5 ΟΥαἀϊ Ιθ 15 
Ἱηθᾶάϊα 6 δοῖθὶ ρυοχίμηϊβ νἱ- 
ἀδηΐαγ ναί θῦο Ναι ΑΥΠΟΙ 5 4]- 
ἄθὴ ἤδθο δοῖθβ ρδυσαρίϑ δϑί 
ἴῃ αἰΓᾶτη 416 ΡΤ ύίθτη ἱπίθγρυε- 
ἰδίαν; 564 παΐο οσχρ]!οαιοηϊ ΟαΠῚ 
γΘΓΌΪ παραρρήγνυσϑαι οὐ ἰθτη- 
Ρὰβ οἱ νϑγὰ νὶβ, 46 αὑτὰ νά. δάῃ. 
ΙΝ 96, 6, νἱάοπίαν οΟὈϑίδυθ, ἔστη 
ΘΠ δ ιιπι ὡς. .. στράτευμα 
ἀθοίαγϑη5 αἰ φαϊα Ροβί ἔπραπὶ 
τηράϊδο δοῖθὶ [αοίαμη. Πδ 4 π6 ΟΌΓΩ 
δος οθβϑβϑίββϑί, {πῇ 5ῖτηπ]} οἰϊαὰ πὶ 
8ΔῸ πἰγοσαὰθ ἰαίθγθ νη 05 οὐ Π 65 
ἀἰβϑο 05. 6556 ΤΒυΟΥ 1465 ἰηα1- 
ΘΆΓΘ. ΘΘΏΒΘΠΔΙ5 ἐβῖ, -- αὐτοὺς 
(τοὺς ᾿Δργείους καὶ ξυμμάχους) 
περιειστήκει. Οὗ, δάη. ΠῚ ὅ4, 
ὅ. -- παρόντες --- παραγενό- 
μένοι. ΟἿ 49, 6. 

8. 2, σφῶν αἱ ΤΙ, 3. 
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αντινέας καὶ τῶν ᾿ἀργείων τοὺς χιλίους, παρ- 

αγγεῖλαι παντὶ τῷ στρατεύματι χωρῆσαι ἐπὶ τὸ νικώ-- 
ΜΕΡΟΨ,. καὶ γενομένου τούτου οὗ μὲν ᾿ἅϑηι ναῖοι ἐν 
τούτῳ, ὡς παρῆλϑε καὶ ἐξέκλινεν ἀπὸ σφῶν τὸ 
στράτευμα. καϑν ἡσυχίαν ἐσώϑησαν καὶ τῶν ΄4ς- 
γείων μετ΄ αὐτῶν τὸ ἡσσηϑέν, οὗ δὲ Μαντινῆς 
καὶ οἵ ξύμμαχοι καὶ τῶν ᾿“ργείων οἵ λογάδες οὐκέτι 
πρὸς τὸ ἐγκεῖσϑαι τοῖς ἐναντίοις τὴν γνώμην εἶχον. 
ἀλλ᾽ ὁρῶντες τούς τε σφετέρους εμδεγ θροῦς καὶ 

τοὺς “ακεδαιμονίους ἐπιφερομένους ἐς φυγὴν ἐτρά- 
ποντο. χαὶ τῶν μὲν Πῆ]αντινέων͵ καὶ (οἵ πλείους 
διεφϑάρησαν, τῶν δὲ ᾿᾿ργείων λογάδων τὸ πολὺ 
ἐσώϑη. ἡ μέντοι φυγὴ καὶ ἀποχώρησις οὐ βίαιος 
οὐδὲ μακρὰ ἦν οἵ γὰρ “ακεδαιμόνιοι ἀέχρι μὲν 
τοῦ τρέψαι χρονίους τὰς μάχας καὶ βεβαίους τῷ 
μένειν ποιοῦνται, τρέψαντες δὲ βραχείας καὶ οὐκ 
ἐπὶ πολὲ τὰς διώξεις. 

14. Καὶ ἡ μὲν μάχη τοιαύτῃ καὶ ὅτι ἐγγύ- 
τατα τούτων ἐγένετο, πλείστου δὴ χρόνου μεγίστη 
δὴ τῶν ᾿Ελληνικῶν καὶ ὑπὸ ἀξιολογωτάτων πό- 

8 4. Ρισ καὶ πλείους ΟΙΪ. ψεη. Ατ, οἵ πλείους Παρθθηΐ, απᾶ6 
αἰνουβίίαβ 80 δηθααΐοτα οἵ νοῦα βουϊρίασα καὶ οὗ πλείους τορδίοπαα 
εβϑί. Οὗ δᾶῃ. 

88. παρῆήλϑειαυι παρελϑεῖν, ν Ὅδρ. 14. 81. Τοιαύτη καὶ 
παρῆλθον. 12, 1. -- τῶν 49ς- ὁτι ἐγγύτατα τούτων. Ργο 
γείων οὗ λογάδες. ἴπ Πο5 
ῬΟυΙββ᾽ τ τι τὴ ἱΠῚΡ Θἰπ ΠΊ 6556 [ἀούι πῃ 
πᾶγγαί Πιοὰ, ΧΙ 79, ὅ. 

84. καὶ (οἷ) πλείους. Νοιῦ 
ἃρία δϑί ϑϑηΐθηίία δὐΐδτῃ ρ]ὰ - 
γ68, 568 δεϊὰ πὶ ΡΙαΓΙταΐ, αὖ 
ὀρροβίτατι τὸ πολὺ ἐσώϑη οϑίει- 
ἀἴί, ΟἸα55. ἱπιθγρυθίδίαυ : ἢ Ὁ ἢ 50 - 
ΙῈτπὰ Γαρογαηΐ, 564 εοὐΐδπη 
παπᾶ ρϑιποὶ ποοαιΐ 5 ηί. 56 ἀ 
πλείους ἀϑαιδᾶπ Πα πὰ ρδπ608 
ΒΙσὨΪΠοαΓΘ. ΠΟῚ ΠΟΙ ΠῚ 5. 
βίαιος, ῬΡῬιδθοθρβδ Ποβίθηβ 
ΔΟΥΪΘΥ ἀτρθηΐθι5. Οἷ, δάη. 1 
895, ὃ. --  γρονέους. 1 12, 2 
χρονία Ἰοσίταν, Οὗ, Μδιι, αν. 
8. 117,8. -Ξ βραχείας. «τὰς 
διώξεις. Οἵ οαάοπ Ἰτα ἀοπίοπὶ 
ΡΙαὶ, γα. 22. 

18 ΔῊ 86, ὅ τοιαύτη ἢ ὅτι 
ἐγγύτατα τούτων. Νοατο ἰαπιοη 
Ἰά6πι ῃἷο βου θθη τ τη 6556 ὁΧχ δ4ἢ, 
Ι 22, 4 ἰμίο!]οσῖίαν, Οοπτπηαὶ 
ΒΟΥΙΡΊΟΥ 586 ἀπδπίαπι ἤουὶ Ροβδϑί 
᾿ρβᾶπη ὑΘΥΠΤῚ ψϑυϊ αίθτα Ἡοριν 
βίι ἴ556. -- πλείστου δὴ. 
μεγίστη δή. 6 ἀπρ!τοῖ δήϊ ἴῃ 
ὋΠῸ ἰποῖθο οοηβοοϊδίο (ἈΠ! θυ πὶ 
πη] 46]. Β6ΚΚ.) νἱὰ. Ηδυτα. δὰ 
ΘΌΡΠ, ΕἸ. 1059 εἐ Βοιῃ. δὰ Χεϑῃ. 
Απὰδθ, 4: 20, ἀδ6 ροηριῖνο πλεί- 
στου χρόνου Κταορ:. τ. 8 47,2 
δά. 8. -- ὑπὸ... πόλεων 
ξυνελϑούῦσα, Α0 ἀτθῖὶθὰ5 
ΟΟΙ ΠΪ558. Θ΄ΠΉ116 οβί 1 1ὅ, 3 
πόλεμος ξυνέστη, Ηοτγοά. 1 74 
τῆς μάχης συνεστεώσης, ΡΙΔί, 
ΞΌΡ, 3466 μάχη ξυνέστηκε, 

μέγεϑος τῆς 
μάχης. ἄρι- 
ϑμὸς τῶν 
ἀποϑανόν- 

των. 
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λεὼν ξυνελϑοῦσα. οἵ δὲ Πακεδαιμόνιοι προϑέμενοι 3 
τῶν πολεμίων νεκρῶν τὰ ὅπλα τροπαῖον εὐϑὺς 
ἵστασαν καὶ τοὺς νεκροὺς ἐσκύλευον καὶ τοὺς 
αὑτῶν ἀνείλοντο καὶ ἀπήγαγον ἐς Τεγέαν, οὗπερ 
ἐτάφησαν, καὶ τοὺς τῶν πολεμίων ὑποσπόνδους 
ἀπέδοσαν. ἀπέϑανον δὲ ᾿Αργείων μὲν καὶ Ὄρνεα- 8 
τῶν καὶ Κλεωναίων ἑπτακόσιοι, Μαντινέων δὲ δια-- 
κόσιοι, καὶ ᾿ϑηναίων ξὺν Αἰγινήταις διακόσιοι 
καὶ οἵ στρατηγοὶ ἀμφότεροι. “ακεδαιμονίων δὲ 
οἱ μὲν ξύμμαχοι οὐκ ἐταλαιπώρησαν ὥστε καὶ ἀξιό- 

Οαρ. 74. 8 2. αὐτῶν (55. Ατρ, ΟἹ. πη. Ρᾳ], αν. 8}1}. 
᾽ ., 

Ἰάθιη. Ιο56 0}. Α. 1. ΧΥΠ 10, 2 
μάχη συνῇει καρτερᾶ. ῬΥΟΡ Ιου 
Ῥδββίνδηι νοὶ νἱπ ὑπό ρυδβρ. 
ΤΙ. 8808 65, ΡΓῸ απ ΠΟῚ ἀδθρε- 
μαι Κυιορ, ἀπό οοπίοογο, Νβαὰθ 
τη σ]5 ρτοῦδίαν ξυνελϑουσῶν ἃὉ 
Ηογνοχα, (ϑιπα, Το, Ρ. 78) ρτο- 
Ροβίψαπη, 

8. 2, προϑέμενοι.... τὰ 
ὅπλα. ἡ πη Ιοσαπι οτηπθ5, απο 
βοίδπ, ἰΐα ἰπ οΥργθίαπίαγ, αὖ ἸΠ{6]- 
Ιερϑηί γ6] οὰη Ροτίο οὐ θυ 
ΘΔΘΒΟΓΌΠΙ Πού αΠΔ ΔΥΤΊ 8, ἰη ΡΆ - 
θη οοηβρίοποαῦθθ 060 
Ροϑβὶία, νϑὶ οπὶ ίθρῃδϑηο ἴῃ 
τηραϊατη ΡΓοΪ δία. Οὐΐτι5 Ταὶ 856 
Βοῦῖ 1. ΒΙΟΟΠ 6] αϊὰ5. ποθ η Τηθτηϊ- 
ΠἶΒ56. ΔΙ10Ὶ] ἀβαθδηι] ΠΊΘΗ ΟΠ ΘΙῚ 
6556 ἰδοίδμη, Νεο β5ᾶπ6 1π|6}}66]- 
αν, αὐδπὶ ΟὉ οαιβϑηη ἃΥπιὰ ἰἰᾶ 
ΘΧροβὶία βἰπί; αποᾶ 5] δὰ οὐΐσθη- 
ἄσπι ὑσορᾶθαπι οί πι οϑϑϑῖ, 8|10 
Ἰᾷ σονία ποάο αἰχίβϑεί Τηπογάϊ- 
465; ΙὨΔΧΙΠΊΙΠῚ γ6ΓῸ ἴῃ 1Π|8 γᾶ- 
(10η6 Ἰποοτητη οατπιπ δϑί, αυοᾶ ρο- 
βία ἀβηλπι, ἜΧΡΟΒ [15 ᾿Ά ΤῺ ΔΙ 1}15 
δρθοίοααθ ἔρορᾶθο, Ποβίθβ Βρ0] δὶ 
ΠΔΥΥΔησ. (ἈΠ ΟΌΓΘ ΠῚ ΘΡῸ ἰίᾷ 
γοΥθα 11 ἱπίθγρυθίου, αὐ δ ϑηοιῖ- 
νὰ5 ΠΟΙ ρεπᾶραΐ ἃ ποηηΐϊηθ ὅπλα, 
588 ἃ νϑῦῦο προϑέμενοι, Πθ0 
δυτὴᾷ πη 6 16 σαπίαν ΘΒ οσ, 568 
ΘΡδΥιΠΟΥΩΙ; αὖ ΘὨΪΠΊ ἐγϑάπιθη- 
(ἰββὶπλ8 ἀἰοῖυαν τύϑεσϑαι τὰ ὅπλα 
ἴῃ δοῖθ, απ86 σορίο Ιο60 ΘΟμβ᾽ 5017, 
ἰϊὰ ἤοο ἰΙοθσὺ οπηὶ ἀἰοὶ ροίιϊδβϑί 

ἀπ Αππηδὶ. 

Οὗ, δά, 

ϑέμενοι τὰ ὅπλα πρὸ τῶν πο- 
λεμίων νεηρῶν, ἀϊοίαπι 681 {Ππὰ 
οϑάθη βθηΐθη ἃ προϑέμενοι τῶν 
νεκρῶν τὰ ὅπλα. Νιίπιίνατηι δηΐα 
ΟΘΘΒΟΓΙΠῚ ΘΟΥΡΟτᾶ ΘΟηΒΕ 1 δοΐ 68, 
ατὸ ἰαπ8. οὐ ἰγορᾶθι ΠῚ ΘΓ ΓΕ, 
οὐ πῸΠ 50]0Π|Ὶ ΠΟΒ( ΠῚ. ΘΟΥΡΟΤᾶ 
ΒΡΟΙΙατΘ, 564 δυϊδηὶ 5. ΟΥΙΠῚ 51|85- 
ΟἾρθῦθ ροββϑὺύ.. .. ΚΒ 116 πὶ δοϊὶ 
᾿πϑίσαθπᾶδθ δας οηθηὶ ἴῃ 5 5ο0]- 
Ῥίθπ 15. πιουιἷ8 Δα ἢ] ύαπι πᾶυτδΐ 
Χροη, Απᾶῦ, ὟΙ ὅ, ὅ 84.“ Ηδ888. 
Ταουῦν, Τῆπο, Ὁ. 754. 0. Ηδυ δῦ. 

ΡΠ]. ἃ. 1868 Ῥ. 698 
ΔΙΠοραίο Χο, Αρ68. 2, 15 ποὺ ἴδο- 
{1} 6556 ἀοαιἶέ, 410 ΠιαρῚ5 Ποβίθβ 
ΘΒ ΘΒΌΓΡΌΤΩ ΘΟΥΡΟΥᾶ ΓΘΡθύοΥα οοϑθ- 
γϑηΐαν, -- ζστασαν. ΘΙμλ 6. 
ος ἱπιρουξθοιαπι ὙΙ 10, 8. Ἰερὶ- 
τὰν. Β6πο ΟἸ455, δαηοίδῦ ΓἜΤ ΠΟῚ 
ἔαϊθθ6. ρουίβοίαπι, ἄοπμθο Ποβίβϑ 
ΘΔ ΘΒΟΤΈΠΙ ΘΟΡΡΟΙα τϑρείεπίεβ θο- 
γα. νἱοίοντίαπι ἃρπονοτίηί. --- 
τοὺς νεκροὺς ἐσκύλευον. 
Οοπίγα τπουθτὴ ᾿ρβοταπὶ ΠΟΟ ἴδοθ- 
γαπί, ΟΥ. Αεἰ, Ψ, Ἡ. ΙΓ 6 ὅτι 
οὐκ ἐξῆν ἀνδρὶ Λάκωνι οὐδὲ 
σκυλεῦσαι τὸν πολέμιον. 

δ 8. Αἰγινήταις. 2,81 δγαῃΐς 
οΟΙοηὶ ΑὐΠμαπθπβϑίαπι.. .  δχρὰ]- 
δἷὶβ Δθοί ποίϊβ 60 ἀβάμποι!. γιά, ΤΠ 
21." ΒΊ στα. -- οὗ στρατη- 
γοὶ ἀμφότεροι. Οἷ, 6Ἱ, 1 εἰ 
ϑ6Π0], Αὐἰβίορ!ι. ἂν. 18, -- οἵ 
μὲν ξύμμαχοι. Οἢ 67, 1, -- 
ὥστε καί. Καί εἰ φηϊβοαι 1,8- 
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αὐτῶν δὲ χαλεπὸν μὲν ἦν 
ἐλέγοντο δὲ περὶ τρια- 

λογόν τι ἀπογενέσϑαι" 
τὴν ἀλήϑειαν πυϑέσϑαι. 

κοσίους ἀποϑανεῖν. 

ὍΣ: Τῆς δὲ μάχης μελλούσης ἔσεσϑαι καὶ Πλει-- Δακεδαιμό- 
νιοι οὐ χρῶν- 

στοάναξ ὁ ἕτερος βασιλεὺς ἔχων τούς τε πρεσβυ υ-- ται τῇ ψέκῃ, 

τέρους καὶ νεωτέρους ἐβοήϑησε᾽ καὶ μέχρι μὲν ἀνακτῶνταί 
Τεγέας ἀφίκετο, πυϑόμενος δὲ τὴν νίκην ἀπ- γΕ ΘΟ 

᾿ ἐχώρησε. καὶ τοὺς ἀπὸ Κορίνϑου καὶ ἔξω ἰσϑμοῦ δόξαν. 
ξυμμάχους ἀπέστρεψαν πέμψαντες οἵ “ακεδαιμό-- 

νιοι. καὶ αὐτοὶ ἀναχωρήσαντες καὶ τοὺς ξυμμά- 
χους ἀφέντες (Κάρνεια γὰρ αὐτοῖς ἐτύγχανον ὄντα) 
τὴν ἑορτὴν ἤγον. καὶ τὴν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τότε 
᾿ἐπιφερομένην αἰτίαν ἕς τε μαλακίαν διὰ τὴν ἐν τῇ 
νήσῳ ξυμφορὰν καὶ ἐς τὴν ἄλλην ἀβουλίαν τε 
καὶ βραδυτῆτα ἑνὶ τυ τούτῳ ἀπελύσαντο, τύχῃ 
μὲν ὡς ἐδόκουν κακιξόμενοι, γνώμῃ δὲ οἵ αὐτοὶ 
ἔτι ὄντες. 

ΟΘαἀΔΘΠΊ ΟΠ ΟΓΤΠ 50 οἷο5. ΠῸΠ 8660 
ῬΥΘ5505 6586, υὖ ργϑθίθυ ἰδ ΟΥ̓ ΠῚ 
ῬΥϑθβθῃίθπὶ εὑ ἃ ΠῚ ΠΊΒΡΏΔΠι ἰὰ- 
οἴαγατη ἴδοογθης, Οἵ, οἰἴδπὶ δά πῃ, 
Π 84, ὅ. ΙΝ 48, ὅ εἰ ἀε ἀπογε- 
νέσϑαι δά. ΠῚ 84, 2, 98, 8. - 
αὐτῶν εχ πυϑέσϑαι ΒΌΒΡΘΗ- 
ΒΌΠῚ 65. 

ὕδρ. τῦ, 81. ὁ ἕτερος βα- 
σιλεὺς ... ἐβοήϑη σε, Αὐυΐ 
πθρίθοία εϑύ ἰρίίαν δὰϊ ἴῃ 551- 
αἀ115 τη 6 415 ΠΟη ν᾽ αἰ ε16χ, 48 πὶ 
ϑρδγίδθ ἰδίαπὶ 6556. Ηθγοῦ. Υ τὸ 
ΠδυΡδΐ, μὴ ἐξεῖναι ἔπεσϑαι ἀμ- 
φοτέρους τοὺς βασιλέας ἐξιού- 
σης στρατιῆς. Οἵ. ΜαΕΙΙ. 1. ἀ. 
105. -- τούς τε πρεσβυτέ- 
ρους καὶ νεωτέρους. Ρυῖὰ5 
8ἃὺ ρὶάε ῬΕΠΊΪ5508. ΥἹὰ, 64, 8. 
Ε 5. τοὺς ἀπὸ ... ξυμ- 

μάχους. Ὠς Πἷ5 νἱὰ, 64, 4, -- 
ἀπέστρεψαν. Οἵ. δάη. ἸΥ 80, 
1. - Κάρνεια. Οἷς, δάη. 54, 2. 
-- ἐτύγχανον. δε ρΡΙαγα]} οἵ, 
Βι:. 1196. ὅ. 

8 8. ΡῈ τε μαλαπέαν, »Ες 
Πΐο εϑί κατα, ἵπ “πβοἤμσφ, δ6- 

ὙΒυογαϊαϊβ 0]. 1Π1. ϑθοί, 1. 

ἐγ πα.“ Β δὰ. ΟΥ, ὙΠΙ 88. 44η. 
ΠῚ 82, 8. θὲ τὸ οὗ 1 84, 1. ΤΥ 
40, 2. -- τῇ νήσῳ. Ο, δάη. 
ιν 24, 8, -- τούτῳ Ῥεῖ ρρο- 
β᾽ ΟΠ 6 πὶ δὰ βιρογίουαᾶ δαἀϊεοίαπι 
6588. ΟἸἾββῖ0 για]! δπία ἕν ἀο- 
οί. --- ἐδόκου ν. ΟΥ, ἀάη. 9,6. 
-- κακιξόμενοι. Τιατϊπο πᾶ 16 
ΓΘ. ΘΓ ΘΓΘ ἢἶο ΓοΒροῃάθγα γα] 
Βδιδν. Οδθγίθ ρδγϑρίοιιπι οϑὲ ἀἰ- 
Βιησαὶ 80 μαλακίᾳ, οἰδὶ ἀρυά 
Ηοπιοτγιιπὶ οἱ Εαλὶρίάθηι κακέξε- 
σϑ'αι ναϊεὺ μαλακίξεσϑαι (1558 - 
ΨΌΠ 56 ΡΎΔΘΌ 6 Γ6). Τιογάϊαϊ 
Δαϊθη}] οὑπὶ 410] οδἰα γρατὶ 
βιρηϊῆοοί (ο, δάη. 1 10ὅ, Π); ΠΟ5 
ἢϊο 4αοαιιθ τύχη κακιξόμενοι 
ΘΧΡΥΪΠΊΪΠῚ5 [115: δοχ ἴογίαη 
(8 ἀν 6.58) Γβρυθῇ θη β,ὶ. Οἵ, 28, 
2 ἡ -«“Ἰακεδαίμων μάλιστα δὴ 
κακῶς ἤκουσε καὶ ὑπερώφϑη 
διὰ τὰς ξυμφοράς. Ρατιῖο, ργδ6- 
56η115 δὰ τϑῖὴ ργδοίουϊ πὶ γθίθγ- 
ἴὰγ, ααδ6 αϊαὐαγηϊίαίθ πὶ Παθοϑί, 
ἂν Χοη, Μοπι, 1 2, 61 βελτίους 
γὰρ ποιῶν τοὺς συγγιγνομέ- 
νους ἀπέπεμπε, -- γνώμῃ... 
ὄντες. δε 5ϑηΐοηεία οἵ, 187, ὃς 

10 



Ἐπιδαυρίων 
δὲ ἐς τὴν 

᾿Δργείαν ἐσβα- 
λόντων 49- 
γεῖοι καὶ οἵ 
ξύμμαχοι ἄρ- 
χονται Ἐπί- 
δαυρον τειχί- 

ξειν. 

“Μακεδαιμό- 
ψιοι ἐς Ἄργος 

146 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ε, οε΄. ος΄. 

Τῇ δὲ προτέρᾳ ἡμέρᾳ ξυνέβη τῆς μάχης ταύ- 4 
τῆς χαὶ τοὺς ᾿Επιδαυρίους πανδημεὶ ἐσβαλεῖν ἐς 
τὴν ᾿Δ4ργείαν ὡς ἐρῆμον οὖσαν καὶ τοὺς ὑπολοί- 
πους φύλακας τῶν ᾿᾿ργείων ἐξελϑόντων [αὐτῶν] 
διαφϑεῖραι πολλούς. καὶ ᾿Ηλείων τρισχιλίων ὁπλι- 
τῶν βοηϑησάντων Μαντινεῦσιν ὕστερον τῆς μά- 
χης καὶ ᾿4ϑηναίων χιλίων πρὸς τοῖς προτέροις, 
ἐστράτευσαν ἅπαντες οἱ ξύμμαχοι οὗτοι εὐθὺς 
ἐπὶ ᾿Επίδαυρον, ἕως οἵ “ακεδαιμόνιοι Κάρνεια 

ἦγον, καὶ διελόμενοι τὴν πόλιν περιετείχιζον. καὶ 
οἵ μὲν ἄλλοι ἐξεπαύσαντο, ᾿4ϑηναῖοι δέ, ὥσπερ 
προσετάχϑησαν, τὴν ἄκραν τὸ Ἡραῖον εὐθὺς ἐξειρ-- 

ὅ 

γάσαντο. καὶ ἐν τούτῳ ξυγκαταλιπόντες ἅπαντες. 
- ΄ , 3 , δ Ψ 

τῷ τειχίσματι φρουρὰν ἀνεχώρησαν κατὰ πόλεις 
ἕκαστοι. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

10. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἀρχομέ- 

8 4, τὴν 4ργείων Τι. αι. Μ. Ε. Ο. Ὁ. 1. Μοβαα., πο ἴα]50 αυἰάοτῃ, 
56 οφοπϑδαθίπαϊηὶ ΤΠπΟΥ αἰ ]Β Τα ΠῸ5 ΘΟΠρΤΙΘΏ ΕΓ, γιά, 89, ΣΕΥ Χ10. 1: 

αὐτῶν, 4ὸ τη6] 1118. ΘΑΓΘΠΊΙ5., ΟἸΠῚ ἀθίθυϊουἱθτι5 αἰϊφαοί οτὴ, 1ἰ. 
Ῥᾳ]. Ὑιάθίυν δὰ πολλούς (οἵ, 4ἅη.) δἀδογὶρίιμη 6856. 

8 4. τῇ δὲ προτέρᾳ ἡμέἐ- 
ρᾳ. ὉΝ οἢ τηΐπ 8 τϑοίε ἀἰοὶ τῇ προ- 
τέρᾳ ἡμέρᾳ αυδπὶ τῇ προτεραίᾳ 
οβίθπαϊ: ϑίθρ].. οεχ Ηοπ. Π, ΧΧΙ 
ὅ. Θά, ΧΥῚ 50 εἰ εχ Αὐϊβιού. ΡΟΙΠ. 
Ὗ 12 εἰ ; τῇ προτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐγέ- 
νετο τῆς τροπῆς, ρτιάϊα 50|}- 
5010] γ 6] γα πη 86. ΡΟΙ], 1 6ὅ 
φαίης δ᾽ σαν ις τος καὶ τῇ προ- 
τεραίᾳ καὶ τῇ προτέρᾳ.“ Ὀυκ. 
Οὐ, Αγ, 1}, Ρ. 848. 54. ΝΙ 61, 
2. Χρὴ, νῦν Ἵν 2, Θ. ς Ηειθβι, 
δᾶν. Οον. Ρ. 88 844ᾳ. -- καὶ 
τοὺς ὑπολοίπους ... πολ- 
λούς, εἰ ΤΟΙ ΤΟ ΟΥ πὴ ουδίο- 
ἄτπτὰ τη] 05 οοοΙα 1556, Ετὰ- 
βίγα τοὺς πολλούς Ὅορτ. Ναηι 
πολλούς ρταβαϊοδιίνατη εβδὶ οἱ 
σογηϑηΐοα γεγο πὶ ἐπὶ ΟΥΟΒΖΟΥ 
Ζαλιὶ. Οἵ. 1 10, 2. 1. 10, 4. ΥἹΙ 
08, 8. 
8 ὅ. διελόμενοι. Οἵ, δάη. 

Π Ἷ8, 1. 
8. 6, ἐξεπαύσαντο) ἀντὶ 

τοῦ ἀπέκαμον τοῦ περιτειχί- 

ξειν. ὅ801)01. Ἔκ ῥτδθροβιιίομα 
Ἰονὶβ φυιαθάϑτῃ ἰη θη ἀοηαϊ νἱβ βὶπη- 
ῬΠΟΙ νἱἀδίυγ δοοβάετο. --- τὴν 
ἄκραν τὸ Ἡραῖον. Ῥεβδίπια 
ἢδθο να]σὸ ᾿ἱπιθυ γί  Γ ἃ Υ Ὁ Θ ΤΩ, 
ἴῃ 4αὺἃὲ Ιὰποηΐβδ {θιηρΡ] πὶ 
οὐδὶ, ογατα Ὑἱπὶ Ρδιοΐδοι! Ρδαβ. 
1.99... ᾿ἀφροδέτης ἱερὸν πε- 
ποίηται" τὸ δὲ πρὸς τῷ λιμένι 
ἐπὶ ἄκρας ἀνεχούσης ΄ἐς “86- 
λασσαν λέγουσιν Ἥρας εἶναι. 
Βιίατα οὐδὺ ἰπ οἷἶνο ἃ βϑρίβηίγιο- 
ΠΔ}1 Ῥοτίαβ ρᾶτίθ ἷπ τηᾶγο ῥτο- 
οατστθηι, Οἱ, Ουτί, ΡεΪ, 11 Ρ. 428. 
Βυϊ5. ἀεορν. ΠΗ Ῥ. 74. -- τὴν 
ἄκραν. .ἐξειργάσαντο-: 
τὸ τείχισμα τῆς ἄκρας ἐξειρ- 
γάσαντο. -- ξυγκαταλιπόν- 
τες ἄπαντες ... φρουρᾶν. 
γεγῸὶς δοπὶμηοἰϊπι τοϊϊοίο 
Ρτδεβίαϊο οοπιπιεηῖ ΘΧΡΥ ΠΟΤ 
βίπαϊς Βαὰ. Οἵ, ἀδθ {] 105 δάη. 
1.28, 8. 188. 

αρ. 76. 8 1. χειμῶνος 
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νου εὐθὺς οἱ “ακεδαιμόνιοι [ἐπειδὴ τὰ Κάρνεια ξυμβατηρίους 
» 

λόγους προύπεμπον ἐς 

ἀρχομένουευϑθυὺς... [ἐπει- 
δὴ τὰ Κάρνεια ἤγαγον]. 
Νοία, Πᾶδο ἰοηροΥἶβ δα πιο πὶ 
αἰ Π011}15. ἐβὲ... [Ν8πΠ}] αὐ ἀ6- 
ΤῈ ΠῚ ΠΟΧΙΒ δὲ ΟΔΥΠΘΟΥ ΠῚ Θχθαη- 
τἰὰπι [γε] ρούϊι8 Ἔχϑοίογαπη]} ΟΠ 
ΒΘ πη. ᾿π!τ10, 81 Οαγπθὰ [Ἰὰ φαοᾶ 
84, 2 νἱαϊπιι5] πηθηϑὶ Μοιασίίπῖο- 
πὶ Αἰἴθο τοϑροπάθθδηίΐί, απἱ 86- 
οὐπα 5. οὐαὶ ἰδῃ ΠῚ Π] Οἀ0 τη θη 515 
αυδάγϑη5. δοϑίϊναθ [Ετ᾿ Οϑγπθὰ 
ΘΟΥΐθ ΠΟ ΘΧΙΓΘΠΊΟ Π]6Π56 ἃθβίϊγο 
ἴδοία 6886 εχ ἰρβίαβ Τῆπου 45 
πδυγδίϊοηθ ο, ὅ4, δὅ νἱάείαν ἃρ- 
Ρᾶγεγα.)] ΒΒ οᾶν 61]. Ουἱ δὰ Πδᾶπο 
αἰ Πουϊταίθτη 5οΙν θη απ, οαπὶ ἢϊο 
ΔΗΠῸ5. ἱπίθγ δ υὶβ που, ἀ05 60 
ἴυϊββθα ΟἝΥΠΘΟ85, σΟΙΠΠΊΠΠΘ 8]- 
ἰθγῸ ΠΊ, δἰ θτ τη ᾿Π ΘΓΟΙΆΓΘΠΊ, οἱ 
ΒοΟ δγηθα οϑ θογαία 6556 σοηϊοϊϊ, 
ϑεὰ πα ἰθνίϊου αυϊά θη) ἰδ|6 αυἱϊὰ 
δριὰ Τῇ. βιρπίἤοδίαπι οβδί, οἱ 
Ῥγδοίθγαιδτη απο ρϑτγιπὶ ρτορα- 
ὈΠῸ εβδῦ Οαγπθᾶ ποη ρυορυῖο, 568 
ἰπίθγοδ  αυὶ τηθη886. Θοἰθυαία 6586, 
ΠθΠΟ ΤῊΘΠΒ61) ἰπίθγο Δ 6 ΠῚ ἔἾ558 
Υἱχ οΥγθαϊ ροίδβί, οὰπη ἃρυα ΠΟΓῸ5 
ΒΟ] Θη 5865. ᾿π θυ  Άγοτη [556 ἰη- 
γΘηἾΔΠΊ115 ΡΘΠΔΙΠῈΠΊ, 4 αἱ ΟδΥΠ θα Πη 
βϑαπθθαίαγ, ΟΥ, ἤεσδγπι, Απίϊαα. 
ατ, 1 8 68, 87. Αὐ {ΠΠν|ο ἶτι5 
Ουδοβύ, Αὐἰβίορῃ. 1 ρ. 9 δεβία- 
τὶ Τηπογαϊάραπη δρααῦϊποοῖϊο 
Δα ΠΊΠ41|1 Πηϊία ΠῚ 6556 οχ ἢ, |. 
Ῥαΐαῦ ΔρΡΡᾶγογθ, Εδ ἰδπίθη 5θη- 
ἰεπιϊα πᾶπθα πιϊηι8 ἱπηργοῦαπαα 
οβδί, αυϊα ΤῊ, Πποη 56Χχ, 564 αυδί- 
ΠΟΥ ΠΠΘΠ565 ΠΙΠΘΓΠΟΒ ΠΌΙΠΘΓΑΨΙ 
(ΥἹ 21, 2) εἰ δαυίϊαπηπαπι (φϑεν- 
ὁπώρον)ὴ Ῥτὸ δεβίαιϊβ ρᾶτίθ Πᾶ- 
Ὀαὶν (Π| 81, 1. ΠΙ 18, 8. 100, 3). 
Οὗ δάη. Πὶ 81, 1. Νονδὴ αἰ ἢ- 
ΟὈΪ 115 εχρθαϊοπᾶδα ταιϊοπ ΠῚ 
5101 δεχοορίίαν! ΜῈ 6} 6γ- Βιγαθθίηρ,. 
(1ὰ8, Βεη, ΧΧΧΙΠ ρῥ. 80 54ᾳ.), 
αἱ ΤιΔοραδοπηοηΐοβ Βιβρίοδίαγ, 
Οὐ πὶ Ποβίθβ ἀθηθο νἱγοθβ τοἤροϊβ- 
βθηΐ δίαιιθ οοπὶ πη χββϑηΐ (1, 5), 
Ἰπηρβαϊτοβ 6586 ἀμ πι8. 500 

θροῦν ἔδγίαβ 1145 ρεγαρουθηῖς 
ἰαααθ, αὐ ροϑίθϑ ὙΠ Πορϑθαϊδ5 
(82, 8), ὕδγηθα αυοαῖα ἃρὶ οθ6- 
Ῥέα ᾿πίθγγ 558. δίαιιθ ἴῃ ροβίοθ- 
τἶ5. ΘΠ] ΡῸ15 αἰβέμ! 5856. σϑὰ νη 
Πδθο βιηΐ βοιηηἷΐα οἱ αὰδ6 ΤῊ, 
ὨΔΙΓΑΙΪΟΩΪ ῬὈΓΟΥΒῈΒ ΤΟΡΟΡΠΘΠΐ. 
ΝΠ ἰβ Ποβίθβ Τιδοθ ΔΘ] ΟΠΙ ΟΥΠῚ, 
ἀυπι ἢ Οδγηθα δρυΐ, ΘΟΠΙΓΆ 
Ερ᾿ἀδαγαπι Ἔχ ρ αἰ οΠ 6 ΠῚ ἔδοϊβ 56 
ἰὐδάθηβ (78, ὅ) π6 γϑῦθο απ θη 
Δ4Δα1 ΠΟΘ ΔΘ μΟηἷ05. 60 (ΘΠ ΡΟ 8 
Δα υϊὰ σοηΐγα 68 ΠΊ ἱπουγβὶ ΟΠ ΘΤη 
ΤῊ Ο]Ϊ05 6556. Οποπιοάο ἰρὶτυῦ 
ἔογϊαβ ρδύᾶρεῦθ ἱπηρθαϊ! δαηιῦ 
Ργαβίθγθα, δὶ ᾿ἰία ἔπιϊβϑθί, δαΐ τθ5 
ΟὈΒοῦΓαΡα γον ΤῊ, ν6] ἰθρθηΐθβ 
ἴῃ ΘΥΓΌΓΘΙΏ ᾿ηἀθθοΥΘ Ὁ Θοάδτη 
τηθάο δίαιια 82, 8 ΠιθπΊΟσατα ἀ6- 
θεραὶ ἰθυϊαβ ἀἰ]αία5. θϑβε, Νβᾷπθ 
ΘηΪπ ουἷνὶ5Β σοηίίησίέ, πὸ 588 
ΒΡΟπία οἃ ρογοϊρίαί, 46 αυϊθὰβ 
Π1Π11 τηοηϊία πὶ 511, ΟἸ8455. βρϑίϊο, 
αποαὰ ἰπίοῦ Οδγηθα οἱ [,δοράδο- 
ΤΠ ΟΠ ΟΥ̓ πὶ ὈΓΟ δος! ΟΠ 6ΠῚ ̓ ΠίθΓΟ68 - 
511, τη 6 η40 ΟΥδηΒΊ ἢ 6 ΠῚ 5Ὲ0]6- 
ΨΆΓΘ βίπθη5 56 Χχ ἴευθ. πεθάοπηἷ- 
ἀ65. ᾿πίθγί αἶββα ορίπαίαν, 56 ὶ 
δθβϑίαβ ΕἸΔρμΘθοΙοπ 6 ἰποὶρὶν (οἴ, 
δάη, 1 1) οἱ Ὠϊ6Πι5 φαδίϊαουν πη]6Π- 
565 Παρεῖ, ἤᾶθο ἃ Μδεπιδοίθυϊοηθ 
ἸῃὑἸ τη οδρὶΐ, ᾿ηΐο απ 6πὶ οὐ (δγ- 
ΠΟ 5ῖνα Μείαρὶἐποποπὶ ἀπὸ 
ΙΏΘη565 ἰηίθγβιιηί, ΝῸΪΟ δυίθπι 
Πι040 αυοα 51 Ρ]1οἰΐον ροβὲ 4}1- 
αὐἱὰ δοίαπη 6558. ἀἰοῖναν οορίανὶ 
Ῥοίεοβδὺ ἰδπίο ἰηίθγίθοίο ἰβπΊρ οΥ 5 
ΒΡϑιϊο ἴδοι πὶ 6585886θ. Εὖ πθ 856Χ 
αυϊάθη Πα ἀοτηδά 115. ἰπίογροβὶ- 
115. ἴῖὰ ἀἴοθυθ αρίυπὶ θβϑϑί. Ὁ πᾶγ 
Θὰπὶ νοῦθὰ ἐπειδὴ τὰ Κάρνεια 
ἤγαγον δχρϊοδίϊοπμθπὶ ποὴ Πᾶ- 
Ὀοδηΐ, ΚυιθοοΓῸ 55 θπ θη ἀπ} δεῖ, 
αὶ οἃ ῬτῸ ΒΡ. 115 παρθαϊ, ἈΑἀ- 
Βουρία βιηΐ Ὁ αἰΐαιο, «αἱ εὖ- 
ἅἍυς ΘΧρΙΪσαγα νοϊαϊν, 4αὸ ἱπάϊ- 
οαΥΪ Ραϊαῦδὶ ΓιαορἀδοπΊο 05, αὶ 
ὈΥΪΠΊὰ πη 1Ϊ8 ᾿ἰοϊϊαπὶ ποτὶ, δᾶ 
ὈΘΙΠ πὶ Ῥγοΐεοίοβ 6586, 

10Ὲ 

, , ἅἄλογους πέμ- 
ἤγαγον] ἐξεστράτευσαν, καὶ ἀφικόμενοι ἐς Τεγέαν ποῦι ἢ 

τὸ “4ργος ξυμβατηρίους. τῶν σπονδῶν. 
ουσιν. αἰτίαι 



Λίχου πρε- 
σβεία.. 

αἵ σπονδαὶ 
αὐταὶ ἃς 
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ἦσαν δὲ αὐτοῖς πρότερόν τε ἄνδρες ἐπιτήδειοι καὶ 3 
βουλόμενοι τὸν δῆμον τὸν ἐν ΄άργει καταλῦσαι, 
καὶ ἐπειδὴ ἡ μάχη ἐγεγένητο, πολλῷ μᾶλλον ἐδυ-- 
ναντὸ πείϑειν τοὺς πολλοὺς ἐς τὴν ὁμολογίαν. 
ἐβούλοντο δὲ πρῶτον σπονδὰς ποιήσαντες πρὸς 

τοὺς “ακεδαιμονίους αὖϑις ὕστερον καὶ ξυμμα- 

χίαν,. καὶ οὕτως ἤδη τῷ δήμῳ ἐπιτίϑεσϑαι. καὶ 
ἀφικνεῖται πρόξενος ὧν ᾿Δργείων Ζ“ίχας ὃ ᾿άρκε- 
σιλάου παρὰ τῶν “ακεδαιμονίων δύο λόγω φέ- 
ρῶν ἐς τὸ 4ργος, τὸν μὲν καϑ᾽ ὅ τι εἰ βούλονται 
πολεμεῖν, τὸν δ᾽ ὡς εἰ εἰρήνην ἄγειν. καὶ γενο- 
μένης πολλῆς ἀντιλογίας (ἔτυχε γὰρ καὶ ὃ ᾽άλκι- 
βιάδης παρών) οἱ ἄνδρες οἵ τοῖς Δακεδαιμονίοις 
πράσσοντες, ἤδη καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ τολμῶντες, 
ἔπεισαν τοὺς ᾿“ργείους προσδέξασϑαι τὸν ξυμβα- 
τήριον λόγον. ἔστι δὲ ὅδε. 

{{. «.Καττάδε δοκεῖ τᾷ ἐκκλησίᾳ τῶν Δακε- 

ᾶρ. 77 οἱ 79 δαάοπι ἀϊαίθοίο Πογίοα βουϊρία βαπί. Νάτα αυοὰ 
ἈΒγθη5. ἀθ 14]. θον. Ρ. 20, 480 544. ϑραγιϊδίδγπι ἀθογοίαπι ἀϊϑίθοῖο 
Ι,δοοηΐοᾶ, ἔοράυβ νυϊσαῦὶ Πουάθ οοπιροβίταπη 6556 νοϊαϊί, βυτϊηρϑίζ, 
πῸΠ ἀεπηοπϑίγαν, Εἰεπΐπὶ ποα 6 ΓῈ5 ἴρ58 ῬγΟ Δ Παίοπὶ Παρ θὲ πθαὰθ 
οἰὰ5 οογία νϑϑίϊ σία ἴῃ ΠΙΓΟΓΌΤΩ τη θη ΟΥΪᾶ ΘΟΠργθηί, Εδνογα αυϊάριῃ 
111 βαβρίο! οΩΪ νἱἀοπίαν 171, 4 σιῶ σύματος, αποὰ σ᾽ Ῥῖὸ 3. Ιυδοοηϊ- 
οδε ἀϊαϊδοίο ρτγοργίᾶ εβί, δίαυβ 79, 4 ἐρέξοι εἰ δικάξεσϑαι, αυοὰ 
ΡῬΓῸ Κ᾽ ἴπ πιθα]15 γοσΆθ 15 Γμϑοοπίοῖς δὸ 6558 {τϑαίτῦ (εἴ, Αγ 68. 

ΣΡ ἐπιτήδειοι. ὉΠ Ππ| 
1 00, 2. Ταπι ρῥγὸ καὶ βουλόμε- 
γοι Κταορον βῖη 6. Ὁ}18 πΠροδβϑιίαία 
ὁοηϊοῖς οἵ βουλ. --- ἐδύναντο. 
Οὗ, δάη. 5ὅ, 2. -- πεέϑειν 
τοὺς πο Δ 05 ς. ΜΙΠ6 1105 ἀ6- 
Ἰδοίοβ ἴνοποβ οοηβρίγαββα ἀοοαδί 
Ατη. δὰ 67, 2 οἵ, θιοᾶ, ΧΠ 80, 
Ὡ---ὅ, ῬΙαί, ΑἸο, 15. Ῥαυ5. Π 20, 
2. Αὐϊβίοί. Ῥοὶ, Ὑ 4 (1804 8). 
-- ἐς τὴν ὁμολογίαν. Βα- 
τἰββίτηθ βῖο πείϑειν οὐπὶ ἐς ργᾶβρ. 
Ἰαῃρίίαν, οἱ Ηοπι. 1|. ΧΙ 8 
πείσεται εἷς ἀγαϑόὸν περ. 
ποιήσαντες. Τηΐτα πιϑῖθ ἰη- 
τεγργοίαίιβ οϑύ Ῥοσί., οὐπὶ 510 
οἴ σατο, σοη οἰ ατο, Οὗ 82, 
ὅ. 88,4. --- ξυμμαχίαν, 501]. 

ποιῆσαι. --- καὶ οὕτως ἤδη, 
οὐ 118 ἀοπηατῃ. Οἵ, 88, 1. 
ὃ 9. καϑ'᾽ δι εἰ φηπόηοα 

εἶ, Τηδβο] 18 νου θοῦταπὶ Ὀγον  ᾶ8, 
ἀυϑηη ἰϑηθη 6Χχ ΟἸηἶβδβθο ἔσται 
5815 [Δ 0116 Ἔχ ρ]]!] ον υὶβ. Οἵ, Ῥοπι. 
ΤΥ 29 ἰρίᾳμο Ἀομαδηίζ. Βυθδαᾷ!- 
Θηδαπὶ δυίεπι ἔσται εἰ δὰ καϑ' 
ὅτι εἰ αἃ ὡς. -- ΟΣ ΕΟ 501}. 
βούλονται. -- ἔτυχε ... παρ- 
ὦν. ΟΥ̓, 61, 2. - τοῖς άπ! 
δαιμονίοις πράσσοντες. ΟἿ. 
δ 1 191. 1. ΠΗ ΘΕ ΡῈΞ 
τολμῶντες. Οὗ δάη. πι 45: 1: 

Ολρ. 47. 81. καττάδε Ξξξ 
κατὰ τάδε υὖ ποττώς - ποτὶ 
(πρὸς) τώς. Οἷ, Κταρρ. ἅτ. ἀϊαὶ. 
8 8, 8 84η. 8, -- ἐκκλησίᾳ. 

ΕΣ 
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δαιμονίων ξυμβαλέσϑαι ποττὼς ᾿Δργείως, ἀποδι- ἐπὶ τῶν Λα- 
᾿ -" ΠΝ , . " πεθαιμον δόντας τὼς παῖδας τοῖς Ὀρχομενίοις χαὶ τὼς ἄν- προτεϑείσας 

ὅρας τοῖς ῆαιναλίοις, καὶ τὼς ἄνδρας τὼς ἐν οἵ ΑρΎΕῖαι 

Μαντινείᾳ τοῖς “ακεδαιμονίοις ἀποδιδόντας, καὶ ὑὰ μεθ 

161 Ῥ, 90). 5εὰ πδυᾷ ᾿ηϊυνία οΟΠϊοϊδίαν. δηιυΐοΓΘ ἰΘΠΠΡΟΓΘ. ΠΟῚ 
πηϑϑὶβ ΠΠυὰ δὲ ῬγῸ ξ αιᾶπὶ σ ῥτὸ ϑ' ἃ ΤιΔοραδεπιοη 8 Ρτοπαπεϊαίατα 
6556, Νάπι ἴῃ {1018 ΓΔ ΘΟΠἰοἶβ, ααἱ δηιϊααΐοτγα ᾿ἰἐθγαίαγδ βογῖριϊ βαπί, 
ΒΌΠ.πι ἱπνθηϊίιν 1118 σ᾽ ΕΧΘΙΊΡΙ τη, 56 ὑδίᾳιο 9", ἰἰὰ αἱ {18 885 
ΥἱΧ δηίθ ᾿ἰῃἰτυτη ἀπιαγὶϊ ἀπίθ ΟἿ, ἢ. 58 60}}} ᾿θοϊἐἰπλιι5. ἔδοίαβ. 5ἰ., ΟΥὮἁ 
Κιγομποῦ, ἴῃ δε. ΠῚ ρ. 451. ΕἾἸΘΚ. ἱπ ΒεΖΖδηθ γον 5 0. (Βεϊ- 
ἰγᾶσθ ζὺν Κυπάθ ἀ6γ Ἱπαορθιτη. ϑρυδο θη) ΠῚ ρ, 128, Νοὴ δαΐθπι 
ΒΌΡΙ(Ο σΟσΊαυὶ ροϊθδὺ δ᾽ ῬτὸῸ 8' 1ΠΠδίαπη 6556, 56 ρῥδυ δίῃ ἱπνϑ]τῖ556, 
ΕὰϊῚ ἸΘΊΤΟΥ τΘΙΡ8 410 Ῥγδθίου 8 εἰ οΥ πὶ οἰἴατα {Ππ4 σ᾽ οχβίβίογοιί. 
Αἰάαθ ̓ ναῖο ἰεπηρουὶ ΡΓΟΒΔΌΙΠ 6 Πα θο Ῥδοία ἐγ θαππίαν. ΝΆΠι ἴῃ ῥυΐουα 
Ῥτδθίοι σιῶ σύματος, φυραὰ ᾿ρβυτῃ Πα τι 155] πηλπη οβὲ Παἰι8. δ ΕΧ ἐπα- 
ῬΙΌ πη, εἰ ϑηναῖοι ΟΠ τ πη118, 4αϊᾶ ΠΟΙΠΘῚ ΡΥΟΡΓΙΙπ ΠΟῸΠ τηὰπίδία τη 
αἰϊαυϊὰ ΘΧουβαίΟμἶβ ἤᾶῦθγα 'ρβα ΑΠγθηβίαβ οοπορβϑίΐ, ἀμοϑεί γε] 
ἀμόϑι ἰταάϊτατη εβϑί, 4ὰ0 οὐβοίταν, αὐ ὁΧ διακριϑῆμεν, αποα ἴπ 8]- 
ἴ61Ὸ δϑί, ἀἰδίθοιὶ αἰ θγθηιϊία ποη ἀρρᾶγθᾶί. 851 δαΐθπι ἔουῚ85 [)ουὶοα5 
ἴμ Πθτῖβ. πιβ. ἰγδάΠἃ8. ΔΟΘΌΓΑΙΪ5. ΟΠ ΘΙΙρΡ δι εὐϊπηὰ5, πηϊχίθτῃ αποά- 
ἀδπὶ εχ αἰδίθοίο Τιδοοηΐοα (σθη, βίῃρ,. ἴῃ ὦ, δοοιδ, Ρ]. ἰΏ ὡς, σιῶ 
σύματος) εἰ οοπηπηππὶ Ποτίοα (εἶμεν, ἐσσοῦνται, ἀναιροῦντας) 5ε- 
ΠῈ5 ἴδο!]6 ἃρποβοθῖηιβ. Οὐπὶ ἰσίίαγ ΑΠγθηβίυτη ἰαπθάδτθ ΠΘαᾺΘΆΤΩΙΒ, 
αυοα ργϑθίου ΠἸθγοσ πὶ Πα 6ΠῚ ΗΝ πα απ 5 Ρῥδοίογαπι ἀἶδ|6- 
οἴὰπη αἰ βου ραπίθτη ἔθοουῖί, πο πηι5 ἰᾶπιθη ΤῊ, οδαἀϊίοτοβ βθαὰϊ, ααὶ 
τηἶτα ΒΌΡΘΡΒΕ ΙΟη6. δὶ ΠΙὈΓΟΓᾺΠιὶ βου ρίαγταβ εἰΐϊατη ἰὉΪ βουγαπί, Ὁ] 
εδϑάθπὶ γψοοΔὈΌ]ΟΓα πὶ ἔουτηδ 8 γ6] ἰθυτηϊηδίϊοη 685, 4185 8101] 051 110τὶ 
Ποτῖοαβ δία 80 Αἰιΐσο Βϑυύτηοπθ αἀἴνουβαβ βχῃίθθηΐ, Αἰΐοα βουῖθαη- 
ἐὰν, Πϊσθῦ δηΐπὶ ἴῃ ΠΟΟ ΘἜΈΠΕΓΘ 84 σογίαθ ὑϑιϊο θ᾽ ΠΟΥΠΊΆΔΠῚ ΠΟῚ ΟἸΛΗΪΆ 
ΑἸνΙσῚ ροββίηί, 06 ἰἈΠΊΒΠ ΡΓῸ ΘΟ δἰβτγτηδυὶ ροίθϑὺ θα Βα θη} γΘΥθΟΓΙΠῚ 
ἔου πὰ 8. ΠΟῸῚ ῬΓΟΙΐβοιθ αἰνουβὶβ αἰ] θοιϊβ δὰ ἴῃ ΤΠΟΠΕΠΊΘΗ 5. 5ουρίδβ 
δυΐ ἃ Τῇ, εἜχβουὶρίαβ 6556, Πα 6 ζαἰβαπι ἤδπο ᾿ἸὈΓΟΓᾺΠῚ ΤηΘΠΊΟΤΙΆΤΩ 
δὰ ἸΡΒΟΓΡΌΠΙ Πά6ΠῚ ΟΠ ΠΡ Ὲ8 Ἰοοἶβ σουγοχὶπηι5. θ᾿ απηπα πα ΑὮγ. ααὶϊ- 
ἀθηι εἴκωντι, οἴκαδ᾽, ἔτας νοοδθυ} 5 δάάθυθ διβὰβ δϑί, 4αοπηἶδη), 
51 ἴπ ΤΠ ΟΠ ΤΊΘΠ115 βουὶρίαπι ογαΐ, ΤῊ. ᾿Π ογδπὶ Αἰἰ1615 ᾿ππιβ  τἀίδτη οτηϊῦ- 
ἴθγθ ρῬοίογαί, Ασοθηΐιβ δα 6 ΠῚ ΠΟΙ ΠῚ οαπὶ ΑἮΓ, γϑίθΓ ΠῚ ΘΟ ΥΔΙΗΠΊ8 - 
{σοῦ  Πλ ΡΥ ΘοΘρ Ϊ5 ΔΟΘΟΙΊΠΠΘὗΔΓα, 868 ᾿Ἰθγογαπὶ δαοίονι(δίθπι βθοατὶ 
του πα πη8. Αἰτοο8β, αποᾶ ἰάθη ἴῃ Αὐἱβίορῃ. Τυγϑιβίγ, ρϑυθαβ Τ8οο- 
ΠΙοΙ5. ἤΠουὶ 50]6., 

οΪἢ ρ50 ἀδογείο ποβοῖο δὴ ἁλέᾳ 
ἔμενε ρτὸ ἐκκλησίᾳ.“ ΑἩτ, ἄς 
Ὀῖα]. θοτ. Ρ. 180. Αὐ ἰάεπὶ ἐχ- 
Ἀλησίαν εἰἰάτη π᾿ πΟΠΠᾺ}}18. εἰϊὰ- 
115. Βουῖοῖβ ἰεσὶ ἰδίθίαν ρ. 68, 6 
οοηίϊοπα [Δοραἀδοιηοηϊοτγιηὶ οἵ, 
δάῃ. 1 67, 8. -- ἔζυμβαλέ- 
σϑαι, φοτηροϑβί τὶ ὁ 6 πὶ ἴἃ- 
Ο ΘΓ, -- τὼς παῖδας τοὶς 
Ὀρχομενίοις. Οἵ, 61, δ. Ουὶ 
οατ ἸΘσΆΠΊΙ5 ΠῸ5 οὐβίᾶθϑβ ἴῃ Μίδη- 

τἰηπβίατη ροίθβίαιθ ἤυϊββθ, ἀπο- 
διδόναι Ὠδοθβθ6 οϑί υδὶϑαὶ εἴ- 
ἔοοτο, αὐ τοἀἀαπέυτγ, ααθὰ- 
ΔαΠΊΟΔ ΠῚ ϑαρτα εἴπη 4, 
2, ---τὼς ἄνδρας τοῖς Μαι- 
ναλίοις. Ὅδ μἷ5 δηίθα 1} 
ἀϊοίατῃ εβῖ, -Ῥ . τὡς ἄνδρας 
τὼς ἐν Μαντινείᾳ. Οὐδῖ4 68 
Ατοδάιπι 1, Δορἀδοπιοη 5 ἀαίοβ δὲ 
ΔῸ 118 Οτομοτιηθηὶ αββουναίοβ δί- 
αι οαρίαᾷ ἴδο θὲ ἃὉ ΑΥρΊνΙβ 
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ἐξ ᾿Βπιδαύρω ἐκβῶντας καὶ τὸ τεῖχος ἀναιροῦν- 
τας. αἱ δέ κα μὴ εἴκωντι τοὶ ᾿᾿ϑηναῖοι ἐξ Ἔπι- 
δαύρω, πολεμίως εἶμεν τοῖς ᾿Δργείοις καὶ τοῖς 
“ακεδαιμονίοις καὶ τοῖς τῶν Δακεδαιμονίων ξυμ- 

μάχοις καὶ τοῖς τῶν ᾿Δργείων ξυμμάχοις. καὶ αἴ 
τινα τοὶ “ακεδαιμόνιοι παῖδα ἔχοντι, ἀποδόμεν 
ταῖς πολίεσσι πάσαις. περὶ δὲ τῶ σιῶ σύματος 

ὅρ. 427. 8:1. Ἐπιδαύρω Ναὶϊ,, το!φαοτγητι ρ᾽ατῖπι! ᾿Επιδαύρου. 
ΠῚ ἰόντας ΔὮγοΠΒ. 
2. Ἐπιδαύρου Ῥαϊ. Μ, πι. 

ὙΗΤ οοὐὰ. 
εἶμεν νοὶ] εἰ μὲν οοἀά. ρῥ]υτίπι! οἱ οριἰπιϊ, πἰδὶ φυοὰ μὲν εὐ Μ,; 

ἦμεν γα}Ρ:0 οὐ ΑἸ ΓΘη5. 
ὃ 8. ἔχωντι γαῖ, το φαογατη ρ ατὶ πιὶ ἔχοντι. Οἵ, ἀπ, 
πολέεσσι "., πολέεσσι ὅγτ., πολέεσι τεϊϊααὶ. 
8 4. σύ ατὸς ἐμέλην Τι. αι. Μ. Η., σύγματος ἐμελὴην Μοβαι., 

γρστος ἐμὲν λῇν Ῥαὶ. Αὐρ. 0885.) μὰ τὸν σεμέλην Ἰιϑυγ. Υἰπά. 
᾽ μὰ τὴν σεμέλην Εν, συματόσαι μὲν λὴν Ἐς α,, συμβατόσαι 

ὑν λῆν ἄν., σύματος αἰμὲν λῇν Τχιρᾶ,, σύγματος λῆν Αὐ., σύὺμ- 
τοιλην Ὅδῃ,, σύμτολην ΟἸτ., να]ρο συμβατόσαιμεν λῆν. Οἵ, άπ. 

ΘΟΓυΠαιι6 500115 ἰγϑαϊίο5. ΥἹἱά. 
61, 4. ὅ. -- ἐξ ᾿Επιδαύρω, 
ῖ, 6. ἐκ τῆς Ἐπιδαυρίας, αἱ 80, 
8 οἱ [ογίαβϑβϑο 58, 1. Οἵ. δάῃ, ν᾿ 
118, 4. ΥἹ 108. --- ἐκβῶντας 
Ξε ἐχβαίνοντας. Οἷ, προβῶντες 
Οτγδιῖπ, ἔγαρτη. 125, Μαι!, Οὐ. 8 
226. -- τὸ τεῖχος. Τὴν ἄκραν 
τὸ Ἡραῖον τῦ, 6. 

ὃ. 2. τοῦ ᾿Αϑηναῖοι. σῇ, τ, 
0. ϑα! θη ϑαναῖοι οχϑρθοίανο- 
τίβ. ϑεά ποηλϊηῖβ ἴοσυμηᾶ, αὐυἃ 
ρϑὶ ἀθ 8586. υὐθθδηΐαγ, Ῥοϑβϑιιηΐ 
ἈρΡΡε αι} 6558. Επδτὶ Αἢν. [ἰδτο- 
ΓᾺΠῚ ἘΡΠΡΙΟΤΆΒ μΐο ΡΘΡϑιοῖι, 

ξ 8. αἴ . ἔχοντι, 5ὶ ο.- 
ΒΑΡ Θηί. Νοη φυδάγαγοί ἘΠ  --: 
ἔχωντι͵ 40 68 5ὶ Βα ὈΘα ηὑ, 

8 4. περὶ δὲ. . [ὀμόσαι] 
ἴῃ ΠΌΓΡῚ5 δό αν  Ἐὲ 6586 ΘαΪν 8 Ῥτῖ- 
τὴ0 Οὐαί δρρᾶγοί. Βεξεραπίαν 
δΔυίθηη ἤδθο δὰ ὅϑ, 1 περὶ τοῦ 
ϑύματος τοῦ ᾿ἀπόλλωνος τοῦ 
Πυϑαέως, ὃ δέον ἀπαγαγεῖν 
οὐκ ἀπέπεμπον.. Ἐπιδαύριοι. 
Δ Ῥτϊπιιτη φυϊάοπι ΒΕκκ, ρτο- 
Ροϑαῖὶ! περὶ δὲ τῶ σιῶ σύματος, 
αἱ μὲν λὴν τὼς ᾿Επιδαυρίως, 

ὕρκον δόμεναι αὐτοῖς ὀμόσαι. 
Βοᾶ οὐπὴ 1Ἰὰ ἀρϑίαγ, αὐ Ερ᾿άδα- 
Υἰ18 ποοθϑϑίίϑ8 ΠΡΟΠ Δί ΡΘΓΡ6- 
ἀγαθαὶ βϑδουϊ ο ἀθο ἀθοϊ, Πποη 
Ροίοϑὺ ΘΟΓΌ ΠῚ ΔΥΡ᾿Υ10. ῬΘΓΠΊ1551}ΠῚ 
6556, αὖ ᾿πΓδΙΠΘηΐ0 586 ΟὈΒἸΠσϑηΐ, 
Τυπὶ Αἢγ, ἸοουΠΊ 510 ἴῃ ἰπΘΒ ὙΠ 
Ροβιϊιυἶδ86 5101 νἱβϑιθ θϑί: περὶ 
δὲ τῶ σιῶ σύματος, αἱ μὲν 
λῆν, τοῖς ᾿Επιδαυρίοις “ὅρκον 
δόμεν" αἱ δέ, αὐτὼς ὀμόσαι 
αίαθθ ᾶθὸ σψοῦῦᾶ βίο ᾿ηψουργθία- 
15 οδύ:. ,,)Δᾳ[β δου οῖϊο ΑΡΟ]- 
11πη15 Αὐρῖνὶ, δῖ ρἰδοθί, 15- 
ἰαταπάσπι ἰπ Ερίάδυνῖοϑ 
ἰγϑηβίογαηΐν; 51} τα η 8, ῖρ- 
βΒὶ ἰατοπί (εἶ ἀδς εἰ δέ ρτο εἰ 
δὲ μή ΡΙαί. ὅγπιρ, 2120. ΑἸοΙΌ. 
1114)“. σεὰ οὺγ ᾿ἰυγανογϊηΐ Αὐ- 
βἷνὶ ἀθ βδογιποῖο, αποᾶ ΕἸΡ᾿ ἀν] 
Ργϑδϑίαυθ ἀθθογθηΐ, ῬΥΟΥΒ5. ΠῸΠ 
πιο] αριίαν, ΕΛ φαοπιοᾶο ΑΥρὶν5 
Ρίδοογα ροίεγαί, αὖ ἰρϑὶ ρούϊιϑ 
΄υδη Ερ᾿άδυν! ᾿αγαγοην ἡ Ουϊὰ 
ΟἸΠΠἾΪΠΟ ἰπ 80 γα Ροίθγαπί ᾿γᾶγΘ 
886 [δοίαγο5β. θϑϑεΐ Αἢ οοϑοίατοϑ 
6556 Ερ᾿ἀδυνῖοβ, αὖ ἀ δ απ 58 ον ]- 
βοϊαπι ρογροίγαγαπι δ Αὐ Ποο, αὐ 
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μέλην τοῖς ᾿Επιδαυρίοις, ὅρκον δόμεν δὲ αὐτώς 
ὅ [ὀμόσαι]. τὰς δὲ πόλιας τὰς ἐν ]ΠΠ]ελοποννάσῳ, 

καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας, αὐτονόμως εἶμεν πάσας 

αὐτοῖς Νιπα. Ῥατηι, Ο, 1., αὐτοὺς τεϊίααϊ. 
ἢ δ. Πελοποννάσσωι Δυὺρ. εὐ ρᾶυϊίον ἰάθπὶ Πελοπονναάσσου 

71, 1. 19, 3. Ιῃ εἰ{}18. Ποτῖοῖβ νᾶσος 5ἰπι|ρ| 1 ο6 πὶ σ᾽ θεὲ. ΟΥ, Οαποτὶ 
Ῥείθοι. , ἸΠΒουΙρί. αν. ἡ. 8, 88. 9, 102, 17, 10. 44, 44. 

αὐτονόμους οοαά, 
εἰ μὲν γαι. Αὐσ. οὐπὶ αἰϊφαοι ἀοιονϊοσῖθα5, ἦμεν ΑΠΓαΠΒ5. 

Ἰη 6 Π6 οὶ ροβϑοῖ, Ῥγϑθβου πὶ ἴῃ 
Ῥϑοίίοηθ, οἰαυὶβ γΡὈ5 β ἢ ἤοδη- 
ἄἀσπι ογαί. Ργορυῖο ἰπγθηΐο Αἢγθη- 
511 οοπίδοίαγαθ Βα θνθηΐνα ΒΟΘΠΠΊ. 
βία αἰς, ᾿οὶΈ ΘὨΪπι: ΠῚ ΓΙ ΠῚ 
ΑἸγ, Ρυΐαν! Ερ᾿ ἀΔγ}}58. ΟΡ ΟΠ 6 πὶ 
ἀατὶ, αἰσαπιὶ 5101 ἀθίθυγὶ ἰδ υσϑη- 
ἄστη (ἀθ. οπἤθῦθ βϑουϊ Ποῖ ἰηϊπβίθ 
5101 ἱπηροϑῖ.0) ἂπ Αὐρίνοβ 'ρ505 
ἰθγατα γι ]οπῦ (6586. 1105. 5800] - 
βοῖο οὐ]! σαἰο58). π46 15 5οῖαϊι 
ἴα Αγ. Ἰοσιπὶ ἃ 5868. γϑίου πίῃ} 
ΘΧΡΙἰοαν5586, ποῦῖδ πὸῃ ἰἰᾳαθί 
(Πϑηρ6 ἴρ88 Αγ. εἰαβηηοα! π|}}}]} 
αἰχὶς οἱ αὐ μὲν λὴν περοββανῖο 
δὰ Αὐρσίνοβ, ποὴ δὰ Ερίἀδυγϊοβ 
τοίθγιαυ); Ποὺ ἰδ θη [8 ο1}]6 ῥδίθί, 
δο ἱπίογρυδίδίίοηθ Αἢγθηβὶ}] οοη- 
ἰδοίαγαηι Ρ ΘΙ ΟΤ ΠῚ αῸ8ΠΊ ΠΊΘΙΪΟΓΘΠῚ 
ἔδοίδπιὶ ε586.0 Ναμῃι ἀβ βδουϊοϊο 
ἰδία ἱπηροβῖίο ἢἾΠ}} 54 8ΠῚ 
ἱπάϊοαίῃπι οϑὺ. τ᾿ ααοτποάο Ερὶ- 
ἀδυγιϊβ, οὐπλ {Ππ4 οὐβοϊυτη ἰΐ5 
διθϊγατο ᾿ϊοθδΐ, ΡΙδοογ ροίθϑύ 4π0 
ΘΟΠΊΠΊΟἀΟ 5010 Ῥδγὰπὶ βίμαοδηί, 
αὶ Ατρὶνὶ ἰαγοιγαπάο 8Γἢνπιθηΐ 
εοἀθὴι 111085 οἴδποῖο ἰθπου ὁ Π6- 
πῖααθδ τηδ]6 ργοΐθοίο ΑΡΟΙ πὶ οοπ- 
Βα Ϊ πὶ 6556ῖ, δὶ 04}} ᾿πγϑὶ γα π 0 
ἀοθίθιπη βου Ποΐατη αἰνάϊοανα Ερὶ- 
ἀδυγὶῖβ ᾿ἰου55οῖ, θα ΟΡ ΕΠ ΟΓῸΠῚ 
ΠΌσοσαπ. βου ρίαγα θυ θοῦ ΘΙη6η- 
ἀαία ἤθη ΓΘΒΟΥ ΡΒΙ ΠῚ 516 ἰπίθ- 
Ῥγθίαπιυῦ: ἀοὶ βϑοσγί[Ἰοἱὰ ΠῚ 
Εριάδαυτνὶϊβ ουτἂδ 5, ᾿ὰγ - 
ΠΠ ΘΠ ΠῚ Δα 6 ΠῚ (ἀ6 δᾷ ΓΘ, ἷ, 
6. βου Ποϊαπη δὶ οατᾶθ [ὉΓ6) 
ρΡγδοβίθηϊ, δὲ μέλειν περί 
τινος οἵ, Ἡρτοὰ, ΥἹΙ 101. Α650}). 
Οἤοθρη. 780. Ατὶβί, ἴ,γ8. 802. 
ΡΙαι, [,80]}. 187 ο, Τιερο. 9280; 
δέ ρατγιίσι!δθ οΟΙ]οοδίῖϊο 60 6χ- 

οαβαίιν, φαοά ὄρκον δόμεν ἀπᾶπὶ 
οἴβοῖς ΠοΙΙοηΘπὶ (Οὗ. 1 ὁ. 5. ΥἹΙ 
84, 4); αἂ ὅρκον δόμεν δα ςθ τὰ 
(οὐ ΠΠ 82, 7) ἱπίογργθίαπαϊ οαιι8ἃ 
ὀμόσαι δἀδβουίρίαπι 6558. ογϑάϊ- 
πι5, πο διηθηδδίϊοπὶ αποὰ 
ΟὈϊθοῖύ ΟἹα55., νοῦροὸ μέλειν οἵ- 
Ποϊαπη ΠΟ ΘΧΡΥΪπιΪ, αὐἰά 510] 
ν ΘΙ ΠῸΠ ἰηίθ!]οσίτηιβ, ΕὙβίγα 
ΘἢΪπὶ αυϑοβί νι τηι8, ΟΌΓ μέλειν 
γοΓθὶ ἱπἢΠηἸἶνὰ5 ΡΓῸ ἱπηρογαίϊνο 
Ῥοβιίαβ. ΠῸΠ δοάθπὶ ἴᾳγο δὰ οἵ- 
Ποίπτη ρϑοῖο ἱπὴΡ Οϑἰαπὶ ρου πογοί 
αυδπὶ Τα Ὠαΐϊὰ8. Θαρ. ἰῃῇηϊ- 
εἶν! ; ἀοῖπάο ̓ 'ρϑαπι αυοαῖ μέλειν 
βδδρί ββίπηθ ἀθ πηῦπ6Γα δα Δ|14τ6ΠῚ 
ἀο᾽αίο δοοϊρί πα πὶ οϑί (οὗ, ΡἸδι. 
Τί, 240. Περρ. 8498. 878). 
υοὰ δυίοπι ἰάθπι ΟἸ888. δόμεν 
ἃ 5υθδίαπίϊνο ὅρκον ΒΘΡΆΓΔῊ8 
δόμεν δὲ αὐτὼς ὁμόσαι Ἰαηπρὶς 
ἴῃ Θ8ΠῚ 56ηςθη (181, αὐ Ἐρίάδατιὶ 
ἴατᾶνα ἰιδϑαπίαγ 88 δου βοῖα ἀ8- 
ἴὈΓῸΒ 6588, ΠΟ ροίεοϑί δὰ γϑ ΠῚ 
Γαϊαγαιη ϑρθοίαυθ δουῦ, ἰηῆη. ἃ 
γογθῸ ἀϊοοηαϊ ροπάθηβ, α4αϊ, πἰϑβὶ 
αὐυϊὰ βεογὶ ἀδῦθαὶ δἰσπίῆοοι, δά 
ΓΘ ΠῚ ρΥϑθίου (8 πὶ ρουηθαΐ. Νϑαιθ 
τη β ὕγαοίι βδπι ἢπϊο Ιοςο 8α- 
οΠδηβίοϊηθ. (ΡΆΒ]ΟΙ. ΧΧΧΥΙ Ρ. 
288) ΟΡδγδτὴ ἱπηρεπάϊε, αὶ ὁὀμό- 
σαι εὖ 'ρ58 ῬΓῸ ἱπιθγργθίδη)θηίο 
ΠΑΡ 6Π5 περὶ. ὁ σύματος δφ- 
λην τὼς Ἐπιδαυρίως ὅρκον 
δόμεν αὐτώς οοπίεοϊς νϑγίθηβ: 
δῖ6 δοίθη ἀδπ Εἰὰ βολμωιαϊῃ, (απ 
δῖ6 65 σοδϑη δοίϊοπ, Νὴ ὀφλεῖν 
ΠΟη 5ἰπηρ]ἰοϊίου ἀθ θ 6 τ 6, 588 αἱϊ- 
ουἶ5 τοὶ ΡΟ θη ἃ ἢ ναὶ οὐ ἃ πὶ 
ΘΟ ΘΓ αἾ556 (οὗ, 1ΠΠ 70, 1. 
Ὗ 101) 5ἱρπιῆοαῦ, «ΟΥ̓ ΠῚ αὐγὰ Π|- 
αὰθὸ 8 ποὺ ἰοὺ δ᾽ 16 55] 



102 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ἙἘ, οζ΄. ο 

καττὰ πάτρια. αἱ δέ κα τῶν ἐκτὸς Πελοποννά- 6 
δὼ τις ἐπὶ τὰν Πελοπόννασον γᾶν ἴῃ ἐπὶ κακῷ, 
9 ,ὔ ς ἰ , Ω , 
ἀλεξέμεναι ἁμόϑι βουλευσαμένως., ὅπᾳ κα δικαιο- 

8 6, Πελοποννάσω 1μδαγ,, γϑαὰ] Πελοποννάσου. 
ἀλέξην ΑἾγΘ6Π5., αυὶ ἃ6 Ὅϊα], Ῥοτ. Ρ. 808. 816. Ῥοτγίθυβ ᾿ηῇ, 

ἴῃ μεναι δὐθϊυάϊοαί. ῥγορίον οἰυβάθιη ἔβα θη ρου 5 (ἰα]οσατη Ὁ οτὶ- 
ΘΟΡαπι Ῥϑαοίαύοπη Ομ ἢ ἀΘπίου ἀ55θη γ] πο δ ἀΘΠΊ8, ῬΥϑοϑου τη ου τ 
ΑἸοαδη ἔγαρτα, 100 (6. ΒεΙρκ.) τὸ »έκταρ ἔδμεναι παρθοδί, 

ἀμόϑ'ι Ῥαὶ. Αὐξ.) ἀμόϑ'ει Μ. , ἀμοϑεὶ π., ἀμοϑ' εὶ τοὶ! φαὶ, Οἵ, άπ. 
βουλευσαμένους 6044. βωλευσαμένως ἈΠ γρη58. Ῥγορίοθι τηῖχ- 

ἰδ ἀϊαϊοδοίαση 58.115 ἘΠ τ ἰογ 8 10 ποτ ΘΟ ΠἀπΠ} τα ΟΠΘΙΩ 

ΒΌΡΓΑ ΘΧΡΙΙοαίατη τηυίατα, 

εβί, οὐ οὐ Εριἀδυγ! 58. ἄβθθγθ 
βδουϊποϊυτη ἔἴδυγθ ᾿πγθηΐ, ΠῸῚ 56 
Ἰαύμγοβ 6886, Π08 αυϊάθηι Ρεῖ- 
βρίοενθ πϑαυϊτημ8, 

8 6. ἀἁμόϑι. ,,Αἀνοτθίαπι 
ἀμοϑεί, αὐοὰ 8. ρΡἰογίβαθιθ ἴῃ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘ ΠῚ νοσδίαμη δβϑί, 8818 
ΘΟΠἢΓΠΊΔΙΥ ἰθβίϊ τη 118 ΤΠρο- 
δποβίὶ Απροᾶ. Οχ. ΠΠ 16, 7 εἱ 
Βανουϊπὶ Ρ, 108, 82 Ὀιϊπά., αυἱ 
1ὰ Ιρϑαση ἰηίεῦ δάνθυ θα ἴθ δὲ 
Αἰοσαηΐ, ϑισηϊ ἤοδίῖο ΟὈΒΟΘΌΡΙΟΥ 
οδί; νἱχ ἰδηιθῃ δἰϊαπᾶθ ἀουϊναυὶ 
Ῥοίοδὺ αιᾶπι ἃ μόϑος, αὐδ8 νΟῸΧ 
οατῃ δὉ Βεβυομῖο ΡΕῚ στάσις οχ- 
Ῥ]ἰοείαν, ἀμοϑ'εί ἴεγε Ἰάθπὶ εβ88 
νἱἀρφίυν αποὰ ἀστασιάστως, 5ὶ- 
πΠ6 5θαϊίΐοπο οἱ ἀἰββ86ῃ- 
βιοπ θα, Αγ. ϑ6α βῖπε β6αὶ- 
ΔἸ0Π 6. ΠΟ ῬΥΟΙΒῸΒ ἰάοπιὶ δϑί δὐ- 
406 5ἴηε ἀϊ556ῃ 510} 6; δἰ ΠᾺΠῚ 
μόϑος οΥρηΐηο ροβϑβὶϊ στάσις 
6556, ναἰάθ. ἀυθίυτη δβί. Μ, ααϊ- 
ἀθπὶ ϑομτηϊα ὰβ πᾶπὸὺ Ηρδβυοἢϊὶ 
ἱπιογρυθίαι! πη δᾶ ν. μῦϑος ρΡο- 
(ἰὰ8 ῬουΠογ6 ρυΐδί οἱ, ααϑηΐαηῃ 
ΕΧ δὰ νοοᾶθα] μόϑος οορποβοὶ 
Ῥοίδϑί, ΪΠ1} βρη βοδι Πἰδὶ Ἰρ 5.1 
ῬΓΙΟΘΙΔ ΘΟ ΠπΟΌΓΒα 80 Βίγε- 
ΡῬ᾽ΐατῃ, Νεααθ 8815 ἀμοϑ'εΐ ἀα- 
γ Γ᾽ απ ΟΥΔΙΠΤΊ ΔΙ ΟΟΥ ΠῚ {ΠΟΥ ΠῚ; 
ααἱ Πὰἃ αἱ ἀμοχϑεί εἰ 5: πη}}1ἃ 
ῬΟΙ δὲ βουϊθοηάυτη 6886 ἀοοθηΐ, 
ἰθβυϊ ΟΠ 115 ΘΟΠ ἢ δία, Νϑτη εχ 
Απροά, Οχ, 1 Ρ. 124, 21 διὰ 
τῆς ει διῳφϑόγγου͵ γράφονται 
οἷον ἀμοϑεί, τὸ ἄνευ μάχης 
παρὰ Θουκυδέδῃ, ἀμοχϑ' εἰ ἀρ- 

ΡῬᾶγοί φυγδη)τηδίϊοοβ 00 νοοᾶθα- 
Ἰατη δεχ 8010 Τῇ, οορσῃϊθτη Πᾶ- 
Ὀμΐ556 οὖ, οὐπὶ ἰδὶ ἀμοϑ' εἰ βουὶ- 
Ῥίυπι Ἰηγδηϊβδθηῖ, ἃ 5 5ίδηίνο 
μόϑος ῖὰ ἀεάυχίδ58, αὐ ἀμοχϑεί 
ἃ μόχϑος ρτοίεοίυπι εδι. Νθαὰε 
ταΒ 15 ἀμόϑιι ἰο]οΥ Ὁ] ]θι. 56η- 
ἰθηιατη Ῥγδοραί, δἱ 14 δᾶ βίτηϊ- 
Ἰτὰίποιι δάνογθιὶ ἀμόϑεν ἴον- 
τηδύατη 6556 γοϊαπηι5, Τατη δηΐτη 
ααονὶβ 060 γϑὶ ᾳαονὶδ, Τ10 - 
40 5᾽βπιβοαὶ (ΠΗ 656}. ἀμόϑεν" 
ἀπό τινος μέρους, ὁπόϑεν 9ἐ- 
λεις. Οὐ, ἤοτῃ. Οα. 1 10), αποὰ 
μΐο ἱπβρίμπι οϑί, ααοηὶδπὶ 4 6}}- 
θογϑίϊο αἱ ΠΠρεὺ ἔδοία 58π8 γαίϊοπα 
ΟᾶΥΟΥΘ. Ροίεβί. [ἴΔπΔ σεῦοὸ 58{15 
οἰ ποϑί, απδπὶ γίτη π00 000 νορᾶ- 
ῬαΪαπὶ μᾶῦετθ ορουίοδί, 511 87, 
4 ὅπως κοινῇ βουλευσάμενοι 
τὸν πόλεμον ποιῶνται, Ν' 47, 
12 κοινῇ βουλευομέναις, γ ΠῚ 
84, 4 κοινῇ βουλευσάμενοι 
ΘΟΙΏΡΔΓΆΠΉΙΒ. αι δυΐεπι αἰιδτα 
πὶ Ἰοοὶ οβίθπάπηί βθηίθη δ Π8}- 
ΟἸΒΟΙ ΠΆΙΣ, βὶ 0114 1 ουϑσατη τηὰ- 
ἰαιίοῃα ἁμόϑι Ἰερίπιι5. Ηοο οηΐπὶ 
ΔῸ εϑάθιη δίϊγρθ αυᾶ ἅμα 4ε- 
Βοθηᾶργα οἱ θδάβθιῃ νὶ Ῥτδράϊτατῃ 
6558 Ροίεϑδί δίᾳιθ Θουίσαμη ἁμᾷ 
(ΞΞ ὁμῇ. Οὗ ἃ. Ουνί. Εἰγχπιοί. 
Ῥ- 3822) ᾿πάϊάοχῃ ἀδυϊναίαπι (ΡΙηα, 
δι. ΙΠ 21. Ρυι. Υ 86. Νεμ. Ν 
11. ὙΠ 78. ΤΏροον. ΙΧ 4). Οἵ. 
ἄλλῃ ἄλλοϑι, 4υδ8 ρατὶ νἱ εἱ 
δὰ ἰοουτη οἱ δ τιοάππὶ ρετιὶ- 
πρῃΐ. Ἐἰυβᾶθπι ργδϑοίθγεα βίϑηῖς- 
βοδιϊοηὶβ οἱ οὐἱρὶπὶβ εδί ὁμοῦ 
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Ἰτατὰ δοκῇ τοῖς ΠΠελοποννασίοις. ὅσσοι δ᾽ ἐχτὸς 
Πελοποννάσω τῶν “ακεδαιμονίων ξύμμαχοί ἐντι, 
ἐν τῷ αὐτῷ ἐσσοῦνται ἐν τῷπερ καὶ τοὶ τῶν 4α- 
κεδαιμονίων καὶ τοὶ τῶν ᾿Δργείων ξύμμαχοί ἐντι, 

8 τὰν αὑτῶν ἔχοντες. ἐπιδείξαντας δὲ τοῖς ξυμ- 
μάχοις ξυμβαλέσϑαι, αἴ κα αὐτοῖς δοκῇ αἱ δέ 
τι δοκῇ τοῖς ξυμμάχοις, οἴκαδ᾽ ἀπιάλλην." ν᾽ : 

ὃ, Τοῦτον μὲν τὸν λόγον προσεδέξαντο πρῶ- ὕστερον δὲ 
, γιγνεται μαὶ 

τον οἵ ᾿᾿ργεῖοι, καὶ τῶν “ακεδαιμονίων τὸ στρά- ᾿ ξυμμαχία. 
τευμα “ἀνεχώρησεν ἔχ τῆς Τεγέας ἐπ᾿ οἴχου᾽ μετὰ 
δὲ τοῦτο ἐπιμιξίας οὔσης ἤδη παρ᾽ ἀλλήλους, οὐ 
πολλῷ ὕστερον ἔπραξαν αὖϑις οἵ αὐτοὶ ἄνδρες 
ὥστε τὴν Μαντινέων καὶ τὴν ᾿Δἀϑηναίων καὶ 
Ἠλείων ξυμμαχίαν ἀφέντας ᾿4ργείους σπονδὰς καὶ 

8. 7. ὅσοι οεοἀᾷ, Οἕ, 79, 2. 
Πελοποννάσου Ῥδγβ οοαᾷά, 
ἐσσοῦνται αὶ. Αὐυρ. 

σιόνται ἈΒΓΕΠΒ. 
ὃ 8. αὐ δέ τι καὶ ἄλλο δοκῇ ναϊδο; 

(55. ατ, ΟἹ], Μ,, νυϊσο ἐσοῦνται; ἐσ- 

καὶ οτὴ. Η,, καὶ ἄλλο 
οτη, Τί, γαῖ, Ρᾳ], Αὐσ. Ταῦτ. Μ. τη, 455. εη. 0], Μοβᾷα. θη, Ατ. 
Οὔ ῬότΙΩ, ΟὙ.1 Ἑ. Κ,; αἱ δὲ τί κα ἄλλο ΑἸτοη5. 

ἀπιάλλην ναι., τοι αυΐ ἀπιάλλειν, 

(Η Ἔβυοῖι. ὁμᾷ" ὁμοῦ). συμ ἰρὶ- 
ΤῸΓ ἁμᾷ εὐ ὁμοῦ ἅπᾶ, ὁοο0πι- 
τὴ Ὁ ΠῚ 6. νϑ]θδηὶ (οἴ, Β0ρΗ. Τί}. 
210) ἀμόϑι͵ ̓ άεπι ἔεγα βϑὶ δίαιιθ 
κοινῇ. Οἱ. ἅμα 80, 1. 

ὃ 7. ἐν τῷ αὐτῷ, 68 ἃ 6ΠῚ 
σοπἀϊοϊο 6. 
8 8. ἐπιδείξαντας. .. 

αὐτοῖς δοκῇ, οοηνθηΐϊΐοῃ 8 
500118 τηοηϑίγαϊα ΟΟΙῚΡ ΟΒὶ- 
ἀἸ πο πὶ ἔδοϊαπί, δὶ (16. οἱπὶ 
1}}1}8 ΤῊΝ 0518 νῖαε- 
Ὀιίατ, Μα]6 ἋἸ455. αὐτοῖς κα 
ΒΟΟΙο5. τεΐουι, ὐυὶϊ γδίϊοηὶ πη 
50] πὶ ἴῃ Ῥτοχὶπ0 Θπυῃιαίο τοῖς 
ξυμμάχοις ἃ0 αὐτοῖς ἀϊδιϊποίατη 
οὐὈβίαι, βϑὰ οἰἶδπλ αυἱὰ Ἰηιογβὶς 
ἱπίοσ αἴ κα αὐτοῖς δοκῇ οἱ αἱ 
δέ τι δοκῇ τοῖς ξυμμάχοις Υἱχ 
1πιε]]οοϊίαν, -- αὐ δέ τι δοκῇ 
τοῖς “ξυμμάχοις, βὶ αυϊὰ 
(Δἀἀοπάτπι νεὶ πηιίαπάππι 6556) 
Β0ΟΙΪ5 νἱἀεθϊέαν, Ο᾽, 47, 12. 
Νεάστῃ . εἰ (αἶ) οὑπὶ Θοπἰαποῖ, 

(οἴ, 79, 8. 4), αὐοά ἴῃ Αἰεὶ 
{1{ὰ1}185 πο ἱπγαπιίαγ, ἰπ Πογὶοὶβ 
δα ποίϊθηβ ἀδθργθῃμοπαϊίαν, Ὁ, 
Οδιδτὶ ε]θοί, ἰηβογ, αν. π. 838 
Ὦ. 57, 886. 61 ὙΠ 16. --- οἴκα δ᾽ 
ἀπιάλλην, ἀοταπὶ τοπιϊύ- 
ἰᾶπὶ βῖγε τϑἔογαπί, αὐ 46 θᾶ 
ΓΘ 8Ὸ ᾿ρβογυχῃ οἰν ἰαίϊθιι8 ἀθοοτ- 
πᾶίον, 5.64 οαπὶ 5010]. ἐπιπέμ- 
πειν, στέλλειν (1. 6. ἐπιστέλλειν) 
Ἱπιθγργείθίαν », ΒΟ 8. βιιβρίοίο ἰπ- 
οἷά, δὴ ἐπιάλλην βουϊρίαπι ἔπο- 
τί, ΚΣ ἐπιστέλλειν ὙΠΙ 838, 4 
3] ἐφιέμενος Ιν 108, 6. 

Οάρ. 78. πρῶτον. ϑ8ῖο 5οτὶ- 
Ρ511, φαΐ μετὰ τοῦτο καὶ σπον- 
δὰς καὶ ξυμμαχίας «ἐποιήσαν- 
το. -- ἐπιμιξίας οὔσης παρ᾽ 
ἀλλήλους. Θα δία ητν απ Οἱ ΠῚ 
παρά ἴα ᾿μπούαπη δϑί. τὐ ἐπι- 
μέσγειν εἰ ἐπιμίγνυσϑαι παρ᾽ 
ἀλλήλους ἀἰϊοϊζατ, ΟἿ, ἄπ. 1 18, 
ὅ. -- σπονδὰς καὶ ξυμ. 
μαχίαν. ΟΥἉ, δάη. 48, 1, 



ἡ ξυμμαχία 
αὕτη. 
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ξυμμαχίαν ποιήσασϑαι πρὸς “ακεδαιμονίους. καὶ 
ἐγένοντο αἵδε. 

19. ..Καττάδε ἔδοξε τοῖς “ακεδαιμονίοις καὶ 
᾿Δργείοις σπονδὰς καὶ ξυμμαχίαν εἶμεν πεντή- 
κοντὰ ἔτη, ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις δίκας δι- 
δόντας καττὰ πάτρια᾽ ταὶ δὲ ἄλλαι πόλιες ταὶ 
ἐν Πελοποννάσῳ κοινανεόντων τῶν σπονδᾶν καὶ 
τᾶς ξυμμαχίας αὐτόνομοι καὶ αὐτοπόλιες, τὰν 
αὑτῶν ἔχοντες, καττὰ πάτρια δίκας διδόντες τὰς 
ἴσας καὶ ὁμοίας. ὅσσοι δὲ ἔξω Πελοποννάσω Δα- 
χκεδαιμονίοις ξύμμαχοί ἐντι, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐσσοῦν- 
ται τοῖσπερ καὶ τοὶ Δακεδαιμόνιοι᾽ καὶ τοὶ τῶν 
᾿“ργείων ξύμμαχοι ἐν τῷ αὐτῷ ἐσσοῦνται τῷπερ 
καὶ τοὶ ᾿Δργεῖοι, τὰν αὑτῶν ἔχοντες. αἱ δέ ποι 

ἀρ. 79. ὃ ΗΕ κοινὰν ἐόντων νεῖ κοινὰν δὲ ἐόντων οοάᾷ, 
ορεπιϊ; κοινὰν ἐχόντων Μοβαι., κοιραννεόντων Ε., κοινῶν ἐόν: 
τῶν νυ]βο. Ἐπηοπά, γδΙοΚθμδεγ. δὰ Ευτ, ΡΒοΘη. Ρ. θὅ. 

τᾶν “σπονδᾶν καὶ τᾶν συμμαχιᾶν 1ι., σπονδᾶν καὶ τᾶν ξυμ- 
μαχιᾶν Υαϊῖ., τὰν σπονδὰν καὶ "ὁ ξυμμαχίαν γΓοααὶϊ. Ἐπιοηά. 
Βεκκ. Οἐ, 80, 1, δάη. 27, 1. 54. 48, 

8. 2. ὅσσοι ἴι. Αυρ. Ὁ455. ὅτο ΠΕ γε! ααΐ. 
Πελοποννάσω τ. αι. ΤιϑυΓ, ἢ τα., Πελοποννάσου νυϊρο εἰ 

ΑἼΓΘηΒ. 
ἐσσοῦνται αἱἰτοθίαιια οοἀα, ορεἰπιοτὰπι ῥ᾽ ατὶ πιὶ, γαϊσο ἐσοῦνται. 

Ὅδρ. 79. 81. πεντήκον- 
τα ἔτη. ἴῃ ΠυΠΊΘΓΟ οΥγᾶ5586 ΤΠα- 
ογάϊάεπι ραίδί ΒΟΒο μου ἀθ Υἱ]ῦ, 
Τῆυσ, Ρ. 188, αυοά οχ Χοη. ΗΪϊϑί. 
ατ. Υ 2, 2 Πδᾶρὸ ἔοθάθγα ἴῃ {τὶ- 
σἰηία ΔΠΠη08 ἰδοίαἃ 6886 [ἰᾳαθϑί. 
Αὐ' 101] Χοεπορμοη ἰοαυϊίαν ἀ6 
ἔοράργθ ουτη Μδης θη 5101τ|5. ἰπῖίο, 
αυοαὰ ἃὉ πος αἰνουβιιπὶ 6556 ἰϑ7ὴ 
Ποᾶνγο!!. ᾿π 6 ]]6χὶῖ, οἰδὶ ὈἱθηηΪο 
Ῥοβύ ἰοίαπη 6556 πῆϑὶθ οοηϊθοϊί. 
Ουπὶ Μαπιϊηθηβιθα5 ρᾶυϊο ροϑβί 
ἱπαπαίϊ85 ἴδοίδβ 6586 81, 1 αἱ- 
ΒΟΘΙΉΠ8, ΟΠῚ ΑΥ̓ΡΊΥΙΒ ΟΟΠίΓᾶ 5 0- 
οἰθίαϑ σοπίυποίᾷ οϑίὺ; 1|86 ἴῃ 
αιοὶ Δ8ΠΠ08 Ῥϑοίαθ 5ἰηΐ, ΤῇηποΥ- 
ἀἴ465 ἰδοθί, ἤδπὸ πῃ αυϊηαυδρὶπίᾶ 
ΔΏΠΟΒ ἢοτὶ Ρ᾽δουϊ586 πϑιυδί; 1188 
ΟΙ, ΧΟΥΠΙῚ 2 ἀεδπιαπι οχὶβ86 6χ 
Χεη. 1, ἃ. οορποβοϊμηυβ, ἢᾶπο 
ἰδ πὶ ῬΓΟΧΙΠΊΟ ΔΠηΠῸ {θα ἰδΠὶ 6586 

0. 82 54. δα θπλι5. - ἐπὶ τοῖς 
ἴσοις καὶ ὁμοίοις. Βιρη- 
οϑίυγ πραΐγατη οἰ ν᾿ 6 πὶ 8] ΘΓ} 118 
᾿ροτῖο δὰῦ ἰπαϊοῖο 500 ΘΟί8ΠῚ, 
56ἀ υἱγϑηιαπθ βαΐ ἰαν]5 6556, Οἵ, 
ΟἿ, 2 οἱ ἰηΐγα 8 4. -- διδόν- 
τας, αυδδὶ ργϑοοθβϑουῦῖί τοὺς ψ᾿ 

οἰ ποιεῖσθαι. [πὶ αἰγοοία Ογϑί0Π6 
δββεί τοῖς Λ.... ξυμμαχέα ἔστω 

. διδόντες. Οἵ. δάη. ΠΙ 86,1. --- 
κοιναν εὔντων, ἷ. 6. κοι- 
νωγνούντων, ΟΥ̓ ΠῚ Θϑ 6Χ. θοτῖοο 
κοινάν, κοινᾶνος. - αὐτοπό- 
λιες, υ΄Ἃἱὐ αὐτοπολῖται Χεη. 
Ηΐϊβι. αν. Υ 2, 14. ϑυρτὰ 18,1 
αὐτοτελεῖς καὶ αὐτοδίκους οὐτὰ 
αὐτονόμοις οοπὶαποίο5 1 Πν Θῃἰπηι8. 
-- δέκας.. τὰς... ὁμοέας. 
ΕΟ, δάπ. 1 98, 2 οἱ Υ 87.. ῶ. 

8 2, τοῖσπερ.. τῷπερ. Οἵ, 
δάη, 42, 1. 
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στρατείας δέῃ κοινᾶς, βουλεύεσϑαι “ακεδαιμονίως 
καὶ ᾿Δἡργείως ὅπᾳ κα δικαιότατα χρίναντας τοῖς 
ξυμμάχοις. αἱ δέ τινι τῶν πολίων ἡ ἀμφίλογα, 
ἢ τᾶν ἐντὸς ἢ τῶν ἐκτὸς Πελοποννάσω, αἴτε περὶ 
ὅρων αἴτε περὶ ἄλλω τινός, διακριϑῆμεν. αὐ δέ 
τις τῶν ξυμμάχων πόλις πόλει ἐρίξοι. ἐς πόλιν 
ἐλϑῆν ἅντινα ἴσαν ἀμφοῖν ταῖς πολίεσσι δοκείοι. 
τὼς δὲ ἔτας καττὰ πάτρια δικάζεσϑαι."" 

8 8. στρατιὰς Ραὶ. Αὐρ, Μ., στρατιᾶς τοϊϊααϊ. Ετηοηἀ, Α6πι. Ροτγία5. 
δέοι Τιρά. Ο. 1. ΟΕ, ἀᾶπ, 1, 8. οἱ ἰηΐγα 8. 4. 
Λακεδαιμονίους καὶ ᾿Δργείους ΑἸ ΓΘΗ8. 
ἊΣ 4. Πελοποννάσω 1,ᾶυν., Πελοποννάσου νυΐϊσο εἰ ΑΠγθη5. 
ἄλλου οοἂά. 
πόλις πόλι ΑἸ γδῃ5. 
ἐλϑεῖν οοὐὰ, Οἱ, ἀπιάλλην 77, 8 οἱ μέλην ἃ ποῦ ]8 Τ7, 5 τὸ- 

δυϊαΐαμ οὐ Αγ, ἀ6 Ὀΐ4], Π)ογ. Ρ. 168, ὅ, 4υϊ ἰάπηθῃ ἢΐο ἐλϑεῖν 
ΡΓΟΡίευ ἀϊδ!θοίῖ αυδπὶ βίϑευϊ ἀἰβογορϑηείδπι τοιϊπαϊέ, 

πολίεσσι αι. Ῥα]. Αὐρ. Μ, 455. εη, "., πόλεσι 1,8υτ., πο- 
λέεσι τοϊϊᾳυὶ. 

δοκείοι ορτπιϊ! οοἀ 4. οΠγπ68; ντ]ρῸ δοκοίη, 40 τεοερὶς ΑΠγομ8, 
Βεά 5ἱ δοκέω ποῃ, υἱ (, Οανεΐαβ Ραϊαί, εχ δόκ)ω, 864 εχ δοκέω 
8 δόκη (Ηεδγοι. δόκην. δόκησιν) ἀδγῖναιο ογίαπι 6ϑι, δοκεέοι ὃχ 
δοκέοι ρατγιίεγ ρυοάϊὶς δίαιθ ΙΟπίοαπι οἰκείοιτε ἀρυᾷὰ ΤΠϑοοτ, ΧἼΙ 
28 (οἵ, 1ἴ01 ΕΥ11250}}.) εχ οὐκέζοιτε 

τοῖς δὲ ἔταις οοἀά., τὼς δὲ ἔτας 56Π0]., 

8 8. βουλεύεσθαι 
᾿ργείως. Ῥυδῦυβ ἰρίταν. ἢἰ5 
οἰν 8 Ὲ10 5 ̓ ΠΊΡ ΘΓ Πὶ μᾶθεπεῖθαδ, 
βίσαΐ 41185 ϑιραγιϊαιῖβ, .7 πα] δη- 
ἄυτη δγαί, απδηίαμῃ ἴῃ θ6110 ἔὰ- 
(ΓΟ ῬΓϑοβίϑη πὶ β᾽ΠρῚ}}}8. 500115 
ε58οῖ, φιοῦ τη 65 ἐγ θα θη, ααϑη- 
ἰὰπὶ ΟἰθατΙ οσατη. “ἢ ΗΠ 80 Κ. 1πῆη]- 
εἰν! βουλεύεσθαι εὐν διακριϑῆ- 
μεν... ἐλϑὴῆν. δικάξεσϑαι 
6χ Βαρθυΐοτθ Ἴδοξε Ρεπάθης, -- 
ὅπα κα δικαιότατα, 501]. 
κρένωντι, Οἵ, δάη. 1 838, 1. 

8 4. τινὶ τἂν πολίων, 561}. 
τῶν ξυμμάχων. Εδάρῃ ἰηΐτα τὶς 
τῶν ξυμμάχων πόλις. --- ἀμ- 
φέλογα, απιθίσυδ, Γ685 σ0η- 
ἴσον γ586. -- διακριϑῆμεν, 
ἸπίοΓ 56 ἀϊβοερίεπί δίαῃε 
ΟΟΠΙΡΟπδηΐ, Νοη εβὲ πὰ ἀϊοῖο 
οοπίδῃη ἀδη ἱ, αα δ πὶ ἱπα Ἰ οἴ τι πὶ 
δα τογιϊδπὶ οἰν(δίοπὶ ἀοἴθυ θη ἀ ΠῚ 
Θββθτηοχ ἀἰοἰίατ, Οἱ, ΡΙαι, ΕΘ ΎΡΗ.. 
1. --- αἱ... ἐρίξοι, 5ἷ οοπι- 

4ὰϊ ἱπίογργθίδιυῦ 

ῬΟβιτΟ ΠΟ 5υοοθβϑοῦϊί, 568 Γ65 
ἴῃ οοηΐθηςίοη θη νϑηΐδί. ΡΓῸ 
αἴ κα αὐτὰ οοπἰπποῖϊνο αὐ οαπὶ 
ορίϑι, Ροβίϊζυμη οϑὶ Ῥγορίει ογᾶ- 
τἰοποπὶ ΟὈ]αδπὶ ἃ0 ἔδοξε ὃ 1 
δῃἀθηΐεπι. Εοα6Πὶ πιοὰ0 ΤΠΟΧ 

ἄντινὰ δοκείοι ΡγῸ ἄντινά κα 
δοκῇ (εἴ, 11, 8). -- ἐς πόλιν 
ἐλϑην, αὐδ8 ΔΥΌΪΟ ΠΊΠΘΓΘ 
ζαπρδίαν, --- αντινα ἴσαν... 
δίοηειἐδιε πα ἐς ἅντινα ἴσαν 
ἐέναι (38 ἰΐπγοβ 6556) δοκείοι. 
Θ1 1115 ογδίϊ ἢ ἶ5 ὁοπίγϑοίϊο διαι8 
ΠῚ 48, ὅ πρὸς ὀργὴν ἥντιν᾽ 
ἂν τύχητε ξημιοῦτε, αὐὶ ἥντιν᾽ 
ἂν τύχητε τ--ς- πρὸς ἤντιν᾽ ἂν 
τύχητε ζημιοῦντες. Οἵ. Κταρρ. 
αὐ θθι πθπ 4 πν8: 56 16, 
Αἀϊδοίϊναμη ἔσαν ργδβαϊοδίϊνε ρο- 
βίιαπι (οἵ, Κτιορ. τ. 8 δ7, 8 
δάη, 1 οἱ 4) δᾶπὶ οἰν:ἰαίθηη ποαίγὶ 
Ῥϑγί ἔανογε βἰρῃϊῆοαι, ὙΨγθ 5 
αἱ δέ τινι... δοκείοι οἰνι(αΐο5 
Β0ΟΙδ6 ΘΟΠΕΓΟν δι βία 5 ΔΥΤ 5. αἰτὶ- 
ΤΏ6Γ6 νοίδηίΐυγ, -- τὼς δὲ ἔτας 
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᾿4ϑηναῖοι 
κελεύονται 

80. 4 μὲν σπονδαὶ καὶ ἣ ξυμμαχία αὕτη ι 
’ Ἧ Ἁ ς ’ 9 ’ , μ᾿ “- 

τῆς Πελοπον- ἐγεγένητο καὶ ὁπόσα ἀλλήλων πολέμῳ Ἥξει 
νήσου ἐξεῖ- ἄλλο εἶχον, διελυσαντο. κοινῇ δὲ ἤδη τὰ πραγ- 
ἰηὴς ̓πεοϑτα- ματα τυϑέμενον ἐψηφίσαντο κήρυκα καὶ πρεσβείαν 

Χαλκιδῆς παρ᾽ ᾿Αϑηναίων μὴ προσδέχεσθαι, ἢν μὴ ἐκ Πε- 
ΕΠ ῦρυσς λοποννήσου ἐξίωσι τὰ τείχη ἐκλιπόντες, καὶ μὴ 

τοὺς δὲ πολιτευομένους ἐν μιᾷ ἑκάστῃ πόλει δι᾿ ἀλλήλων λύειν 
τὰ διάφορα. 

εν δικάξεσϑ'αι. ΨΈΕτας (ουπὶ 
αἰ βπιπι8) ἐδὲ οἷν 18, βεὰ ργῖνα- 
τὰ5 (ἐδεώτης). ΗδΒγομΐτ8 : ἔται" 
ἑταῖροι, συνήϑεις, πολῖται, 
δημόται, φίλοι, ἐπίκουροι, αϑὶ 
γἱα, Ἰηίουρτ. ἡ ΒΟΘΟΚΠ, δὰ Οοτρ. 
ἴηβοῦ, 1 ἢ. 11, ἴῃ απο {10 ΟἸγηι- 
Ρἶδο ἱηνεπίο (οὗ, Δἤγθηβ, 46 ὈΪαὶ, 
Ἀ60]. Ρ. 280 544.) νου} 15 αἴτε 
Μέτας αἴτε τελέστα αἴτε δᾶ- 
μος ποπιΟ ῥυϊναία8 τηδϑὶβίγαύαϊ 
δὲ ροόρυ!ο ορροηϊίαγ. Σ ΑΘΒ6ῃ, 
ἔγαριη. 868. (Νάυοκ.) οὔτε δῆ- 
μος οὔτ᾽ ἔτης ἀνήρ. Οοάϊουχη 
Βουϊρίαγδηη Ῥογία8 8 νυ ῖ8β τοα- 
αἰάϊι: οἰνὶθὰ5 δι ίθπηι ἰ5 Ρ8- 
ἐὐΐϊο τἰτα ἀϊοδίατ. 564 ᾿η50]6ῃ- 
ΤΟΥ δϑὺ ογαίϊο, Εἰβὶ δηΐτη., ΟΠΊ 
ατδοοὶς δικαάξειν τινί 5ἷ0 ἰὰ ἀ1- 
ΟΑΥΘ δἰϊοαῦὶ, ἰὰ5 ἀΐσοτγο ἃ]]- 
ουΐ, δικαάξεταί μοι ρῬοίοβί ρᾶβ8- 
Βἶνθ ΒΟΠΔΓΘ 18 ΠΪΠΪ ἀϊοϊίατ, 
ΘΧΘΙΏΡΙ τη ἰδηιθη ἢυῖπ5 ᾿ΠΊρ 6 50- 
5815 Ἰοαιοπαϊ ρϑηθγὶβ ἀοβίάθγα- 
ται, Ὀιοθηαϊ δαίθηη σοηδαρίπα ἰΩὶ 
οαπα οοπργαδί τὼς ἔτας δικάξε- 
σϑαι, οἶνθ5 οϑιι88ἃ5β δρϑηΐ, 
τοϑιϊ αἰ πλὰβ ἤδη ΒΟΥ ΓΔ ΠῚ 560]. 
δαοίογϊίαίο (οἷ, 54.) σοη ΠΥ πηδίδμι. 
Ῥοβίᾳιδτῃ θηΐπὶ 46 οἰν᾿ἰαύαπι ὁ0}- 
ἐγονθυβὶϊβ 56.110 ἔαϊύ, ἴάτὴ 46 ρυῖ- 
γαῖ Ποτηϊηϊθιιθ ΘΟηΒιϊαἰίαγ, αἱ 
ο888 ΡΔΙΓΙΟ ΠΟΥΘ ἃρϑηΐ, 1. 6. αἱ 
ἴῃ βι8δε αυἰᾳτιε οἰν δ 18 ἰυα]0 115 
515... ἸΘρῖθα5 οὐπίοπᾶδπέ, πδνθ 
ΔΙϊοπάθ οἰν τα ι18. ἱααϊοῖο Ῥαγεδηΐ. 
Οἵ, Οἷο. ἴῃ γεοῖγ. Αοί. 1Π 18, 
82. Βίοια!ϊ ποὺ ἴατα ϑπμῃὶϊ, 
ἘΠὼ 6 ἡ. 0. .8]1.ν1.8 Ὁ απ οὖ- 
γε ἀραὶ ἀοτηΐϊ οοτίοὺ 5 Ϊ516- 
Εἰθ 5 οἱ ἰθϊάθπι 87, 90 αἱ οἱ- 
68 ἰπίοθν 56 ἰθοῖθυ8 585 
Δρογθη, Ἐϊτεηΐπὶ ἤᾶθο οοπαϊοῖο 

ΡδΥΙίον δίαιιθ θᾶ, απ86 46 οἶνὶ- 
ἰαίατη οΟΠ γον υβὶϊβ οδί, δὰ αὖ- 
τονομίωαν Ῥετιϊπεί. Κα ]80 Ο]458. 
τοῖς δὲ ἔτας ... δικάξεσϑαι 
ΒΟΥΙρ511, αὖ ᾿Ἰπἀϊοίαπη οἰν 415, οὶ 
οδιδἃ σΟΙΩΙΑἰ (ἐ γα 7) 6Χ ὈΥΪν αι 8 
ΠΟΙ θὰ5 Οοηδβίβίοσο αἰσογοίυυ; 
Βϑηΐθηιδη] 6556: δἰὰ5 αἰνὶία- 
ιἰ5 οἶνθ8 ἰὰ5 ἀϊοαπί. ϑεὰ δὲι- 
κάξεσϑαι ναϊεὶ οα ἃ 5 πὶ ἃ 6 6Γ 6, 
ΠῸἢ ἴᾳ 5 ἀΐσογα (μο6 δπὶπὶ δὲ- 
κάξειν 65|), εὐ ἔται, ουπι ρυορυῖὶθ 
βἰηῦ σθποτο δίᾳπιε οσοπδαθρδίιυς- 
αἴπα ργορίπααϊ, ὕο0η ροβϑαῃί 
ΕΧ δ᾽ἴθηα οἰνϊίδία 6556; Ῥυδοίθγθα 
οαυβδιη, αὑ86 ΔΙΡΙ γ1ο οἷν ὶαι}5 
ΔΙ᾿οαϊ8. ΘΟΥ τ {1 πῦ, ΠΟῚ ἃ ρτὶ- 
νδίϊβ ΠοΟΙΜΪηΪθ 5, 564 8ἃ Β0ΠΗΠΊΪΒ5 
εἰὰ8 οἰνὶ (αι τηδρἰβίγαιϊ 5 δαΐ 
Ἰᾳα 0115. ̓ παἸοαυὶ τοὶ ἰρϑὶ νυν] θυ 
ΘΟΠΒΘΠη Δ ΠΘΙΠῚ 6586, 

σαρ. 80. 81. ἐγεγένητο. 
Π6 Ρὶυδαυδηιρονίθοίο οἵ, δάῃ, 1 
18, 1. - διελύσαντο. τ  ογθᾶ 
ὁπόσα ἀλλήλων εἶχον Ῥτορτῖὶβ 
τἰᾶάθηι ποὺ διελύσαντο, 568 

ἀλλήλοις ἀπέδοσαν τεαυΐτο- 
Ὀδηὶ. ΥὙἱΙά, ΠΙ ὅῶ, 2. Ν 17, 2. 
564 αυἷ8 εἴ τι ἄλλο εἶχον τηαᾶ- 
αἷβ ἰπβηϊίς ἀϊοία δαὶ οὐ νϑὶεπίὶ 
βὶ απἰὰά αἰϊὰὰ Παρ οραηΐ, ἀ6 
410 4 ΘΥΟΓΘΠίΓ, ΤΙ ἀἸα 65 
νεῦρθο διελύσαντο αὐϊίιγῦ Ποῃ 50- 
ῃδηία ταβδυϊζα ΘΓ 6 561 γϑάάοτο, 
56 φγορτίβ δὰ αἰτέας 5ῖνε ἐγ 
κλήματα ϑρεοίαπία [οἷ. δάπ. 1 
181, 2] εἱ βἰρῃϊδοδηία ἀἰτὶ τ ε- 
δ,  μΑ χη: [π΄ {Π|5 εἴ τι ἄλλο 
ἌτφΕΝ δὰ ἀστύτα ΟΥμαγίαπὶ ΓΘ- 
ΒΡΪΟΙ εχ 41, 2 οὐ] οῖρ Ηδδοκ, 
Ῥοίοβὶ εἰϊὰπὶ οοῃίγονθυβία Αὐρὶς- 
ψογατῃ οὐ Εἰρ᾿ἀϑανὶ γα μα ὁ. 58 ἰη- 
16] οἱ, --- τὰ τείχη. [ηΐτὰ ὃ 8 
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3 ξυμβαίνειν τῷ μηδὲ πολεμεῖν ἀλλ᾽ ἢ ἅμα. καὶ δόλος. Στ δ, 
ἕ Ξ " τ π υρία 

τά τὲ ἄλλα ϑυμῷ ἔφερον καὶ ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης τί χισμα ΚΌΣΕ 
΄ , » ’ ΄ χωρία καὶ ὡς Περδίκκαν ἔπεμψαν ἀμφότεροι πρέ- δίδοται. 

σβεις καὶ ἀνέπεισαν Περδίκκαν ξυνομόσαι σφίσιν. 
3 ᾽, 9 4 3 , - 3 , 9 Ν 

οὐ μέντοι εὐϑυς γε ἀπέστη τῶν ᾿Αϑηναίων. ἄλλα 
διενοεῖτο, ὅτι καὶ τοὺς ᾿ἡργείους ἑώρα᾽ ἦν δὲ καὶ 
αὐτὸς τὸ ἀρχαῖον ἐξ άργους. καὶ τοῖς Χαλκιδεῦσι 
τούς τε παλαιοὺς ὅρκους ἀνενεώσαντο καὶ ἄλλους 

8 ὦὥμοσαν. ἔπεμψαν δὲ καὶ παρὰ τοὺς ᾿“ϑηναίους 
οἵ ᾿4ργεῖοι πρέσβεις, τὸ ἐξ ᾿Επιδαύρου τεῖχος κε- 
λεύοντες ἐκλιπεῖν. οἱ δ᾽ ὁρῶντες ὀλίγοι πρὸς 
πλείους ὄντες τοὺς ξυμφύλακας ἔπεμψαν Ζ΄ημο- 

᾿ Ἀ ΄, 2 ᾿, ς " 3 , σϑένη τοὺς σφετέρους ἐξάξοντα. ὃ δὲ ἀφικό- 

ἀρ. 80. 8 8. ὄντες ἴῃ ΟἹ, τηδη, δηΐ, ΒΌΡΘΓΒΟΙ,, Το] αἱ ὄντας. 
ΠΙυαα τϑβεϊίαϊε ΑΌγθβοῃ. 

τὸ ἐξ Ἐπιδαύρου τεῖχος. Νίδὶ ποπιϊπδία νἱὰ. 77, 1 οὐ ἴθ] δάῃ,, 
ἔοτίε ρυδϑίου. ποὺ οἰϊδπη δὰ Ργυ- 
ἴυπὶ τοβριοϊίασ. Οἱ, ο. 89, ὅθ. 
Θυοα Ρ]ΌΓΆ]Ι νἹἀθίαν ΡΓΟΘ ΔΙΊ. 
8 2. ϑυμῷ ἔφερον, οὑπὶ 

ΔΗ ἱπηροίι δαηηῖπῖβιΓ8 - 
σα Οἵ αὐ ΕΘ. 1. 
διενοεῖτο. Οἴἁ δάη.11, ἢ. --καὶ 
τοὺς ᾿Δργείους ξώφα)] ἀπο- 
στάντας. 5680]. Ο΄,. δάπ, ὙΠ 
δ9) 1:- ἡν' δὲς :. ἐξ 49- 
γους. Νά. 1 99, 8 εὐ ἰδὲ δάη. 
-- τοῖς ἐπευλπδοξι σε 
ἀνενεώσαντο. Τηΐον ΑΥρίνοβ 
οἱ Ομ δ᾽ οἰ ἀθηβ865 [οθά τ ἰοΐπΠ 6556 
81, 6 Ἰερίπιιβ, πίον ᾿οράδοιηο- 
ΠΪ05 δὲ ΟΠδι οἰ άθηβθβ ρᾶιϊο ροβί 
Ἰηϊτ τη 6111, οὰπὶ Πἰ 4Ὁ ΑἸΠ6- 
ηἰδηβίθιβ ἀθβοϊν:ββθηΐ (1 58, 1), 
ἴδοίιπι 6886. δχἰ βιϊπιπάτιπὶ οβί, 

8 8. τὸ ἐξ Ἐπιδαύρου τεῖ- 
χος ... ἐκλιπεῖν. δες ρεῖ 
δἰ ΓΟ Ὁ Πθῖὴ, ἀθ 48 νἱά. 8άη. 
1. 8, 23, Ἰᾶθο γθοίθ βοῦῖρία βαηί, 
φυΐα ἀγᾶθοθ ΠΟ 50] 11ΠῚ ἐκλιπεῖν 
τόπον, 564 οἰϊδπὶ ἐκλιπεῖν ἐκ 
τόπου ἀἰϊοϊίαν, Μιὰ. αἄη. Υ 4, 
4. {πὸ πἷς, 1τὰ πΗδτοᾶοι. ὙΠ 87 
ὃ ἥλιος ἐκλιπὼν τὴν ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ὁδόν“. Ατπ. 6 ᾿ἴρ88 
Ερίάδυγο ρῖὸ ἅστο Ερίάδυτίο 

ἄς πυαηϊίοπθ ἴδ] ᾿ϊβοίᾶ 5. 65:ΞΞ 
ὀλίγοι πρὸς πλείους ὃν- 
τες. Ἀρρᾶτεϊ ἴδοις ὄντες ροϑβί 
πλείους ἰάθο οΟἸ]οοαϊππη 6556, 
αἰ οοπίγατία ὀλίγοι εἰ πλείους 
ΔΙ θυ πὶ ΡτΟρΡῈ δἰίθγαπι ΡΟπεγθη- 
{ὰν, ΟΥ ὀλίγοι πρὸς πολλούς 
1 100, ὅ εὐ δᾶ. ὙΠ 57, 8. Ρτὸ 
515 δαΐοπι ἴῃ ΘαΒ.6}10 τα ἴθιιβ 
ἰρϑὶ σϑααο ργϑοβϑιαῖο Ῥϑαοίογο8 
6558 ἀϊουπίαγ, Θποά ΠΟΠ ἰᾶπὶ αἰἴ- 
Ποῖα δᾶ Ἰηθο!]εσοπάαμῃ νἱἀθίαν, 
αὐ ΠΟὈΪΒ ἀα 60 805} 1010 πιον δία. 
Οδγίθ φιοα ΟἸα55. ορ᾽ πᾶίαν βουὶ- 
Ρίμπι [α1556 ὀλίγους ενς͵ ὄντας 
οἰΐδτη τηϑίογοπὶ ἢΠαθοὺ ΟὈΒΟΌΓΙ8 - 
ἰθτη. ΕδΟΙ 5. δηΐτη δὰ τοὺς ξυμ- 
φύλακας απᾶπι 88 τοὺς σφετέ- 
ρους ἰὰ γεΐενν 68. --- τοὺς ξυμ- 
φύλακας, 5611, Ατρίνοτγιπι οἱ 
Μδηιποϑηβαπὶ οὐ ΕἸθούαα, ΟΥ̓, 
πῦ, 4--6. Μεοίποθδπηΐί δηΐπὶ -ΑἰΠ6- 
Πΐθη568, Π6 ΡΓΟρΡίογ Ρῥϑιιοὶ ίθπη 
ΒῸΪ ΤῊΠ1Π65 ἴην 5 Αὐρὶνὶβ, 8ὶ 
Μαπιΐπθηβεβ οὐ ΕἸοὶ βου νο- 
Ἰαπίδιϊ ραγογθηῦ, οοηΐγα τ] ϊαυο- 
ΤῸΠΊ ΜΠ. Εἰ πἀἸ ποτὰ ΙΟΟΙ ΠῚ ἰθΠθγ6 
ΠΟ Ροββθηΐ, ἄο στϑνοσᾶ Ῥ800 
Ροβί Μαπίιίϊηθηβθβ ἃ0 Αἰπθηΐϊθη- 
βῖθιυ8 ἀδβοίνογαης (81, 1). 
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μενος καὶ ἀγῶνά τινα πρόφασιν γυμνικὸν ἔξω 
τοῦ φρουρίου ποιήσας, ὡς ἐξῆλϑε τὸ ἄλλο φρού-- 
ριον, ἀπέκλῃσε τὰς πύλας. καὶ ὕστερον [[Επιδαυ- 
ρίοις] ἀνανεωσάμενοι τὰς σπονδὰς αὐτοὶ οἵ ᾿4ϑη- 
ναῖοι ἀπέδοσαν τὸ τείχισμα. 

"Μαντινῆς 81, Μετὰ δὲ τὴν τῶν ᾿Αργείων ἀπόστασιν 
ξυμβαίνουσι ᾽ - ΄ ᾿ » -» ᾿ “- 

“Δακεδαιμο- ἔχ τῆς ξυμμαχίας καὶ οἵ Μαντινῆς, τὸ μὲν πρῶ- 
νίοις. ἐν Σι- τον ἀντέχοντες, ἔπειτ᾽ οὐ “ϑυνάμενοι ἄνευ τῶν 
κπυῶνι καὶ ἔν», 
Ἄργει ὀλιγαρ- ἀργείων, ξυνέβησαν καὶ αὐτοὶ τοῖς “4ακεδαιμο- 
χία καϑίέστα- γίρις καὶ τὴν ἀρχὴν ἀφεῖσαν τῶν πόλεων. καὶ 

ἧχι “ακεδαιμόνιοι καὶ ᾿Δργεῖοι, χίλιοι ἑκάτεροι, ξυ- 
στρατεύσαντες, τά τ᾽ ἐν Σικυῶνι ἐς ὀλίγους μᾶλ-- 

φρουρικὸν ὕδηη. τ, μπρᾶ, πιᾶτρ. ϑίθρ].. εἰ εχ Ἂπιομᾶ, Αὐ,ς; 
Τ Ια] φρούριον. Ηος τϑοϊρίἜπᾶμπι εβί, Ναπὶ ἀ6 ταὶ! εἶθ5. ἴῃ Ρτδε- 
51610 ΘΟΠ]ΟΟα 15 ἰΐθτα αἀἰοίίυν Χορ, Απ, 1 4, 15 ὑμῖν χρήσεται εἰς 
φρούρια καὶ εἰς λοχαγέας, υδὶ νεὶ ΡΓΟρίεΥ ἰυχίαᾷ ρΡοϑβίίαμῃ εἰς λ16- 
χαγίας ἀ6 οα5.6}}1}8 Ργαάθη8. ποῖηο οορίὶ(ὈΪ, 

πρόφασιν, ἴῃ βροοΐσοπηι. ΟἿ. 
δάη, Π111, 1. - τὰς σπον- 
δάς. Οὐπι Εριάαυνιϊβ, αὶ οπηηὶ 
[ΘΙΏΡΟΥΘ ΑἰΠθηἰθηβίυΠ] ἢοϑβίθβ 
Γὰογαηΐ (οἵ, 1 105, 1, 114, 1, Π 
50, 4. ΥΠΙ 8, 2) Πϊ5 ἔοδάτπι5 ἔμ ]556 
ῃραυϊΐ, ὥυδᾶτα ἀθ γϑηοναίο ΟἸ ΤΩ 
Ατρὶνὶβ ἔοβαογα οορ᾽ίαπαυτη 6βί. 
Αἰααθ Πὶ ἰρϑὶ, ποὴ Εριάδυτῦ ρο- 
βία ανεγδηΐ, αὐ ΑἸ ΠΟ πἰθη565 6 οδ- 
βίβι!ο οδάεγθηΐί. Βδβρίοϊίαν ἸρΊΓΥ 
δὰ τοῖη, ατι86 ροβίοεα (82, ὅ. 6) 
πϑυγαίυσ, ϑδεὰ οὑὴ, 581 ἰγδαϊία 
γογθα οτηηΐᾷ γοιϊθάτη 5, νἱχ Πουὶ 
ΡῬοβϑβὶί, ψαΐη ουπὶ ΕρΙ ἀδυν}β ἔοο- 
ἀμ τϑηουδίι τη 6556 ἰπ 6} 16 σ ΔΙ 8, 
Ἰρβαπ) δα θ ᾿Ἐπιδαυρίοις [81 
ἴδοι θα ἅροβϑθθ αυϑη ἰμεθγργοίὶ 
{ἰθαὶϊ ροϑβϑδὶί, ποὺ ΤῊ. νϑγθ]β εσὶ- 
τηθηᾶυϊη 6886. ἀυχίπηυβ. -- αὖ- 
τοί, 581}.8 βροῃίβ, ροβίᾳιδπι 
δηίρα Ἰὰ ἔγυβίσα Ασοῖνὶ ροβίαυϊδ- 
γογαηΐ, Οὐπὶ δηΐη ΑἰΠμθηΐθη5685 
Θοιμοβιθη 6 πὶ τη β᾽5βθηΐ, αὖ τηὶ- 
1165 805 εἀμποογοί, ἢϊο ργορυὶο 
ΘΟ. 818 πηδη δἰ, ΠΟ 6χ- 
ΒΘοα(5 δϑί, 56 γὑϑ]ϊαυβ ουδίος- 
αἰθὰ5 ἄοϊο δχοίβὶβ οἴβοιί, υὐ 
ΑἸ Θπίθη565 580]] τη πηι θηΐιτη 00-- 
ἐἰηογθηί. Μίῖγα ἀθ τοῦ ἢᾶο ὃ 

σαν τιοξιςὶ ἢ απιε δ. 

Εἰ ἀε Ῥβύβοῃὶβ δἰΐδιι 

Τ]ΘΠΊΟΥΑΙΪΒ 5110 πιο ΜαρΙ]ογ- 
Βίγαθυ. Αὐϊβίορῃ. ρ. 449 5344, 
Πανὶ οί δϑὺ, ὅΐϑπθ τὴ βίγιοἵϊ πὶ 
685 50 ΟΥ ΡΟΥουΓεῖί, αἰ πο αὰο- 
46 οχίγθιηδη) οἰ 5 Τηϑηθτ ἀ651- 
ἀθγασθ ΡΟ 5518. 

δρ. 81. 8 1. ξυνέβησαν 
Ι͂ῃ "ΠῚ 

8ΠΠη08. Υἱά. Χρη. Ηβ]}. Υ 2 
εὐ οἵ. δάπ, βιρτα 79, 1.:-Ὁ με 
δυνάμενοι, 50}}, ἀντέχειν. -- 
τὴν ἀρχὴν... τῶν πόλεων. 
2 ΘΙ σ Βοδίυγ ἱπηρογίαπι Ῥαγγῃᾶ- 
ΒΙΟΓΆΠῚ οἱ ΔΙΊ ΟΓΏ ΠῚ ρΥγΟΥΤΩ ΑΥ- 
οδάϊαθ ἰγδοία πὶ, αἱ 5001} οὔ- 
ποχὶϊ Μαῃιϊπθηβὶθαβ ογαηΐ, ΥἹα, 
9, 88. ὅ8. 61. 67.“ Ατη, Νερ]ο- 
Θοηίαβ ἀ6 τὸ Ἰοαᾳυϊίαγ Ὀϊοα, ΧΙ 
80, 2. 
δ 2, καὶ Λακεδαιμόνιοι 
«ξυστρατεύσαντες. Νο- 

ταϊηδιῖνοβ Ροβυϊν, αυἷἱὰ [δορά 86- 
ΤΟ Ϊ ΒυὈϊΘοίαπη, αποᾶὰ ἀἰϊοϊ(ὨΓ, 
Βα ηύ ἴΠ ὈΪΓΟΘῈῸΒ ΤΘΙΊΌΓΟ, οἰβὶ 60η- 
᾿πποίϊ οατη ΑὙοὶν β ̓π ΔΙ6ΓῸ ἰδ 1, 
ἴῃ ῬΥΪΟΓΘ 5011, σϑθρίαϑ σοη γ υ ιηὶ 
δε, αὐ ῬΑ ΟΙΡΙΪ Πποίηθη ΠΟΙΉΪΠ6 
ΠΗΔῚ οομ ἰθαίαν νοὶ, Οἵ. Κσαδρ,. 
α΄, 8 δ, 9 άπ. 1, Οἵ. ρϑιῖο 
Ροϑβὺ δάῃ, -- ἐς ὀλίγους μᾶλ- 
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λον κατέστησαν αὐτοὶ οἵ “ακεδαιμόνιοι ἐλϑόντες, 
" 9 

καὶ μετ 
Ἄργει δῆμον κατέλυσαν. 
τοῖς “Ἰακεδαιμονίοις κατέστη. 

ἐκεῖνα ξυναμφότεροι ἤδη χαὶ τὸν ἐν 
καὶ ὀλιγαρχία ἐπιτηδεία 

καὶ πρὸς ἔαρ ἤδη 
ταῦτα ὴν τοῦ χειμῶνος λήγοντος, καὶ τέταρτον 
καὶ δέχατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. 

82, Τοὺ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους Διῆς τὲ οἵ 
ἐν Ἄϑῳ ἀπέστησαν ᾿᾿ϑηναίων πρὸς “Χαλκιδέας 
καὶ “Μακεδαιμόνιοι τὰ ἐν ᾿Δχαΐᾳ οὐκ ἐπιτηδείως 
πρότερον ἔχοντα καϑίσταντο. 

Καὶ ᾿Αργείων ὁ δῆμος κατ᾽ ὀλίγον ξυνιστά- 

ΑἜβοῖ, Εππὶ, 949 εἰ Ευτὶρ. ΟΥ, 100 Ιερίίατ. Βαϊβο δὰ ἰπθπάυπι φρου- 
ρικόν 485. Ῥίοη. ΕΥἂᾶΧ42, 2 τὸ ὁπλιτικὸν τὸ φρουρικόν αἴετιηι, 
Ὁ] φρουρικὸν δἀϊδοι νπὶ δβί. 

ΟΔρ. 81. 8 2. ξυναμφότεροι 1, γαῖ. Τδυγ, Ῥᾷ]. ἄυρ. ατ. ΑΥ᾿ 
Ε,, ξαμφότερα Μ., 

λὸον κατέστησαν. ε ἰοία 
Γογτηαα νἱά. δάμη, 1 87,1, Μαλ- 
λον Ὀυκα5 θεηδ (οἴ, δάῃ, Ε5,..Ὁ 
μᾶλλον ἢ πρύτερον ἰπιογργοία- 
τὰγ, ΘΊΟΥΟΠΙΙ ΘηΪ ΠῚ 8 πὶ δηΐθ8 ΠΟ 
βιαίαᾳ γ γα ΡΟρυΪανΐ, 5εα πηϊχίο 
αυοάδιη τὶ 6586 ρυίδπαϊ ϑβιηί. 

ξυναμφότεροι. οἶμδοο- 
ἀδοπηοηϊ! οἱ Ατσρὶνὶ, ἃ ααΐϊθι5 ἴα 
᾿πΠ0 015 ἰβαπρυππίαν 1,δοράδε- 
τ ΟΠ] αὐτοί, 1. ΘΟ ΙΔ ΟΣ διο“" 
Βαυ. --- ὀλιγαρχία. Ατίδιοί, 
Ῥοϊιο, Ὑ 4 (1804 8) οἱ ὈΙοά, ϑ5ἴο, 
ΧΠ 80, 2 εἱ ΡΙαί, ΑΙο. 156. τὰ }|6 
1105 ἀεἸθοίοβ, ἀδ ᾳυϊθαβ΄ 67, 2, 
Ἰπηρ ΘΥ ΤῸ πὶ ΔΥΓΙΡ 558 βουίθαηι, -- 
ἐπιτηδεία Λακεδαιμ. Οἱ, 
1π|9: 

ᾶρ. 82, ὃ 1, Διῆς. Ὀΐϊ υτ- 
5 ἰηοοΐδο, ἀθ αι νἱὰ, ΙΥ 109, 
8. Αἀά. δάη. Υ' 8ὅ. 1, -- οὐκ 
ἐπιτηδείως πρότερον 
ἔχοντα, ἰ. 6. ποπ οριεἰϊπιᾶῖ65. ἰδὲ 
ΒΌΓΩΠΠ ΠῚ ἱπ]ρ ΘΓ απὶ ἰοποῦδηΐ. Οἵ, 
81, 2, Ροβίεα σοί οριϊηγαίθβ 4}1-- 
αυδιηᾶϊα ἴῃ ΑΟΠμδΐα υἱάθιηιβ. Ρο]- 
Ἰεγε, Οἵ, Χϑη. Ηδ]}]. Ὑ11 1, 42. 

ξυναμφότερα τεϊϊααὶ. 

σαρ. 82. ὃ 1. ποδὶ ξῆς Τμδὰν. πὶ), Ὥδη. 
εἷς Μοβαι,, “ικτιδιεῖς Α΄, Οἢγν. 

Ο. ἢ. Ε. 1., Ζικτυ- 
Οὗ, δάη. 

Βίηια] ΑΟΠδοὶ Ῥτδθίον Ῥδίγθηβθβ 
δηΐίθα ΠΟῸῚ ἔπογδηὶ 5001} [.δοράδο- 
τη ΠΙΟΤῸ μη (οἷ, Π 9, 3), ἰὰπο ἴαοιϊ 
Βιηὺ (οὗ, 1 9, 2. Χοη. ΑμδὈ. 
ὙΠ 1, 38). 

8 2. κατ᾽ ὀλίγον ξυν- 
ιστάμενος, Ῥδυ ]δύϊηι ᾿πύθυ 
56. Θοΐθη8, )6 δοηβρί γα ϊθ8 
ἰοῦ νθγθαπι Ροπΐ Ὠοίαπι εδϑί (οἵ. 
δάη. ΠΠ 70, 6); κατ᾽ ὀλέγον αἱ 
161, ὅ. 69, 8. Οδιβϑηι 5εα το ηΐ5 
πᾶτγαὶ Ρᾶυβ, Π 20, 1. Νι- 
τηϊ ΠΏ θη ρου Ορ(ϊπηαίϊαπὶ 1Π}- 
Ῥϑῦῖο ὑγῖθαϊν Πιοά, ΧΙ 80, 4, 
4Ὁ1 Ἰᾷ οοἵο Ιηθη565 ἀιυγᾶββε ἱγᾶ- 
ἀἰϊι. Νᾷπη οἰπὶ νοῦ Δρργορίη- 
4ιδηΐθ ΟΥαΠὶ δἰ (81, 2), συπι- 
πορϑθαϊδθ διιίθπὶ πιθαΐα δἃθβίδίθ 
ἐαθγῖηΐ, νἱχ Ρ᾽ 5 φαϊη 16. τη η 565 
ἔμ 1558 Ροίεβι. Βῖπθ 1} οδπιδἃ 
ΟἸ455. μετ᾽ ὀλίγον βουΐϊρϑβιι, Ναπι 
αυοᾶὰ ἀϊοὶνλ διὰ (θη ρουὶβ βίρηῖ- 
Ποδιϊοποπὶ ΠῸΠ ΡΟ5856 δὰ 50] πὶ 
ξυνιστάμενος Ρουίηθγο, αυἱϊᾶ 
ἰδηάθπι ἱπηρθαϊ,, αυἱῃ ΡΟΡα]ὰ8 
Ῥδυϊδεϊπι 8ηΪΠ105 γθοθρ 5886 ἀϊοα- 
τὰν ἡ ΝΘαὰΘ. ΘΓ ἀρίϊι8 δὰ αἰγλαπι- 
46 Ῥδυοὶρί πὶ μετ᾽ ὀλέγον 51, 

περὶ Ζιέων 
καὶ ᾿ἀχαΐας. 

᾿ργείων ὃ 
δῆμος τῶν 
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ὀλίγων, οἷς μενός τε καὶ ἀναϑα δήσας ἐπέϑεντο τοῖς ὀλί 
οἵ Λακεδαι- " 6 9 τὰ 5 5. ὙΡ ΟΤῚ 
μόνιοι μέλ. τηρήσαντες αὐτὰς τὰς γυμνοπαιδίας τῶν “ακε- 
θη δὲ δ οἰ δαιμονίων. καὶ μάχης γενομένης ἐν τῇ πόλει 

ἘΣΣ καὶ ϑη. ἐπεχράτησεν ὃ δῆμος; καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτεινε, 

Ω " τοὺς δὲ ἐξήλασεν. οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι, ἕως μὲν 
μακρὰ τείχη αὐτοὺς μετεπέμποντο οἱ φίλοι, οὐκ ἦλϑον, ἐκ 

τειχίξε. πλείονος ὃ ἢ ἀναβαλόμενοι δὲ τὰς γυμνοπαιδίας 
ἐβοήϑουν. καὶ ἐν Τεγέᾳ πυϑόμενοι ὅτι νενίκηνται 
οἵ ὀλίγοι, προελϑεῖν μὲν οὐκέτι ἠϑέλησαν δεομέ- 
ψῶν τῶν διαπεφευγότων, “ἀναχωρήσαντες δὲ ἐπ᾽ 
οἴχου τὰς γυμνοπαιδίας ἤγον. καὶ ὕστερον ἐλ- 
ϑόντων πρέσβεων ἀπό τὲ τῶν ἐν τῇ πόλει [ἀγ- 
γέλων] καὶ τῶν ἔξω ᾿Αργείων, παρόντων τὲ τῶν 
ξυμμάχων καὶ 

ῬΟΒΒΌΠΒ. ΘΟΡΠΟΒΟΘΓΘ. --- ἀνα- 
ϑαρσήσας ἐπέϑεντο. Ἐδη- 
ἄθηι πίον ραγιϊοὶ ρ᾽ απὶ οὖ ν θυ θα] 
ἤπ, πυπηλουὶ αἰ Πογθη τὴ 8065 
ΠΠ 80, 1. --- τηρήσαντες... 
γυμνοπαιδίέας, ἰ'. 6. Ο"56Γ- 
νᾶίο 60 θπροΟΥΘ, 400 οσΎτ- 
πορϑοάϊδε οϑ θργαγὶ 5016- 
Βαπί, ααϊθαβ, αὐ Οἀγηοἰβ (54, 2. 
“δ, 2), ΤιΔοραδοηλ οἱ 061}}0 805- 
ἰποθαηί, Μρηβθ Ηθοϑίοτηθαθο 
᾿ὰ5 ἔεγῖαβ [υΐββ8 ΘΟΠΠ ΠΡ αν 6Χ 
ΡΙαι. Αρ65. 28 τῇ δὲ πέμτῃ τοῦ 
Ἑκατομβαιῶνος ἡττήϑησαν ἐν 
“Δεύκτροις οὐ 29 γυμνοπαι- 
δίαι γὰρ ἤσαν... . παρῆσαν δὲ 
ἀπὸ “ευήτρων οἵ τὴν συμφο- 
ρἂν ἀπαγγέλλοντες, ἀυοοιπι 
οἵ, ΡΊαι, Τιορο, 0838 ὁ. Υἱάε Ηδγηι. 
Απιΐαα. ἅτ. ΠΠ ὃ ὅ8, 42. ϑοιιοο- 
Τη8 ΠΗ. Απίαα, ατ. Π Ρ. 489. 

ξ 8. ἐκ πλείονος οὐπι, ηἰβὶ 
δα Ἰοοιιπὶ βρθοίοὶ (ΤΥ 199, 4), 
ΟΧ Ιοπρίουθ ἰθιῆροῦα, ΠΝ 
ἀυάππι 5ἰρηϊῆοοι (ΤΥ Ξ 42, 8. 
108, 4. ὙΠῚ 88, 1. 91, 1), ποῃ 
ἀϊὰ νοὶ δἰ ἰφυδπιάϊα, δὰ οὐκ 
ἦλϑον 1816 ἀρίδίαν ; Ῥγαθίθγθα 
ἀναβαλόμενοι δέ ποη τϑοίθ ὁρ- 
Ροβί απ δϑύ Ῥύδθργθβδβο ἕως μὲν 
ἐνν οὗ φίλοι, οαἱ ροδίδυϊου!β 
δΙ᾿οαϊ 5. (ΘΠ ΟΥἾΒ. βρη] Πα ΟΠ ΘΠ] 
ἴπ Ορροϑβὶίο γεβρόπᾶθγα ορουίθϑί. 

ῥηϑέντων πολλῶν ἀφ᾽ ἑκατέρων 

Αἰᾳὰθ πᾶδο 'ρϑᾶ ουπὶ ἀεβὶΐ, ἰὸ- 
Οαπλ Πα }]αύιππὶ 6556 ΟΓΘαΪΠΊ8. 
ϑουρίατα ἔυϊδ8ε βίο ἴενε ροίεβί: 
ἕως μὲν αὐτοὺς μετεπέμποντο 
οἵ φίλοι, οὐκ ἦλϑον, ἐκ πλεί- 
ονος δ᾽ ἐπεὶ οὐ τυχόντες ἐπαύ- 
σαντο (ϑ861})}, μεταπεμπόμενοι), 
ἀναβαλόμενοι δὲ (εἴ, δἄη. 1 
11, 1) τὰς γυμνοπαιδίας ἐβο- 
ἤϑουν. Μαῖα 6Ἰ855. Ἰούαπι (8Π- 
4αδηη ἱπίθρυατη ἀοίεπαϊυ ἐκ πλεί- 

ονος πᾶπὰ τᾶρπηο βίυαϊο ἰη- 
ἐεγρυθίδίῃβ, αὐοὰ δὰ ἰοοὶ δυΐ 
16 ΠῚ} ΟΥἿ8 ἀἰβίδη πὶ Β σμ  ἤσαγα 
οἱ Ἰρβίαβ 58. οἱ ΤῊ οτηηΐϑ, 
νοὶ ἐκ πολλοῦ, ἐκ πλείστου, 
ἐξ ὀλίγου, ἐξ ἐλάσσονος, ἐξ 
ἐλαχίστου, ρθ νυ ἰββίπηε οβίθηαηΐ, 
Νβο τηθὶϊὰβ βυοοοβδὶὶς Βδυοθη- 
δίθίηϊο (ΡὮΪ, ΧΧΧΥΙ μ. 288) 
δ ηἀδηα] οοηδίαβ: ἐκ “πλείονος 
δὲ ,᾿ἀναβαλόμενοι τὰς γυμν. 
ἐβοήϑουν, 40 ποη 5ἰβηὶβοθίαν 
6085 πια]00 Ροϑδί, βϑοὰ πιαϊίο 
ἃ η 6. ΔΌΧΙΪΟ νϑηΐββθ. ΟἷἍ, δάῃ, 
ΙΝ 42, 8. -- ἀναβαλόμενοι 
τὰς γυμνοπ. ἄἸ] 118 ΘΟΥΠΙΠΟ- 
Ρδβαϊ 5. --- ἐβοήϑουν. Τπι- 
Ῥευῖ., ααοὰ ΑΥΘῸΒ ΠΟῚ ῬοΥνο- 
ΠΘΓΙΗΐ, 

8 4, πρέσβεων ... ἀγγέ- 
λων. ΑΘΓ ΠΟΙ ΠΊΘΡΪ(Ο 
ΒΌΒΡΘΟΥ ΠῚ οβύ, Ὑαυϊραίδπι ἰδ85- 
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ἔγνωσαν μὲν ἀδικεῖν τοὺς ἐν τῇ πόλει καὶ ἔδοξεν 
αὐτοῖς στρατεύειν ἐς άργος, διατριβαὶ δὲ καὶ 

5 μελλήσεις ἐγίγνοντο. ὃ δὲ δῆμος τῶν ᾿Αργείων 
ἐν τούτῳ, φοβούμενος τοὺς “ακεδαιμονίους. καὶ 
τὴν τῶν ᾿4ϑηναίων ξυμμαχίαν πάλιν προσαγόμε-- 
νος [τε καὶ νομίζων μέγιστον ἂν σφᾶς ὠφελήσειν], 
τειχίξει μακρὰ τείχη ἐς θάλασσαν, ὅπως, ἣν τῆς 
γῆς εἴργωνται, ἣ κατὰ ϑάλασσαν σφᾶς μετὰ τῶν 
᾿ϑηναίων ἐπαγωγὴ τῶν ἐπιτηδεί ὧν ὠφελῇ ξυνῇδε- 
σαν δὲ [τὸν τειχισμὸν] καὶ τῶν ἐν ερο ἐ ον 

8 ὅ. ὠφελῆσαι οοτι. πι. 

δυϊάς ἰῃ θυ ργθίδ ηΐαν Ιεραίο8. 
4] ο588πηΐ παηεϊΐ, δὰῤ ἀοίο- 
Υἢ15. οἰἴδη παπίϊο 8, αὐἱ [6- 
ϑανοταπὶ ΡᾶΓΙ65 δ ογθηΐ, -- 
ἀφ᾽ ἕκατέρων. ΠΣ ΡῬυδοροϑβὶ- 
θη6, οἵ, ΠῚ 82, 7, ΤΥ 738, 4. οἱ 
δάῃ, ΤΑ, 1ς πὶ διατριβαὶ 
δὲ καὶ μελλήσεις. ΘΙΧΆ ΠΟΥ 
ὄκνος καὶ μέλλησις ΥἹΙΙ 49, 4, 
ξέαερηβαν καὶ μελλησμοί ὙἴᾺ 
οἱρῃν, 1 

8 ὅ. τὴν τῶν ᾿Αϑηναίων 
ξυμμαχίαν πάλιν προσ- 
ἄγομενος Ξ- τοὺς ᾿“ϑηναίους 
ξυμμάχους πάλιν προσ. (ΗΠ δ, 
8). -- καὶ νομίξων... ὠφ ε- 
λήσειν. Ἐπὶ ἴΔ01}} δππθμ Δ θη 
ταιατ ροίθδὺ ας, οὰπὶ ἄν δῦ 
ἈΑτσογαπιὶ βουϊρίοσαπι οοπβαδία- 
αἴπθ ΔΙ ΘΠ ἢ}, Δ ΠΠ6Π Οαιιβᾶ6 γ6- 
βίδηϊ ΘΥΔΥν 55 πηὰθ, 4πῖθιι5 Πᾶθο 
γρθα ΤΠ, δάβουῦῖθθγθ ψϑίθπην, 
»»ΝῸΠ 50] απ τμ8]6 ἱππρῖταν προσ- 
αγόμενός τε καὶ νομέξων, ΟΠῚ 
ΟΡΙΠΪΟ δὁἃ οδιβᾶἃ 500ῖ05 δάϑβοὶ- 
ΒΟΘΠΑΙ 511, δϑὰ οἐϊαπὶ, απδπὶ ἰ]- 
Ἰτδίθπλ ἃ} ΑἸΠΘηϊθηβίππη βοοῖθ- 
ἰδίθ ΑΥ̓ΟὶνΙ δχβρθοϊαπί, δοοιιᾶ- 
(88 Ροβίθα αἰοῖτασ. Οὐπ ἰρὶίαν 
ΠΟῚ Ογθάδηι ἰἰὰ νεγθα τε καὶ... 
ὠφελήσειν ΘΙΠΘΠἀδὺὶ ρΡΟ0556, αὐ 
118. νὶβ το ϊπι5 5θπίθπιϊαθ ἀπ ρϑαιῦ, 
ἀεἰεπάα ΡΟύΐὰ8 6586 θχί βίο. 
ΤΑΙα ϑδδρὶαβ ΒΟΡΙΡΊΟΥΪ8 γΘΡΌΪΒ5 
ἰπϑαῦία 6588 6Χχ 118 βυβρίοανὶ [1- 
Οεῖ, αυᾶθ ἴῃ ΟΡί 5. ΠΡ ν15. 1 39, 

ΤΒαοΥαἰα15 ὙΟ]. 111. ϑ'ϑοῦ. 1. 

8. 118, ὅς 1, θ᾽. 4.91, 8: εϊι- 
ταπίυτ.Κ 5188]. Ομδοβί, ΡΎΔΠῚ. 
Ῥ. 10. Ργοΐδοίο ποῃ 580] πὴ ΠΗ 1] 
δαάπηὶ δα βϑηϊρηϊδη ἢᾶθο νϑὺ- 
θᾶ, 564 εοἰϊδπὶ οἷτιθ ογάϊπθπιὶ 80 
ῬΓΟΡΓΘΒΒΌΤΩ ΡΪδηο ἀἰδίπγθδηΐ, Αὐ- 
46 δα ἤδηο αυϊάθπὶ ΟΠ 5] ΟΠ 6 Πὰ 
το] πάδτη θα 6 ΜΙ 6 εἰ] (Βετπι. 
ΠῚ Ρ. 5171) οοηίθοίαν 8 μέγιστον 
δή νϑὶ μέγιστα αυϊοαυδπι ρτο- 
Βοῖταν πϑαῖ ΟἸαββθηὶϊ ἰμ ογρτοίδ- 
0η6., αὶ τὸ τειχίξειν γ»τοὸ ἴη- 
βηϊνὶ ὠφελήσειν 5υθϊοοίο ἴῃ- 
ἘΠ θρτ μος σπὶ σελ ἐξ Εν τ 11... 86 
ϑάλασσαν. 1ὰ ΑἸοϊθ δα 5 οροτὰ 
οἰἴδού πὶ 6858 8 Πνπιαὶ ΡΙαΐ, ΑἸΟ. 
15. Πεϊπάς ἐς μετά οἵ, ἀάη. Ψ1Π 
18, ὃ. 

86. ξυνήδεσαν. .. πό- 
λεων. Νὰπ αὐ αὐἰποθαῦ Παΐτ5 
ΤῊ 1018. Οχ ῬΩΙΟΡΟΠΠ 6 5115. 4}1- 
4105 ΟΟμΒοῖοβ οϑϑοΐ [ΠΟ νθ1Ὸ 
Τούϊ5. ΟΟῊΒ1Π1, ἀπὸ ΑΥρΊγΟΥ Τα 
ῬΟΡυΪ5 ἃ Τδοοδοηηοη}}5 δα ΑἸΠ6- 
ΠΐΘηΒ868. ΤἼΓΒῚῚ8 ἀθβοίβοευ ϑηϊ- 
ΤΠ ἱπάπιχουαῖ, ΘΟΠΒΟΪΪ δγαηΐ, οἱ 
ἰρϑὶ ἀδία οὐοοαβίοπθ δὰ θοβάβθπι 
56. δαϊπηοίαν!. Ηδθο δυίθηη 56η- 
θη 18 ΟΠΊΪΒ550. [ἈΦ] ἰηίουρ εία- 
τηθηῖ9 τὸν τειχισμόν ἴδοὶ πὶ 
γοϑε ταῖν, Οὐ. Τν 608, 4. Τηίον 
ΟΠ ΒΟ 05. 1105 ΡῬγΓΟΘᾺ] ἄἀαθῖο Μαη- 
τἰηθηῆ8ε85. ἔπογαηΐ, 405 ροβίθα 
οὐ Αγρὶνὶβ Αἰμθηϊθηβὶθιι5. δὰ- 
ΧΙ ατη ργαθβίαγο νἰάθημιβ (ΥἹ 29, 
8. 48. 61, 6). Ροβίᾳιδπι Κυιιθρ. 

11 
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σῷ τινὲς πόλεων. καὶ οἱ μὲν ᾿᾽Δ4ργεῖοι πανδημεί, 
καὶ αὐτοὶ καὶ γυναῖκες καὶ οἰκέται, ἐτείχιζον" καὶ 
Ξ »ν 93 - 5.. δή προ βμ5. , ν 
ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν αὑτοῖς ἤλϑον τέχτονες καὶ λυϑουρ-- 
γοί. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

89, Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος “ακεδαι-- 
4 ὡς “ Ψ 3 ’ 

νίων στρα. ΒΌΙΤΝ, ὡς ἤσϑοντο τειχιξόντων, ἐστράτευσαν ἐς 

τεία, ἐν ἡ τὰ τὸ Ἄργος αὐτοί τε καὶ οἱ ξύμμαχοι πλὴν Κοριν-- 
᾿Δργείων᾽ τεί- ΕΠ κα: ὑτεὸς ϑίων᾽ ὑπῆρχε δέ τι αὐτοῖς καὶ ἐκ τοῦ ᾿ἤργους 
λαμβάνουσιν. αὐτόϑεν πρασσόμενον. ἦγε δὲ τὴν στρατιὰν 'Ἄγις 

ὃ ᾿ἀρχιδάμου, “Μακεδαιμονίων βασιλεύς. καὶ τὰ 
μὲν ἐκ τῆς πόλεως δοκοῦντα προύπάρχειν οὐ 
προυχώρησεν ἔτι᾽ τὰ δὲ οἰχοδομούμενα τείχη ἕλόν-- 
τὲς καὶ καταβαλόντες καὶ “Ὑσιὰς χωρίον τῆς .4ρ- 

΄ Υ, οἢ Ἁ , Ω'᾽ ἰδ. 
γείας λαβόντες καὶ τοὺς ἐλευϑέρους ἅπαντας οὖς 

ἔλαβον ἀποκχτείναντες ἀνεχώρησαν καὶ διελύϑησαν 

«“ἠακεδαιμο- 

χατὰ πόλεις. 

ξυνήνεσαν Ῥτγοροβαϊὶ, αυοᾶᾷ αὉ 
ἴρ80 ξυνήδεσαν 5επίοηϊϊα παπᾶ 
τηυϊαπὶ αἰονγι, Μοῖποκ, 1,1, αἰἢ- 
βουϊδίοπι ἴτα 101] Ραίαν]ῦ, 51 τοίο 
πος δπυηίϊδίο ροβί ἐτεέχιξον 
Ἰα ΒΡ ΟΒἰῖ0 ξυνήνυσαν Ἰοβ θγθίαγ, 
564, αὐ ΟἸ855. γϑθουβϑὶπηα ποτ ἶξ, 
εἃ τείχισις ΠῸΠ Ῥενεοία εϑί, 864 
Τιοθἀδοπιοη]; τὰ οἰκοδομού- 
μενα τείχη (88, 32) ὀθρθυπηὶ οἱ 
ἀοβίγαχοταπί, -- τέκτονες. 
ΗοΒ ἴδ ὈΓῸ 5 ΠΟΠΠᾺΪΝῚ {ἰρπᾶγὶο 8 
νοῦ 685586,. α8Π1] ΠΟίϊΟΠΟΠΙ 
ῬΙογασηαὰθ ἢυΐο νοοὶ βυθ᾽θοία μι 
6556 οομδβίαί, ΒΙοοπ)ῖ, οἰϊπι ἔδυ - 
ΤΑΥΪΟ5 Πἴο οἱ ΥὙἹ 44, 1 οἱ ὙΠ 
48, 2, 564 πιιηο βϑηϊθης πὶ τηὰ- 
ἰανὶς Ῥγορίον ξύλα ΥΙ99, 1 πι6- 
τηοτδίδ, 

(ἀρ. 88. 8. 1. Ἐστράτευ- 
σαν ἐς τὸ Ἄργος. οἱ. Ὀιοά. 
ΧΠ 81, , ----οἰριϑ ροῦν γἐ δὲ τοῦ 
Ἄργους αὐτόϑεν πρασσό- 
μενον, ΑἸϊαυϊά, αποα εχ ἱρ- 
βῖὶβ. Αὐρὶβ βίγυδεραίασ Οἱ 
ΤΠ ΘΟΟΥ. ΧΧΝ 110 Ἄργεος ἐξ 
ἕεροῖο αὐτόϑεν, Ατὶβῦ Αοῃ, 116 
ἐνθένδ᾽ αὐτόϑεν, ἄπ. 22, 1. 
ΑἸταυϊα αἰογαμ! οχθρὶα Π ᾿δὅ, 
8. Π| 81, 8, αὶ, οαπὶ δάνουθίαπα 
Ῥιδθοθάδί, ἤοτῆθη ΘΧρ Ἰοδύ ντιΠῈ 

οϑύ. Ουδηαυϑηὶ ἴῃ πᾶ ἀπ 0αΠ6 
ΟΟἸ]Οοδίοπ6 56 η8ι15 46] 6886 
Ῥοιεδί, δὸ 51 δάνθυθίιπι 5α056- 
ααϊύαγ, αὐ Ηοπι, 11. ΧΙΧ Τῇ αὖ- 
τόϑεν ἐξ ἕδρ ς, θᾶ. ΧΙΠ 56 
αὐτόϑεν ἐξ ἐδρέων. 56Π0]., 
οαΐα5 εβὺ αὐτόϑεν] ἐκ τοῦ "40. 
γους; ποη παρ αῖ5856 ἱ ἴῃ 510 ΘΧθπι- 
Ρίδνὶ γϑῦθα ἐκ τοῦ Ἄργους 58- 
βριοαίῃβ εδίύ θυκΚ. ϑεὰ βιϊδιηβὶ 
εἃ ἰοοὶί 5010]. τὰ ἱμογρυθίανϊ 
Ροιετϑί, δὶ ἐκ τοῦ 'άργους δα 
ὑπῆρχε, αὐτόϑεν τὰ πρασσό- 
μενον τοί], Εἰ βθηίθηίαα ο0π- 
γϑηϊθηί5 οϑύ οχ 'ρ515 Αὐρὶβ 
αὐᾶῖὴ ἱπάς νϑὶ ἱπάϊάθῃ, Οῇ, 
1. Ηογρβί, δᾶν, ὁ". Ρ. ὅ8 5644. 

8. 2. τὰ οἰκοδομούμενα 
τείχη. Ῥαγιπὶ δοοιγαίς Ὠϊοὰ, 
ΧΙ 81, 2 τὰ κατεσκευασμένα 
τείχη; πᾶπὶ αποᾶ Βιρτα 82, 6 
Ιερτθαν ἱπιρθνθοίατη ἐτείχιξον 
6 ἱποερίο οὐ ἀυγαμϊ ὀρθοῦ ἀϊ- 
οἴαπι εϑί, - Ὑσιάς. Ορρίάτηι 
ῬΓΟΡΘ ἤποβ Ατοδάϊδα βἰίθτη δὰ 
νίϑιη, 4π86 Ταρθατι [ογοθαί. Οἱ, 
Ραιβ. Π 24, 8. Οσυτί. Ρε]. 1 ρ. 
867. Βυνβίδη. αφορν. Π Ρ' θ6. --- 
τοὺς ἐλευθέρους. . ἀπο- 
κτείναντες. Ὀϊοά, τοὺς ἔνοι- 



ἘΤΟΣ Ο. ΧΕΙΜΩΝ. (Υ̓͂ 82. 88.) 108 

᾿Εστράτευσαν δὲ μετὰ τοῦτο καὶ ᾿Δργεῖοι ἐς 
τὴν Φλειασίαν καὶ δῃώσαντες ἀπῆλϑον, ὅτι σφῶν 
τοὺς φυγάδας ὑπεδέχοντο" 
ἐνταῦϑα κατῴκηντο. 

οἵ γὰρ πολλοὶ αὐτῶν 

Κατέκλῃσαν δὲ τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Μα- 
κεδόνας ᾿Αϑηναῖοι, Περδίκκᾳ ἐπικαλοῦντες τήν τὲ 
πρὸς ᾿Αργείους καὶ “ακεδαιμονίους γενομένην ξυν- 
ὠμοσίαν καὶ ὅτι παρασχευασαμένων αὐτῶν στρα- 

ὕαρ. 88. 8 4. ηωακεδονέας οοἀά., πἰδὶ ᾳυοᾶ εχ Ο. Ὦ. ακε- 
δονίαν ἰδνιαν; "Μακεδόνας, φαοὰ γϑϑύϊψαϊ ΌΕΙ]]6ν, 56}0]. τῶν εἶσ- 
αγωγέμων τῆς ᾿ϑαλάσσης αὐτοὺς (5ε}!. Πακεδόνας) ἀπέκλεισαν. 

Περδέκκαν οοἀά. Ετηδπα. (ο6}}. Οἵ, δάπ. 

κοῦντας ἀποκτείναντες ἀϊοθη5 
δαάϊυ τὸ “φρούριον κατέσκαψαν. 

8 8. ὅτι τοῖον δά ἐστράτευ- 
σαν εἰ δῃώσαντες, ποη δὰ 
ἀπῆλϑον. -- κατώκηντο. ΟἿ, 
δᾶπ. 1 120, 2. 

8 4, κατέκλῃσαν 15 ΓΓΒῸΞ 
δίκκᾳ. Οοαα, 5ογίριαγαπι ἢ, 
1: ΧΡ Ἰσα ΟΠ θ πὶ ΠῸΠ ΠΆΡΘΓΘ. ΠΟΗ 
οϑύ οὰγ ῥ᾽ ασῖθὰ5 ἐχροπαίαν. Οὐ 
Περδίκκᾳ ἃ τοϑοθπίϊουϊθτιβ δαϊ- 
τουτὶ θ5 οτηπῖθιιβ Ῥγοθϑίμπι 5ἴΐ, 
ἀυθιιαίατπη εϑὸ ἀθ σὑϑβουθοπᾶο 
“Μακεδόνας. ϑ6ἀ 56}0]. ᾿δο ΟΠ Τὴ 
οὐ ᾿ἱπιογργοίδιϊοηθπὶ (οἵ, 54.) ν- 
ΓΆΠῚ 6856. 6Χ 1 117, 2 ἀρρᾶγοί, 
δὶ (οὗ Σάμιοι) κατεκλήσϑη. 
σὰν Ορροβίψιιπι δβδί ῬυΆΘΘΤΘ550 
σεκομέίσαντο καὶ ἐξεπομίσαντο. 

Μείΐπεκ. 1. 1, ρ. 8567 κατέλῃσαν 
οΟπΙθοὶδ, οαϊὰ5 νϑγθὶ δοίϊνιιπι πιι5- 
αὐυδτη οχϑίαί, Εἰ παν]ρ δι ΟΠ ΤΩ 
ΠΐθπΘ ΡΓΟΥΒῚΒ ᾿πίθΓ 558 ΠῚ 6556 
Ἰάθη οοηίθηάὶί, 564 ποὴ ἀθπιοη- 
Βίγαν! τ, (πᾶ ΘηΪΠΊ δὰ νἱὰ {πὶ 
ΑἸΠθηΐθηβθ5. δᾶ ᾿“Μαοβάοπεβ ρεῖ- 
γαπογιητῦ --- τὴν... «ξυνωμο- 
σέαν. Οἵ, 80, 2 εἱ ἀθ νοοθ δάῃ, 
ΠῚ 64, 8. -- παρασκευασα- 
μένων ... στρατηγοῦντος. 
0 ἰθροΥα ἰὰ δοοϊάογῖυ, ΠΟὴ 
5015. Ἰἰᾳαθῖ, ΝΘΟΡὮΥ α5 ῥυκαβ 
τ βρίοὶ ραίαί οχρϑαϊοποπὶ ἃ Νὶ- 
οἷα ἃ. 428 βυβοορίαπι, 4πᾶπὶ ἰᾶἃ- 
τήθη ΡῈΓ Ῥεογάϊοοδθ ργοαὶ. πο πὴ 
ΒὈσΟΘΒϑιι οαγἾ556 ἢδυα ἴδοι] οτο- 
ἀἰϊάουῖτη. ΝΌΠ πη οπὶπὶ ἱπά] οἰ ατὴ 

εβδύ Μδοθάομποιη 115 ἐθηιρουῖθαβ 
Τιοραδουηοηϊβ ἰηνίβιιπη Θοα 6 
ρ580 Αἰπϑηϊθηβίθιιβ ΠΡ ΘΙ στθοοπ- 
οἰ ίαπη 5. δἰΐαπια ἴῃ τα ἀθἔαἰβ56, 
Οοπίτα δὰ οἴβοῖἑ, αὐ [,ἃσοάδο- 
ΤΟ ἢ Ϊ 5. ̓ ἰποῖθ ΡῈ ΤΉ Θββδ ϊαιη 
ἰηίοναϊοογοίαν (ΤΥ 182), οὐ ΟἸθοη 
ΔΏΠΟ 422 τἸηᾶσῃηᾶἃ ΟΕΠῚ 5θουγ ἰδίθ 
Ῥογάϊοοδθ Δι χ] ]α ργδθβίοὶαθαίασ, 
Επὶῤ οὑπὶ ραίδγοαι ΤΠποΥ αἰ 6 Πὶ 
ἴῃ γ6 ποίϊββίτηδ, ααϑτη ἀηΐθα Ρ]α- 
γἱθ5. 1Ππδίγανουαί, Ὀγθν ]οα ποπιὶα 
πϑαπη ΝΙοΐδ6 ὀχροαϊιϊοπεπι 68 ΠῚ 
γοοδ856., αὑ86 απΐάοιη {Π 0 ἄποα 
Θιηἶββα ΟἸθομ β οἶδάθ ἢπιία ἔπουῖί. 
Νεβαῖις δπΐπὶ Νίοϊαβ σατη δ χϑὺ- 
οἷζαι ἀοιηιπὶ γράϊββθ ἰγδάϊίαν: 
564 400 ἰδπροτα ΟἸθοη δα Τῆτγα- 
οἰδπὶ ρΡαΠ, ϑοίοπα δάπαο ὁὉ- 
βΒιἀθθδίαν (Υ 32). Ιἅπὶ νϑτο [Ο]θοη 
44 Ρεογαϊδοδπθη. ἰθραίοβ πιἰβίί, 
ὅπως παραγένοιτο, στρατιᾷ κα- 
τὰ τὸ ξυμμαχικόν (Υ 6), ει 
πούμπι Οἰπὶ 510 ΟἸδομὶβ τη 165 
πη ρ ογδίογθ πη [ΘΠ ΤΠΟΓΆΠῚ 8 ΘΟ Τα 
ἔδγγθη}} οοθρ 556, αἱ, οὐϊαπηβὶ Ρεν- 
ἀϊοοας δα αν ποπάππι αα68- 
Βθηΐ, Θοηίτα ΑἸΠΡΕΙΡΟΙΙπ 58 ἀὰ- 
οογοὺ [(Υ 7), ᾿θῖᾳιαθ δηΐθ διχι]ῖ- 
οΥὔαπι δἀνγθπίαπι Ῥγοοὶϊο ἀθοοτία- 
[πὶ 6588 (Υ̓ 10, 8)], πο γνϑιὶ 
ἈΡ51ΠῚ11}15 σοπϊθοίατα ἴῃ ΡΘΡἀἸοοᾶτη 
Β6.Ὸ δανθηῃϊθηίΐθιι οἶδα ϊβ ΟΡ 8 ΠῚ 
ΟΟἸΪαίϑηγ 6556... . Αἱ [6ὲ οοη- 
ἰογία δϑί δχοιβαίϊο, απ ΟἸθομὶβ 
οχρθάϊο Νοῖδθ δἰ! θαϊναγ, οἱ 
ἃ ΟΥΙΤΩΪΏ ΔΗ 15. ΤΟ Ρ8η115 Ρογάϊο- 

11} 

᾿Αργείων 
στρατεία ἐς 
τὴν Φλεια- 

σέίαν. 

Μακεδόνες 
κατακλήον- 

ται. 



᾿Δργείων τε 
οἵ σὙποπτοι 
ξυλλαμβά- 

164 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἐ, πγ΄. πὸ. 

τιὰν ἄγειν ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης καὶ 
9 ,΄, ΄ - ’ » 

““μφίπολιν Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατηγοῦντος 
ἔψευστο τὴν ξυμμαχίαν καὶ ἣ στρατεία μάλιστα 
διελύϑη ἐκείνου ἀπαρνηϑέντος" πολέμιος οὖν ἦν. 

καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ πεμνατον καὶ 
δέχατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα. 

84, Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους ᾿Δλκιβιά- 
δὴς τὲ πλεύσας ἐς Γάργος ναυσὶν εἴκοσιν ᾿Δργείων 

ἡ στρατιὰ οοἀᾷ. ᾿τοπηα 6. ῬΓΔΘίθυ  πϑ τη φποά ἀπαύραντος ΡΔ]., 
ἀπάραντος, αυοα νἱχ ἰδρῖβ86 ροίθϑδί 56}0].. ααὶ ἱπιουρυθίδίαν ἀντὶ 
τοῦ ἀναπεισϑέντος. 
ἃ ῬρΡ. Ῥτοροϑιίαπι 5815. ΘΠ ΘΗΪί, 

οὗτος Μ. οοτῖ, Απρ. 

Νϑᾷιθ δὰ πᾶπὸ ἱπιθυργείδιϊοπθμι ἀποστάντος 
Οἢ δάη. 

(485. οὰπὶ ἀοίθυϊουϊθι5. δ᾽ ααοί; ναϊσὸ οὕτω 
γ6] οὕτως. Οἵ, ΠΕ 108, ὥς, 11 28, 2. ἼΠΙ 60, ὃ. 

οδ6 ουἱρᾶ ΟἸΘοὨΐ5 Θχθγοϊίιιβ, δὐϊδπι- 
51 ἐουβίίδῃ νἱούι8. 6556, δουῖθ ΠῚ 
διαλυϑῆναι ἀϊοαίαν. ΕἸ] νοῦθᾶ 
ΤΠυοΥ 18 παρασκευασαμ ἕ- 
νῶν αὐτῶν στρατιὰν κ. τ. Ά. 
ΠΟ 8460 δχρθαϊθὶοπθηὶ γανθι ἃ 
Βαβοθρίαμη βίρηϊβοατθ νἱἀθηΐαν, 
564 ροίϊι5 ραγαίδτη αὐΐάθτηῃ {Πα 
60 ἰδηηθη ἰηϊίδτη. Αοοραϊύ αποὰ 
116 ΝΙοῖδθ ΟἸδοπίβαιθ ὀχρθαϊο 
Ἰοηρὶοῦὶ ᾿ηίουνα!]ο ἃ 0 ἢΪ5. ἰθιηρο- 
γΙΡ5 αἰβίαγο νἱἀοίαν,“ς Ο] Δ Υ155. 
Ἰ, ἃ. Ρ. 80 34., ὁαἰὰ5 ἀδ οδυβἃ 
Ρτγδίδο γΓοὶ 5 Βρ᾽ οἱ θη θη νἱ46 ἀρυὰ 
᾿Ἰρϑαπι. Οοπῇαρηί 5. πἴο σοπίθη- 
ἄθγα ροίθναῦ δχθγοϊζαπη, ααὶ ρᾶ- 
Ῥδγθίαν, ΠΟΙ ἴῃ ΘΧρΡΘα ΟΠ θη δα α- 
οἰ πι 6556; πᾶπι ΠΟ. ΘΧ γϑυθὴβ σα- 
ρασκευασαμένων αὐτῶν στρα- 
τιὰν ἄγειν οἸανΙϑβίπιθ ἀρρᾶγοί. 
Ῥγοοῦ! ἀαθ]ο Αἰ Πμοπΐθηβθβ ὀχρϑᾶϊ- 
ὉἸ]Ο ΠΟΙ ΟΥ̓ ΒΘΥαηΐ δᾶ ἢ Οὐδ᾽ πη τ 8 
οδπδ8, αποὰ Ῥεγαϊοοδη διχ᾿] τα 
ΓΘΟΌΒδΙ ΘΟ Ρ ΘΓ ηΐ, ΟΠ Δ ΓΘ Πη 
ΘΧΡΘαϊο γονοῦᾶ ποη ἴδοία ϑἰύ, 
ΡῬδυιτη οχουβαίαν, αἰιοὰ ΤῊ, ᾿χαἰὰ8 
ΤΟΙ ΠΟῸῚ 500 ἰἴοθὺ 80 ἰβθηροῦα οἵ 
ΘΧΡ]Ἰοαίϊα5, 564 ροβίθυϊιβ οὐ αἱ 
ἴῃ. ΓΔΏΒΟΘΌ) 51 50] οὐ τη ΠΙ ΘΗ Ὁ ΠΟΘΙ. 
ἰηϊθοῖς, Οὗ, δάη. 82, ὅ. --- ἔψευ - 
στο, ἴοἴε6}11556.. Μοάϊυτα δηΪ πὶ 
ἰο 6580, Π0ἢ ΡΑΒΒΊ 1) ΡΘβρὶ- 
οαππὶ εϑί, -- ἡ στρατϑβέα ... 
ἀπαρνηϑέντος, οχρθάϊεϊο 
60 ΡΟυϊβϑ᾽ πη Π} Βα] δύ 5'νθ 

δα ἰγγϊταπι τεᾶδοί οδϑί (οἵ, 
Ι181, 2. Κ 86, 1), αυαοάἂ 1116 
(68 πι) ἀοινοοίανοναύὺ (οἷ, ΥἹ 
56, 1). Βοουδαῖῖο Ραγάϊοοδθ ἴπ 
οϑαδἃ ἔυϊῦ, σὰν ᾿ρβᾶπὶ ΘαῬ Θαἰἰ- 
ΟΠ 6ΠΊ, αὐδπὶ ρδγανεγδηῦ, ΠῸΠ 
Βαβοϊρογθηί; χα οϊία 8, 8] οοης- 
νϑηθγαῦ, Π ΟΝ ἴδτη δα ἀ6 οαιιθ8 ἀ15- 
οαβϑὶῦ 4ὰ8πηῚ| αποὰ ΑὐἰΠποπίθηβ68, 
οὕ δχρθαϊοηθη ΟΠ Θ θηΐ, 
ΘΠ αἰπηϊβουπηῦ, ΤΔαπ6 στρατεία 
Βουθοπάστη οί, Μαρὶβ δὔἴδη 
ἀπάραντος οτηθηαδίίϊοπα δροί. 
ΝΑΙ οὐπὶ ΑἰΠΘηϊθπδί πη οχϑγοὶ- 
τᾳ5. ἴῃ ΟΠδϊοϊἀϊοαπη πὸ ροῦν η6- 
τεῦ, Ῥεγάϊοοδβ ποθὴ ροίθϑί αἰοὶ δὉ 
60 Αἰβοθβϑίβϑο; ἀθίπάθ ἀρὰ ΤῊ. 
αὐϊάθηη, φαδηατιδηι 5᾽ ΠΡ Ιοχ αἴρειν 
εἰζδτη ἀ6 {θυγθβϑοῦ! δχϑγοῖθαι αἰοῖί 
(εἴ. Π| 12, 4), ἀπαίρευν υδῖᾳαο 
ἴῃ οἰα556 ναϊϑί. υοα δαΐοπι γ6- 
βθτπαϊπηυ5Β ἀπαρνηϑέντος οὐτῃ 
βθηϊθηιϊαθ βαυβίβοιαι , ἰὰτη δὰ 
500]. ἱπέθρρυθιδοπὶϑ ἀναπει- 
σϑέντος ποιϊοποπὶι (οἵ. ΨΙ 89, 
5) ἴδηι ρύορ6 δοοθαϊί, αὐ ἴῃ μα 
απϊάθιη του ΠῚ Πδυγαίϊοπο ἴβϑοι!θ 
οἃ στοαὶ ροίμποῦιί. Εὺθηὶπ ταν γᾶ 
Ῥεγαϊοσαβ ἰάθο διχι απ τϑοιιβ8- 
νἱῦ, ααοα πιρπίοπη δὰ ΑἰΠδπῖθη- 
585. δηΐθα πο! ] Δ η 61 τηϊίᾶν οΥδύ, 

Οδρ. 84. 81 ᾿Δλκιβιάδης 
εν, ΡΙΘηΐα5. δμαῦγδῦ ιοά, ΧΗ 

81. ΔΑὰ τέ ροβίθα ἰὰ καί τοῖϑυ- 
ἴὰγ, αυοὰ δπηί6 ἐπί ἰερίνατ, --- 



ΕἘΤΟΣ Π. ΘΕΡΟΣ. (Ὁ 88. 84.) 1600 

τοὺς δοχοῦντας ἔτι ὑπόπτους εἶναι καὶ τὰ Δακε-- νονται, καὶ 
- ἜΣ ; " ᾿4ϑηναῖοι 

δαιμονίων φρονεῖν ἔλαβε, τριακοσίους ἄνδρας, καὶ στρατεύουσιν 
κατέϑεντο αὐτοὺς ᾿Αϑηναῖοι ἐς τὰς ἐγγὺς νήσους ἐπὶ Μῆλον. 

Σ ἘΞ’ Ὁ αἰτίαι ταύτης 
ὧν ἦρχον" χαὶ ἐπὶ Μῆλον τὴν νῆσον ᾿Αϑηναῖοι τῆς στρατείας. 
θὐρῶμι ναυσὶν ἕαυτῶν μὲν τριάκοντα, Χίαις πρέσβεις πρῶ- 

τον πέμπον- 
ἕξ, Δεσβίαιν δὲ δυοῖν, καὶ ὁπλίταις ἑαυτῶν ται ἐς τὴν 

τς διακοσίοις καὶ χιλίοις καὶ τοξόταις τριακοσίοις πόλιν. 
καὶ ἱπποτοξόταις εἴκοσι, τῶν δὲ ξυμμάχων καὶ 
νησιωτῶν ὁπλίταις μάλιστα πεντακοσίοις καὶ χι- 
λίοις. οἵ δὲ Μήλιοι “ακεδαιμονίων μέν εἰσιν ἄποι-. 
χοι, τῶν δ᾽ ᾿ϑηναίων οὐκ ἤϑελον ὑπακούειν ὥσ- 
πὲρ οἱ ἄλλοι νησιῶται, ἀλλὰ τὸ μὲν πρῶτον οὐ- 
δετέρων ὄντες ἡσύχαζον. ἔπειτα ὡς αὐτοὺς ἦἠνάγ- 
καΐζον οἱ ᾿Αϑηναῖοι δῃοῦντες τὴν γῆν, ἐς πόλεμον 
φανερὸν κατέστησαν. στρατοπεδευσάμενοι οὖν ἐς 
τὴν γῆν αὐτῶν τῇ παρασκευῇ ταύτῃ οἵ στρατηγοὶ 
Κλεομήδης τε ὃ Πυκομήδους καὶ Τεισίας ὁ Τεισι-- 

ἀρ. 84. 8 1. Μεσβίαις οοαά. τηλ} οὐ ορίϊπιϊ, 564 οἵ, Ἄ͵θοΚ- 
Ἰεῖπ. Οὐτ. ορῖσν. Ρ. 16, αυἱ ὁχ ᾿πβουρ ϊοπῖθι5 σοπργοθδί .,(αοὰ 5.4- 
ταῖς ΕἸΠΊ5] οι δα Εν, Μοὰ, 798 ποί,, δυοῖν δἀρυὰ Αἰΐθοβ ἀυδ]1 
ΒΘΙΊΡΘΥ ἰππρὶ, δύο γοτῸ ἱπίου ἀπιΠὶ Ρἰαναϊ, ἀππιμηοὰο νθίθυ 85 Αὐϊοοβ 
1πτ6 Πρ τη 5.“ 

8 “ἢ, οὐδὲ μεϑ᾽ ἕτέρων 56110]., 4ιἱ δᾶάποίαι γράφεται μεϑ'᾽ 
ἑτέρων. ϑεὰ οἵ. ΠΙ 80, 2. 

8 8. Τισίας ὁ Τισιμάχου οοἀά. Ιἅ6πὶ νἱν Τεισίας Τεισιμά- 
χου νοοσϑίαν ἴπ Ιπ5οῦ. Αἰδ, 1 ἢ. 181 (οἵ. πα, 299). Ιθ]άεπὶ Τ'εισαμε- 
νός τὶ, 188, Τείσανδρος π. 4406. 449. Ου8 ταίίϊοηθ οτίϑ δὶ ἴδθο 
γοολ] ἰδ Διμρ βοδιῖο, ἀοοσοῦ 1, Βοῃτηϊάί, 46. Νοοδ!. Πηάορούτη. (ΖῈΣ 
ἰββομίοηϊθ ἀθ5 ἱπάορογπη. Ψοῦδ].) 1 Ρ. 142, αποουτὴ οἷ, Α. Κίτοῃ- 
ΠΟΙ͂, ἴῃ Βεἰαῦ, τηθηβίσ, δοδᾶ, Βϑγο]. ἃ, 1872 ρ, 289. Νεβαϊια τηϊπῈβ 
1Π 92, 2. 100, 1 Τεισαμενόν οἱ Τείσανδρον ΒΟΡΙ ΘΠ ππὶ οὐαί, ΟἿΠῚ 
ἃρυα ὈἬοτοβ, ἀξ εχ Αἤγοπβ. ἀθ 14]. Ποῦ. Ὁ. 184 δρρᾶτγεϊ, δαάοτη 
γΟΟΔ8115 διηρ ἤοαῖο που, 

κατέϑεντο. . ἐς τὰς ἐγ- νίων... ἄποικοι. Οἷ, Ηε- 
γὺς νήσους. 'ΟΓ, δᾶπ. ΠΙ 12, 
1 εὐ ὟΙ 61, 8. -- ΜΠεσβέαιν 
δυοῖν. Ηὰβ πᾶγεβ ἃ Μοίμγηι- 
ῃδοῖβ, αὰδθ 5014 οἰνᾶ5 1,650] 
οὐϊαπηίαης ᾿ἰθογα ἴα, ἀδίαθ. 6856 
ἴπτο οχἰβίϊπιδι ΒΙοοπι, Οὐ, 1Π 
80, 2. --.,δξυμμαχῶν καὶ νη- 
σιωτῶν, 50οἰοΥ πη ΘΟΓΌΤΙΩ- 
αὰ6 πη 51τ|8  ΟΤΓ ἃ ΠῚ, 

82. ήλιοι Λακεδαιμο- 

γτοάοιί. ΠΠ] 40. 48. ΜΕ], Οτγόμοπα. 
Ρ. 517 οἱ Το, ΤΡ..129. -- οὐκ 
ἤϑελον ὑπακούειν. Οοβπο- 
γτηὰ5 ἰᾷπὶ ΠῚ 91,2, -- τὸ μὲν 
πρῶτον. Οοι. ἢ 9. -- δη- 
οὔντες τὴν γῆν. δα. [π 
91,.8. 

8. 8. στρατοπεδευσάμε- 
νοι ἐς τὴν γῆν αὐτῶν. ΑΠ- 
ὈΪ στρατοπεδεύεσϑαι οὑπὶ ἐν 



λόγος τῶν 
᾿Αϑηναίων 
πρέσβεων. 

1606 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣΙ, Ἐ, πδ΄. πε΄. πε΄. 

μάχου, πρὶν ἀδικεῖν τι τῆς γῆς, λόγους πρῶτον 
ποιησομένους ἔπεμψαν πρέσβεις. οὺς οἱ Μήλιοι 
πρὸς μὲν τὸ πλῆϑος οὐκ ἤγαγον, ἐν δὲ ταῖς ἀρ- 
χαῖς καὶ τοῖς ὀλίγοις λέγειν. ἐκέλευον περὶ ὧν 
ἥκουσιν. 

Οἱ δὲ τῶν ᾿Αϑηναίων πρέσβεις ἔλεγον τοιάδε. 

8, Ἐπειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆϑος οἱ λόγοι 
γίγνονται, ὅπως δὴ μὴ ξυνεχεῖ ῥήσει οἵ πολλοὶ 
ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγχκτα ἐς ἅπαξ “ἀκούσαντες ἡμῶν 
ἀπατηϑῶσι (γιγνώσκομεν γὰρ ὅτι τοῦτο φρονεῖ 

(47, 1. 1 81, 4) δυίουπι ἐπί οἱ ἀ8- 
{νο (1 80, ξξ 61, 4) οοπίαηρΊίαν, 
Νϑᾷμδ νϑῖῸ ἰάθο στρατευσάμενοι 
ΒΟΡΙΌΙ προθδβ6 νἱάθίιν, 864. 5010 
στρατοπεδευσάμενοι, π6 Ρϑυιὶ- 
οἰρίυτη ρϑυιϊοῖρῖο δἀἀογθίαγ, ΡΥ 
ΕἸ ρΡΠμαϑίη ἰᾷὰ βἰσηϊΠοαίαγω 6856, 
αυοα διαβάντες. ἐστρατοπεδεύ- 
σαντο ἀϊοίαη οβϑὲ ὙΠ]Ι 2ῦ, 1, 
καταπλεύσαντες ἐστρατοπεδεύ- 
σαντο ΨΠΠ 79, 4. Οἢὗ ΥΠ 11, 
2. Καιιθο. ὅγ. δ 08, 21 δάη. 4. 
Ῥορυ]ίβοῖιῖ, ααο Θχροαϊο ἴῃ Μο- 
Ιὰπὶ ἀδονδίᾳ δϑί, γϑ]αᾳαΐδθ ν᾽ άθη- 
{Ὁ δχϑίαγθ ἴῃ Ι͂ηβογ, Αἰ, 1. δ4 
οὐ Ῥθηβῖο ἱπηρογδίου! 5 ἴῃ ἤδηο 
ΘΧΡδαϊοπμθπὶ ἀαία ἰ014. ἢ, 181 
Τηθιπογίαυ, 

(δρ. 85 544ᾳ. ϑοαυϊίαν ἱπϑὶσηὶβ 
ἀϊαϊορβ Μοὶ οσαπὶ οὐ ΑἸΠθηΐθη- 
Β'α πη, ἴῃ 40 ΠΙΟηγ ΒΒ. ΗΔ]. ῥ. 
906 8344. ΠΟ 50]0πὶ τημ]δ νἱ(ϊἃ 
ΟΓΔΙΙΟἢἾ5. ΓΘΡΥ ΘΠ, 86α οἰΐδηι 
ψΘΠΘΙΘὨΓΘΥ βου ρίου θη νἰ ιρογδύ, 
αποα πραῖθ τοῦ 5. 80 ἰθΙΠρΡΟΥΪθῈ5 
ΠΘαῸΘ. ΡΘΡΒΟΠΔΓΙΙΏ ἰηρ θη 58 80 
ΤΟΥ 5. Ποὺ ΘΟΙ]Οα αἰπὶ δοοοτη- 
τηοαδνοῦιί; ποαὰθ δηΐπὶ ἄθοοσα 
ΑἸΒΘηΐθη565 νἱτη οἱ ἰπἰυγίαπι ἀ6- 
ἔδπάθγθ, θοβᾷιθ, ΟΠ ἰοὺ ΓῸ5 
ῬΓΆΘΟΪΔΥαΒ. ρββϑυϊηΐ, ἤοποϑβίαίβ 
ΜοΙ118 σβάθυθ, ααἱ πα] πὶ τη θπλο - 
ΤΆΡ116 [δοίϊηπιβ δαϊἀογῖπί, 6 86γ- 
ΤΏΟΠ6. αυϊἀ6η] ἰδη τι} ῬΙΟΥ 510 
οοηοράθηάαυμη οϑύ, δ] Οὐ 65. ἴῃ 
Ποῦ ἀϊα]ορο γοῦθᾶ ἱπηρ]!οδία αἱ- 
αιθ Οοηίογίἃ 6558 οὐ βϑδρὶι5 α]-- 

Ἰαοϊάαπη βϑηίθηςυὰπι Ρουβρίοαϊ- 
ἰδίθπι ἀδβί ἀθυαυὶ; γϑιϊααᾷ δαΐθπι 
οἶτιβ ἀϊβρυίδιϊο οἰαυ βϑίτηθ οϑίθη- 
αἰύ, ααᾶπι ποὴ Ροίμοεϊύ 46 ἢἰ- 
βίουϊοα ΤῊ, ἃυίθ δϑαιαπὶ 86 ν6- 
γατη ᾿πάϊοῖαπὶ ἔδσογο ,,Οὐΐϊὰ5 ἴῃ 
Ποῦ ΘΟΙοαυϊο ΡγΟρΡοηθμάο οοηδὶ- 
Ἰίατη ν᾽ ἀθίυγ ΠΠπ4 1556, αὐ Ἔχ θῖα- 
ΡῬίο Ῥγοροβίίο, αυϊθὰβ ἀγίϊθαβ, αὐ 
ΤΘΠΡ ἈΠ] ΔΤ 5.8Π| δι σου θηΐ, ΑἰΠ6- 
ΠΐΘΏ565 [ΠῸ ἰθΙΏρΟΥΪ5 15] βϑϑϑηΐ, 
οβίθῃ ἀθγοῖ, ἰὰ αυοᾶ 6δὸ ροίϊ5581- 
Ταῦ πὶ ἃ55θοαίῃβ δϑί, 404 Ἰοραίοϑ, 
αυἱ ἰοῦϑπι οἰ  (αΐθπὶ ὙΘΡΥΒ 656}- 
ἰδηΐ, Πυΐϊπθ τϑίϊοηθ5 δ] οαπιθηΐθβ 
πα αχῖί, ΗἸ ἰσίυαῦ ΠΟ 8 888, 568 
6 Τ ΡΠ 1οα 6 ΡΘυβοηδ αἰσαηΐ; ΠΟΠ 
Β'ΠΡ]ΟΓα ΠῚ ΠΟΠΊΪΠ ΠῚ, 564 αηϊ- 
γΈΥ886 οἷν! 18. 56 η 16 η4] ἀρϑπαϊ- 
ατι6 τίϊο ἀδοϊαγαίασ, ὥσυδα6 απο 
Ῥγᾶνἃ οὖ ρϑύνοιβᾶ ἃρρᾶγεί, πὸ 
Βουϊρίουϊ νἱτο νοῦ ροίοβί, (αὶ 
γογιῖῦ ΘΙοηγβὶαβ, ϑαὺ ΡΠ ΘΡΎΓΙ ΘΠ 
ψΟΪαΪύ 6556 Πἰ βίου πὶ ἃ ΠΟΙΠἶϑὶ 
ΟΧ ΡΔΠΘΡΎΡΙΟΪΒ οὐ {γδροθα δ 
ΑἸΠΘη85. πονεγαί.ς Κυαθρ, δά 
Ῥίοηνβ. Ρ. 176. Οοῃἴουεηά πηι ὁ0]- 
Ἰοφαϊαπὶ Βοιηδπουατη οὐ αοίμο- 
γὰΠῚ ἃρυᾶ Ργοοορ. Ρ. 220 546.» 
αὐοὰ εχ Ποὺ δοοινδία δχρυθδ- 
ΒΌΤΩῚ 510. 

Ολρ. 8ὅ. ὅπως δὴ μή, 501- 
1οοὲ π6. Οὗ, ΝἿἼΟΙ 18, 1. -- ἐς 
ἅπαξ. Οἷ, δάη. 1 199, 8. Ργοῦ- 
505 5ῖ0 (ϑυπηδηϊ. --τοῦ το φρο- 
νεῖ] βούλεται" τοῦτό ἐστι σκο- 
πὸς τῆς... προσαγωγῆς. ὅ6})0], 

σὸς δ 
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ς 

ἡμῶν ἡ ἐς τοὺς ὀλίγους ἀγωγή), ὑμεῖς οἱ καὃ- 
ἥμενοι ἔτι ἀσφαλέστερον ποιήσατε. καϑ' ἕκαστον 
γὰρ καὶ μηδ᾽ ὑμεῖς ἑνὶ λόγῳ, ἀλλὰ πρὸς τὸ μὴ 
δοκοῦν ἐπιτηδείως λέγεσϑαι εὐϑὺὺς ὑπολαμβάνον-- 
τὲς χρίνετε. καὶ πρῶτον εἰ ἀρέσκει ὡς λέγομεν 
εἴπατε.“ 

80. Οἱ δὲ τῶν Μηλίων ξύνεδροι ἀπεκρίναντο. 
50Ἢ μὲν ἐπιείκεια τοῦ διδάσκειν καθ΄ ἡσυχίαν 
ἀλλήλους οὐ ψέγεται, τὰ δὲ τοῖ πολέμου παρόν- 
τα ἤδη καὶ οὐ μέλλοντα διαφέροντα αὐτοῦ φαί- 
ψετε. ὁρῶμεν γὰρ αὐτούς τὲ κριτὰς ἥκοντας ὑμᾶς 
τῶν λεχϑησομένων, καὶ τὴν τελευτὴν ἐξ αὐτοῦ 
κατὰ τὸ εἰκὸς περιγενομένοις μὲν τῷ δικαίῳ καὶ 
δι᾿ αὐτὸ μὴ ἐνδοῦσι πόλεμον ἡμῖν φέρουσαν, πει- 
σϑεῖσι δὲ δουλείαν.“ 

8ὅ. ἡμῶν Ατι εὐ Ὀίοηγϑ. Ρ. 907, τοι χαὶ ὑμῶν. Οἵ, δῴη. 
ἐν πὰρ ε οοἀἀ. Ιοησα ὈΙΟΥΙΠΗΪ, Ρευρθίαδ. ονδίϊοπε γ|1ἃ. 

ΙΔ 6Πὶ β᾽ σα Ποδίαν 848. ΒΡ Γᾶ Ἰοουιίοπο ξυνεχεῖ δήσει. 
Οδρ. - φαένεται ο044.; φαένετε Ὀίοηγ5. Ρ. 908 ΤΙΙ,, φαοά 

αὐτοῦ βουΙρβοιῖι, 15. νϑΡ 15. Ὑἱλαρ Γᾶ Π5 : τοῦτο δ᾽ οὔτε τῷ ϑηλυκῷ 
καὶ ἑνικῷῶ “καὶ ὀνομαστικῷ προσαρμοττύμενον σώξει τὴν απο- 
λουϑίέαν οὔτε τῷ πληϑυντικῶ καὶ οὐδετέρῳ κατὰ τὴν αἰτιατικὴν 
ἐσχηματισμένῳ πτῶσιν. Ῥαιαῦ Ἰρίταν ,,Π0ῃ ὁοηδίαγο οὐδ πθπη, αυἷᾶ 
θα ἡ ἐπιείκεια πεὸ τὼ τοῦ ὕπολέμου᾽ἠϊα5 ἔου μηδ Δ πη ὑ8ὺ ΘΟ 564 πθη- 
(ἴατα. Οαδιηδαπιοάμππι δ πλϊ ηΪ πα τὴ οὐ βίπραϊδτο οὐ ποπιϊπδίϊ- 

5001. ΟΟ. 967. Πρ58πὶ ἐπιείκειαν 
5ΟΠ ΟΠ β 68 εὐγνωμοσύνην ἰηΐδυ- 
ῬΓθίαίαν, -- οὐ ψέγεται, νἱὶ- 

π} ΘΓ ἃ {10 8 ΠῚ ΠΟῸΠ Παρθεί. 
τὰ τοῦ πολέμου. Οἷ. ἀάπ. Π 

-- ἡμῶν... ἀγωγ ή. ϑεπίεη- 
τἴὰ εδι: δὰ ἀβ ὁδιιϑα πὸ ἱπάποιϊ 
ΒΌΠΊ15. Πα π16 5 ἡμῶν, ποῃ ὑμῶν 
ΒΟΥ θη τη. ἔτι ἀσφαλέ- 
στερον ποιήσατε, τα 185 

60, 1, οὐΐδτιὶ ἀρῖί. Τὶ ἸΡΊΤΩΓ ῬΓῸ ἔτι 
ΠΊΔ]6 οοπίθοῖν ΒΙοοπιῖ. Νἧο τθ] 5 
ὃ ἔτι 6. ΒευΊΔ ΠΏ, ἴῃ ΡΊΗ]ΟΙ. 1 
Ρ. 8170. --- πρὸς τὸ... ὑπο- 
λαμβάνοντες. ΡΤΟΘΟΡ. Ρ. 220 
ὑπολαμβάνοντες, ἥν τι μὴ 
ἐπιτηδείως εἰρῆσϑαι δοκῇ. 
Ὑπολαμβάνειν πρτῇ ΠΕ 1 11:} 
ν]ἱἀϊπλι5 δα ΠῚ 72, 

Ολρ.86. ξύνεδροι. Προβού- 
λους ΔΡΡΟΙΙΑΥ θΊοη. ΒΔ]. Ρ.9060. Οἔ. 
δάῃ, ΙΝ 22, 1, --- ἡ ἐπιείκεια 
τοῦ διδάσκειν, δοαφυϊίἃ8 
ἀοοσοπαάϊὶ, ἱ. 6, ροβίία ἰὴ 609 αἱ 40- 
οθδᾶτηιβ. Οἱ, ἁμαρτέας ὄνειδος 

-- διαφέροντα αὖ- 
τοῦ. Ῥοίονδῦ αυϊά πη αὐτῆς Βουὶ- 
δὶ, φυοά τοβεγγθίαν δὰ τὴν ἐπι- 
εἰκειαν., 564 τηδ| αἱΐ αὐτοῦ αι- 
θ6γθ, 4ιιοἀ 5ρθοίδί δὰ τὸ διδά- 
σχεῖν καϑ' ἡσυχίαν. ἘΤαβίν 
ἰσὶταν 50] θοϊβη τη ἴῃ ΠῸΟ Τορ- 
Ροχῖββθ 5101 νἰβ8β δαύ θίου. Οἵ, 
88. -- φαένετε. Επηάεπὶ ἃ 
Ραβϑῖνο δ)ὰ δοίϊνυπη ἰπ δ8]ΐθγοῸ 
ΠΊΘΙΊΡΓΟ ἰγϑηβιλιπὶ Πᾶθ65. ΠῚ 61, 
8. - ἐξ αὐτοῦ. ῬτΟΠΟΙπθιὶ τα: 
5115 δα τὸ διδάσκειν καϑ' ἡσυ- 
χίαν τεϑβρίὶοῖί, περιγενο - 
μένοις, δὶ ΒΌΡΘΥΪΙΟΥΘΒ5 ἔὰ- 
ΘΥΪΠΙ 5. 

ἀπόκρισις 
τῶν Μηλίων. 
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81. 40. Εἰ μὲν τοίνυν ὑπονοίας τῶν μελ-- 
λόντων λογιούμενοι ἢ ἄλλο τι ξυνήκετε ἢ ἐκ τῶν 
παρόντων καὶ ὧν ὁρᾶτε περὶ σωτηρίας βουλεύ-- 
ὅοντες τῇ πόλει, παυοίμεϑ'᾽ ἄν" εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῦτο, 
λέγοιμεν ἄν. 

88. ΜΗΔ. Εἰχὸς μὲν καὶ ξυγγνώμη ἐν τῷ 
τοιῶδε πκαϑεστῶτας ἐπὶ πολλὰ καὶ λέγοντας καὶ 
δοκοῦντας τρέπεσϑαι᾽ ἡ μέντοι ξύνοδος καὶ περὶ 

σωτηρίας ἥδε πάρεστι, καὶ ὃ λόγος ᾧ προκαλεῖ-- 

σϑε τρόπῳ, εἰ δοκεῖ, γιγνέσϑω. 
89. 40. Ἡμεῖς τοίνυν οὔτε αὐτοὶ μετ᾽ ὀνο-- 

να πε Πα ἡ ἐπιείκεια εϑβῖ, φυοᾶ ἴᾶπιὶ δηίθα ἀϊχογαὶ ἑνικὸν καὶὲ 
κατὰ τὴν ὀρϑὴν ἐξενηνεγμένον πτῶσιν, ἴα ποὺ Ρίατδ]6 οἱ 
πθαίγατη οἱ δοσιβδίϊν ο ἔἰραταίαπι 651 (καί επὶπὶ δαἀοπάσπι 
δηῖθ κατα) ποὴ ροίεϑί 6586 ηἰδὶ τὰ δέ εἱ αυδο δάμαργεπί, ϑ'ϑαυϊαγ 
ΘΙοηΥϑἰτπα ΑΙΠῸΓ Ρᾶα]0 80 ποὸ5 ΤΠπογάϊάθα |Πὰ Ἰοσῖββα., τὸϊ πὰησ 
οαδ5ι15. ρυΐπηι5. θϑί, 101 ἰπνθηΐββ ἀπδγιιηι, Εσροὸ ἴῃ ὈΙΟΠΥ511 Θχθτη- 
ῬίδΥὶ ἔπ φαένετε, ποῃ φαίνεται, π60 αυϊοαιιδπη 65 Ὸ ΤΠΌΓᾶ6 ΠΆΌ60, 
ἀΌΟΠΊΪΠ 5 Πιδθο Βουὶρίαγα Ἰρϑ] τοαάαίαν ΤΠαοΥ αἰαϊ Μὴ γοίιϑ.155ϊπ|ἃὰ δἱ 
νδυϊθίαιϊ ογϑί!θη}5 οὐ οἰ ἤοδοίίαι} ἀρι]5β τη. Φαίνεται ἴῃ ΤῊ. οοἀϊοα5 
ἰγγθρϑὶῦ θύγοῦ ψυ]ραυϊ, ἀδθἰηᾶς εἰἴατη ἴῃ ΠΙοηγβὶϊ Πθ 6] πὶ, 4 θη δα 
ΤΙ. ΒυΖδηςπΠο05 ΟΟΥΓΟΧῖβϑα Οθυ ΠῚ οϑί,Κ ΒΌΘ ΟΠ ΘΙ εὺ ἴῃ Απη8], ῬὨΙ. 
8. 1914 ὲὺ 095Ὲ. Οἱ. ἀπ. ὙΠ 6» 1. 9.0. Γ᾽ 10... 19, Ἂς 

ὕαρ. 817 344ᾳ. Νοπηϊηᾶ ΘΟΠοα αϑιτίαπι, α4πᾶ6 80 Ἱπίογρυθίθα8 ἐἀ- 
αἰτα ε588 εχ ἴδο Β0Πο!αϑίδα δαποίδιϊομε: ἐπεὶ δὲ ἐργάξεται τὴν 
ἀσάφειαν μάλιστα τὸ δύσκριτον τοῦ παρ ἑκατέρων λόγου, διαι- 
ρετέον κατὰ πρόσωπα τὴν ῥῆσιν ἀρρᾶτεί, δαΐ ΟΠΊ ἰ αὐ 'π τηᾶτρ, 
Ῥοπὶς αι. [ἢ Ρα]. πιοάο ᾿δραπίαῦ τη040 ἀδβαπί, [ἢ Ππ|. 8ἃ ΤηΔΓΡ, 
βουρία βαηΐ, 

βουλεύσαντες Ὗαϊ. Ῥα]. Ατρ. (455. ὕεη. Εις, α. Η. Ῥίοηγϑ. 1. 1. 
(Εἰς ρσόοα! ἀυθῖο εχ Πἰργαυίου πὶ ΒΥ ΖΘΠ ΪΠΟΓᾺΠῚ ΘΟΥΓΘΟίμΓδ). 

Οὰρ. 87, ὑπονοίας τῶν ὕλρ. 88. καϑεστῶτας. ϑεη- 
μελλόντων λογιούμενοι, 
τότατα ἔα αγᾶτὰ πὶ 5π|5 0 ]1010- 
π65 πιεἀϊίαίατῖ, -- ἄλλο τι. 
ΟΥ, δάῃ. ΠῚ 8ὅ, 4 εἰ 1Π 39, 1. 
-- ξυνήκετε] συνεληλύϑατε. 
500). --- ἐκ τῶν παρόντων. 
γἱά, δάπ, ΠΙ 29, 3. --- ὧν -- ἐκ 
τούτων ἄἅ. -- βουλεύσοντες. 
Οὗ, δάπ. 111, 2 -- εἰ δ᾽ ἐπὶ 
τοῦτο. Αὐάὶ εἘ  πώΣι εἰ, οἵ, 
ΙΝ 18,1 ἐφ᾽ ἃ νῦν ἀφιγμένοι 
ὑμᾶς αἰτούμεθα, 1 ὅ9, 2 τρέ- 
πονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, 
ἐφ ὅπερ καὶ τὸ πρότερον ἐξε- 
πέμποντο. Αἀὰ, ΙΥ̓͂ 8, 2. 

ἰοητἃ σΈ ΠΟΥΔ 18 οϑί, -- δοκοῦν- 
τας. »»ΜΊΠτι5 την! οϑα νοοο 56η- 
ἰθηζίδτη ΘΧ ρυϊπλιπὲ εδῃ 461, 4υδηχ 
ΑἸΠΘηΐθη865 σΕΥθῸ ὑπονοεῖν." 
Κνυπθρ. -- καὶ περὶ σωτη- 
ρέας. Ῥαγίίουϊα καί ἰία οοἰ  οοαίξ 
Θβί, αὖ 5 ἴπ ΔΙίεγο πιθπιθ ΓΟ καὶ 
τὸν λόγον... ἐχέτω γιγνόμε- 
γον Ὑ6] 51Π|}1| αὐδοαδη] δβϑβϑϑηΐ 
βϑουίατα. Οοηΐ. δάπ, ΠῚ 67, 6. 

σαρ. 89. μετ᾽ ὀνομάτων 
καλῶν] λέξεων εὐπρεπῶν. 
5080]. Οἵ, ΠῚ 82, 8. Τίααὰθ νοτ- 
θ15 βρεοϊοβὶβ αἰθπί68. ΒΘΠΟΥ 
αὐυΐάοπι ὀνόματα, οκπὶ ἰηἴτα 5ὺὉ- 
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μάτων καλῶν, ὡς ἢ δικαίως τὸν Μῆδον κατα-- 
λύσαντες ἄρχομεν ἢ ἀδικούμενοι νῦν ἐπεξερχός-. 
μεϑα, λόγων μῆκος ἄπιστον παρέξομεν, οὔϑ᾽ 

ὑμᾶς ἀξιοῦμεν ἢ ἢ) ὅτι “ακεδαιμονίων ἄποικοι ὄν-- 
τὲς οὐ ξυνεστρατεύσατε ἢ ὡς ἡμᾶς οὐδὲν ἠδική - 
κατε λέγοντας οἴεσϑαι πείσειν. τὰ δυνατὰ ὁ᾽ ἐξ 
ὧν ἕχάτεροι ἀληϑῶς φρονοῦμεν διαπράσσεσϑαι, 
ἐπισταμένους πρὸς εἰδότας ὅτι δίκαια μὲν ἐν τῷ 
ἀνϑρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, 

Ἰοϊαίαν λόγων, σαι 58ἃ5 5ρΡ6ε- 
οἰἴοβᾶβΒ εὖ νᾶπ8βϑ 6556 τσ], 
αυοα οἰΐδηη ἢ ΟἿῚ 6 ἢ 586ρ8 5ἰρσηϊὶ- 
βοοί Ἰαιῖπθ. ϑεὰ λόγοι εβὶ οτἃ- 
ἰϊο, βρϑοϊοϑὶ ποίϊο δάϊθοινο 
καλός 5υθϊοοία οβί, γᾶπᾶβ δαίθπι 
85 ὀδιβᾶβ ΑἰΠΘΗΐθη565 πΠ0ὴ ἰπ- 
ἀἰοαθαπί, ,, δά θπι ᾳφαδα Ὠἷς βουὶρ- 
{πὴ ΑΒΘ ΘΠ865 ἀϊοθηίθβ ἴδοϊς ΥΙ 
839.. 3 οὐ καλλιεπούμεϑα ὡς 

ον τὸν βάρβαρον μόνοι καϑ- 
ἑλόντες εἰκότως ἄρχομεν." 
Κτιαορ. -- ἐπεξερχόμεϑα, 
αἹ οἰ οἰ παν, αὐ ΠῚ 88, 1. -- 
λόγων μῆκος ἄπιστον, Ιοη- 
88 νοῦῦᾶ, 486 ἔϊ ἃ 6 πὶ ΠΟῃ 
ἔδοϊδηΐϊ, ΟΥ ΙΝ 62, 2 ἐν μήκει 
λόγων ΒΟΥ 4654 ἀπ σεῤξϑραῦ 
διαβάλλων. το ὃν, ὑμᾶς. 
Ηδθο ἷοὸ Ἰπίον 56. Προίο: οὔτε 
ἐξρρομοι ὑμᾶς λέγοντας 1 ὴ ὅτι 

. ἢ ὡς εν οἴεσϑαι πείσειν. 
-- οὐ ξυνεστρατεύσατ ε] 
τοῖς Λακεδαιμονίοις οὐ ξυν- 
εστρατεύσατε. ϑ86}ο0]. ὑ Βθοία, 
501}, 6 νοθ8 “Ἰαπκεδαιμονίων το- 
εὔϊαταη. βαρρὶ6Ὲ αὐτοῖς... εἱ 
ἔς ομῶς 50ρρ!εονογὶβ. " Β δα. 
Αββϑϑῃτίαν Πδδϑοκ. ἰἸδθοίοστοϑ τὸ- 
τηϊ θη5 δὰ 11 9, 2. 1Π| 91,2, ροί- 
εἴας δάάδει 84, 2; βοὰ δχ 
Ἠΐβ Ἀ]βᾶπὶ 6886 Ρογιὶ ΘΧΡΙδηᾶ- 
το πο ηῚ νῸ5 ποὐ 8 οτέπὶ ἢ Ὁ ἢ τα] - 
1{{8586 Π0η εἰβοίτασ. ᾧπδε ἰᾶ- 
ΤΏ ΘΠ, ἰάθο τεϊοϊθπᾶδ νἱάθιαν, φιοα 
εἰ ἡμῖν ποῃ εϑὶ δἀάϊιαπι οἱ 4α- 
κεδαιμονίων αἰᾳυε ἡμᾶς Βιαπΐ 
Θοπίγαυΐα μοβίία, --- τὰ δυνα- 
τὰ... διαπράσσεσϑαι] ἀπὸ 
κοινοῦ τὸ ἀξιοῦμεν. ϑομοῖ, 5 οἀ 

αὐ δραῖι 5 (βῖνα οοῃβϑαῖξ 
Βίπα θαι185) ΡοΟίϊ 5 δᾶ, 4086 
Ροββυηύ ἔθυὶ ργο 8, 486 
αἰτία ΓΟΥΘΥἃ ἰπ δηΐπιὸ Πᾶ- 
θΘπλτ5. [ἃ ἤδᾶρο ἴῃ τ6 Πρ πάδ 
6858 ἀοοαϊπηιι5 ἴῃ κα, τηδὶ, Ρρυ- 
Ῥδγϑτη (855, ἑκατέρους διαπράσ- 
σεσϑαε Ἰῃιε]]ερῖι, --- πρὸς εἰ- 
δότας. οἱ, απ, ΔΙ Ω; 1. Ἐπι- 
σταμένους δὰ ὑμᾶς ΤΆΣ Ρα- 
ἰεί, ΑὉ ἀϊγοαὰθ Ρδνεοῖρίο οτι 
Ρϑπάει. --- ν τῷ ἀνϑρωπείῳ 
λ1 ὁγω. “όγον 86}0), ᾿πιουρσοία- 
(ὰν λογισμόν. ϑὶσηϊῆοατο. ἢδθο 
Ῥο588 βδοιη ἀπ πὶ ἀϊβοερίδ- 
τ 0 η 611) 4π8 αἱ 50] 68πὲὶ Πο- 
τηΐη 65, αἰοῖς Βδὺ. (οἴ, ἀθὸ ἐν 
δάπ, Υ 49, 1); γεῦθὶβ ἴῃ Ππὰ- 
Τὴ πἃ Υαίϊο 6. δχργεββὶὶ Ηδδβ. 
Ῥγοοὰὶ Παῦθθηὶ θᾶπὶ ἰυβιϊ 86. π0- 
ΤΠ ΟΠ θη, 486. ἀθογαπη, ΠΟ ΠΟμΪ- 
ΠῸΠῚ ΓΑίΪΟΠ6 ΘΟΠΕΪΠοϑίαν, Οἱ. Ιν 
11 ΘΝ 106, ὡ. - ἀπὸ τῆς 
ἴσης ἀνάγκης] ὅταν ἴσην 
ἐσχὺν ἔχωσι. 56})0]..,, Οὐτα πουίγα 
Ρᾶ15 Ροίθπιου... ῬΘΡΓΌΠΊΡ ΘΓ ̓ πτᾶ 
ψαϊοί, αἰτᾶαιιθ ΟΟΘῚ 80 αἰτδα 86 
Ροίοβύ, αὖ ἴπγ σαὶ, ΠΟη Υἱ.““ 
Βαὰ, Ῥγορῦὶα οὰπὶ ρῥτοξΐϊοϊ- 
Βοιυπέθν ἃ ρμϑγὶ προρθϑϑίίαίο 
ἰ,, 6. στη αἰτία 'π δᾶ βηΐ οοη- 
ἀϊοίοπα υὐ ρϑγὶ ποοθϑβιίδίθ αἴδι- 
ἀὰγ, ὑπ πὶ 46 ἰπβί 14 πὲ πα Ἰο τι Π), 
θεὲ οὺ ᾿8ὶ ργδεοροβίιϊοπὶβ ἀπό 
οἵ. δάη, 1.91, 7. Τοίδπι διιΐθπῃ 
Ὦδηο 56 ῃ θη 8 πὶ θαυ ατὶβ σα οῖθι8, 
ἤθη ΑἰΠμεηϊθηβίθ8. οοηνθηΐγο ἀἰ- 
οοπῖϊ Ὀιοηγϑῖο νἱά8 4ὰᾶ6 Γοβροη- 
ἀοτὶπῦ Αρᾶο. οἱ Κσπορ, Ρ. 1760. 
ΟΥ, 1 10, 2, --- κρένεται, 1. 6. 
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δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσϑε- 
νεῖς ξυγχωροῦσιν. 

90. ΜΗ΄. Ἡμεῖς μὲν δὴ νομίζομέν γε χρήσι- 
μον (ἀνάγκη γάρ, ἐπειδὴ ὑμεῖς οὕτω παρὰ τὸ 
δίκαιον τὸ ξυμφέρον λέγειν ὑπέϑεσϑε) μὴ κατα- 
λύειν ὑμᾶς τὸ κοινὸν ἀγαϑόν, ἀλλὰ τῷ ἀεὶ ἐν 

Οδρ. 90. ἦι μὲν δὴ αι. Ον., φαδηη βου ρίανδηι ἀἰδεϊποίίοης, ροϑέ 
νομίξομέν γεὲ Ῥοβιίία Ῥγοθανίί ουπιδππυς ΡΠ]. 10. 511)} ἴἥεμεν 
ἡ Αὑυρ., ηἶ μεν δὴ ῬΑΙ., ἴῃ ΟἹ, ἧ ε5ι ΒΡ. τᾶϑ. ὉΠΙῸΒ ἰπίοτδο, ἢ 

μὲν δὴ Ταρὰ,, οὗ μὲν δὴ ̓ Μοβᾳα, γυϊροὸ ἡ μὲν δὴ νομέξομέν γε 
χρήσιμον. Βεα ποὴ ἀταθοᾶ εϑί Ῥυι οι! τιιπι ἡ μὲν δὴ. 

Ἡμεῖς δή Οοτᾶθ βυδάθηϊα οχ τηᾶγρ. 855. τϑοορὶϊ ΒεΕΚκ, ΒΟΟΙΔΙΟ. 

. γέ οοη- 

ὑμᾶς 6655. Μ. Τ. οοττ. Απρ. οοΥν. (]., δδιηα 8 ΒΟΥ Ρ αγα μη. τηθ- 
᾿ϊὰ5. ν᾽ ἀουὶ οοηνθηΐγα βθηίθμίϊδο ἰδπὶ ῬΚ, δἀποίαν!!. Ν᾽ α]δ αίατη ἡμᾶς 
ἐν 5 3 ὴ 6ο6]}]., υἷα ΜεΙ118. ἰᾳ πο τὸ κοινὸν ἀγαϑοὸν ΘΧΘΓΟΟΓΘ. ΠΟῚ 
Πσαθυῖν πὸ ἡμᾶς 5ἰσηϊῆοαγα ροϑϑὶῦ ΟΠΠΠ68 ΠΠΟΓΡ(Δ[68. 

᾽ , “2 

ἐξεταζεται. -- δυνατα ορρο- 
βίίπτῃ τοῖς δικαίοις. --- πράσ- 
σουσι, ΟΘχβθαυπηΐαν, δ8εέζοπ 
ἀμγοῦ. Ῥατὰπι δοοῦγαία 50}0]. 
προστάσσουσι Ξοουπάμππι ορροβὶ- 
ἴὰΠ ἘῸν ΜΈ θθσίνι ΘΕ Ἴ 198. ης 
Π 97. 4. ξυγχωροῦσιν, 
5011, ἃ πράσσουσι. 

σαρ. 90. ἡμεῖς μὲν δή ἴπ 
μδὸ δαἀϊοηθ δηΐύθηδο Ῥγοροβί τη 
οὐ Κυαθροῦο ργοθαίαπι πο το- 
ΒΟΥ ΡΒ, Πλ15. ΟΠ δηΐτη Μ6}}} Βι18 ΠῚ 
Βϑηθη τη ΑΥΠΘηἸΘπβίαπι Ορ᾿ ἰοηΐ 
ΟΡΡΟπδηΐ, ῬΓΟΠΟΠΊΘΝ ϑΟρΡῚΘ ἀ6- 
βἰἀθυϑηλβ (ΡΥ πὶ 51Π1}16 οδὲ ΠΠ 
50, 4), οὐ 51 βουϊρίυγαμι ἃ0 Ηϑι- 
ΤΩΔΗη0 ῬΥΟθδίδηι 5Θα .Ϊ ΤΊ", ὮδηΟ 
ὩΔΗΟἰΒΟΙ ΠΥ ΒΘηΐθη 8 ἢ ΡΔΡΌΙΩ 
Ἰδοποᾶιη: 410 Ρ α 8 Π1115 Π10 ἀ 0 
αὐ] 6 οϑ; 81 (οἷ ΠΠῸ; 1: 
10, 4. 120,1. ΒΌρῃ. 06. 1608) 
ἀβαῦδπι ΡΥῸ ὡς τε αἱ (οἵ, ΥΙθ0, 
4) ἀδυγραγὶ ΠΟῚ πιθτη  Ὠΐπη115. ---- 
ἀνάγκη γάρ. Αυᾶὶ εχ ργοχῖ- 
τηῖβ τὸ ξυμφέρον λέγειν. Θποᾶ 
οαπὶ Αἰ βου] ίοπι μαρθδί (50! 6πί 
Θηΐτα Βα δπαὶγὶ ποίϊοπ 65 6Χ δπὰη- 
(ἰδ 1158. Ῥυῖπιαν 185), Κυιθρ,. ὑπέϑ'ε- 
σϑε ροβὺ οὕτω οοἸ]οοαίαπι ουρ  , 
ΝΟὈΪΒ πΠΊ86}5 ῬΙδοθγθί Ροϑβιί δέκαιον 
Ροβίίατῃ, --- ὑπέϑεσθϑ'ε, ἀϊοθη- 
ἄυσμη ΡΤΟΡΟΒι 5.18, οἵ ΡΙΔΑί. 
ΟΠ, 1714. ΗἸρρ. τπιδᾶὶ. 299, 
Ουοὰ δυΐοπι οὐπὶ Πος ᾿πηρίναν 

παρὰ τὸ δέκαιον ποι δ6ϑ8| 
οομίτᾶ Δοαῦυτη, 568 56 ρΡ οβὶ- 
(8 5δῖνθ οπιῖϑϑἃ δϑαυϊίδίθ, υἱ 
πΟῆ ἀθ 80, 568 48 αὐ }Π8ὲ6 ἀ15- 
Ραϊοίατ, Οὗ, 98. --- τὸ κοινὸν 
ἀγαϑὸν, 1ά, «ᾳποὰ οπιηὶ- 
Ρυ8β (μοπαϊπἰθιι5) ΘΟΙλη 6 Ρθ0- 
ΠῸΠ 651. Θυϊὰ βὶ0, 1Παβύγα ταῦ 

ΡτοΟΧΙ πηῖβ. --- ἀλλὰ τῷ... 
ὠφεληϑῆναι, 5684 εἷ, ᾳαϊ 
4υοαπ6 ἐθ ΠΡ ΟΥ̓́Θ π᾿ οτϊοα- 
Ἰατὰ γψοϑηϊὺ, ἀοαὺδ ΟὈ ΠΡ ΘΥΘ 
οὐ, οὐϊδηηδὶ 4πῖ58 ΠῸ0Π δχἃ- 
οὐ 5511 ἃ 500 {11Π1Π{8416 ΡΘΥΒαἃ- 
Βουϊῦ, διαὶ ΘΟ. Π10 ἀϊ 6 ἃ Τὴ 
ἴηᾷθ ρδγοΐρθυθ, Ραίεί πεέσαν- 
τὰ ἰερεπάιϊιπι 6556, 4αοπίδτῃ ἔγα- 
ΟἰΌΤῚ ΡΟ Ρ᾿ πλὰ5. 6Χ 115, απδ ἔδ- 
Οἰπι5.,) ΠῚ ΘΧ 118, 48 ἴδοίασὶ 
ΒΌΠΊπ5:; ἐντός αἱ 1, ΕἸ πΠῸΠὶ ἰηίγ8» 
δ 400 οἵ, ΚυὶίΖ. δὰ 54. [ὰρ. 18, 
ναϊοῦ οἰίτα, ἰίδαθε ἐντὸς τοῦ 
ἀκριβοῦς οἴϊτα οχδοίδτηι 588 - 
{Πα 6 τ; ὠφεληϑῆναι ϑυύοτη 
δογ. δβί ἱποομϑάνυβ. δὶ καὶ δέ- 
καια, αυοὰ Ραυοὶ ὁο06 4, εἰ 561})0]. 
(τὰ προσήκοντα καὶ τὰ δίκαια 
νέμεσϑαι) Ρυδοθθπί, ΡΓῸ βϑηυΐηο 
παθοίαν, ποῦ παρὰ τὸ δίκαιον 
Με, αὐ ρνοΐεββὶ βαηΐ, 56α μετὰ 
τοῦ δικαίου υὐ]ιαιὶ5 το ποπὶ 
βϑαππηΐαν, Αἴαὰθ Ἰάθιῃ ἢΐ, δὶ σα 
ΡΙθυίβαθθ οοὐἂά. καΐ οπλυϊηλα5. 
Νραᾷᾷαθ οπιηΐπο ααὐἰὰ ᾿τοο ἰοο00 510] 



» 

ΕΤΟΣ Π. ΘΕΡΟΣ. (Υ̓͂ 89. 90. 91.) ἘΠ1 

κινδύνῳ γιγνομένῳ εἶναι τὰ εἰκότα [δίκαια] καί τι 
καὶ ἐντὸς τοῦ ἀκριβοῦς πείσαντα τινα ὠφεληϑῆ- 
ναι. καὶ πρὸς ὑμῶν οὐχ ἧσσον τοῦτο, ὅσῳ καὶ 

ἐπὶ μεγίστῃ τιμωρίᾳ σφαλέντες ἂν τοῖς ἄλλοις 
παράδειγμα γένοισϑε. 

91. 4Θ. Ἡμεῖς δὲ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς, ἢν 
καὶ παυϑῇ, οὐκ ἀϑυμοῦμεν τὴν τελευτήν" οὐ γὰρ 

» 

ἄρχοντες ἄλλων, ὥσπερ καὶ Μακεδαιμόνιοι, 

γενομένῳ Μοβαι. Ατ. ἢν, Ῥδη. 
καὶ δίκαια Ῥᾷ], τὰ, 560]. Οἢ, δάη. 
πείσαντα λυ. Οἢν,, τοϊαὰὶ πείσοντα. Οἵ, δάη. 

γοἰῦ ἀθαὰᾷ ρον] απ 5 ἰαδίδ 
6556, 5815. ᾿πιρ!]οσίταν. Ναιη νἱχ 
βρη ἤσαγο ροίοβέ ϑθαυδ ρΘυ]0}}- 
ἰδ ῃ {105 {1 ὰ] ̓ Ἰυδίμι τη 6556; αποὰ 
δαΐοιη ροίδβί, ρϑυ οἰ π165 ἃθα τἃ 
ῬΓῸ ἰαβιῖϊβ ὨΆΡογ (Κυαθρο. αν, 8 
48, 6 δάη. 5), 40 Ποὺ ἰΙοθὺ πιᾶ- 
ΧΙΠΊ6. ΔΙ ΙΘηΠ πὶ οϑί. Νιπιὶα ἰηΐου- 
Ρτοίδημαὶ [ἰοθπίῖα ΟἸα5885. δίκαια 
ἀεἔθπαθηβ πϑι5 δβί; νϑυθϊξ ΘηΪπΠῚ: 
ἄοηι (ἰογαμνα θέε (ιυοππ πίολέ 
Ποολίδαπργνίολο, ἀοο ἢ) Πιιοκϑῖολ- 
ἔθπ απ  αἰο Τῇ ον μα ἐπΐ586 (τὰ εἰκό- 
ταὶ αἱδ Πεολὶ φεοϊέοπ Ξῖι ἰαβ8θη. 
ὕὰ τοϊαπιὰβ τῶν εἰκότων ἱπίον- 
ΡΓΘίδίϊ Ομ ΠῚ, σαγί ρσο εἶναι ρτοῦ- 
55 αἰνθυβδπι ἢΐο ΠΟΙ ΟΠ 6ΠῚ ἰηίι- 
(11, ΕΔ ΠΟΠΠ6 510 ᾿ἰυβέϊ4θ. 8}1- 
αυδηΐατη {θα ϊίαν ὁ ΝΤη 51 Π1Π1] 
τϊθαθγθίαγ, ἔγαβίτα εδϑεί δϑατᾶ 
βίπθγθ ῬγῸ ἰυβιβ νϑίθγθ.. “Ὀυοπιο- 
ἀο ρίζαν ΠοΟ δβί παρὰ τὸ δέ- 
καιον λέγειν Ῥτοΐεοίο Μοὶ, αὐ 
ΑἰΒδηϊδηδίαπι νοϊαπίαεϊ ορβθοιτὶ 
Τηϊββϑϑιὴ ἰδοῖββθ ν᾽ θα. ΟΠΊΠ6ΠῚ 
ἰδ. γαίῃ 6 πη, ᾿υδέϊϊ8 6 δραυϊίᾶ- 
[8 Π| 6816 5 Ὀβυϊαπηΐ, ααδ 6 580- 
ἘΠ 85 5 ἰδία οβϑῖ, βίσηυϊας δέκανα 
Πὶο ἈΠῸ πιοάο ἰοἸ γα ν ουῖβ. [8 416 
α. Ἠεογηδηηαπι (ΡῊΪ. 1 Ρ. 371) 
Βϑοιεϊ μος τῶν εἰκότων ἰηίοι- 
ῬΓΘίΔ θη ΠΔ 6556. ογθάϊτηιιβ ΤῊ. 
γψογθὶβ ἴῃ 8115 οοαϊοϊθ5 δαϊὰη- 
οἴμπι, ἴῃ 4}1185. δαάϊίο καί, οοπ- 
ἰαποίαπι. -- καὶ πρὸς ὑμῶν 

. γένοισϑε, εὖ Ποῦ 60 
τπϑρὶ8 6 Τα νϑβίτδ ΓατςυΓ πὶ 
οϑί, αυοα Ρ6Υ ΠπΠιᾶχὶ ἃ Τῇ 8586- 

νἱδ6 δίαιιθ ᾿πίαυῖδι1ῖ5 νϑϑῦγαβ 
ΡΟΘΏΔΙΏ, 5ὶ οὔξοη ἀ θυ {5 (1. 6. 
βὶ αὐυδηάο νἱοῖϊὶ ἔπουϊ 5), 
οοἔουῖ 5. του ϊθιι5 οχθ ρ]0 
Εγ 615, 400 πιοηϊ οἸεπθη- 
τίαπι εἰ ϑεαυϊαίοπι ἀἰβοδηί, Π6 
πρός νἱὰ. δάη. 11 86, ὅ, ἀ6 ὅσῳ 
86π. ΠΙ 11, 1, ἀε ἘΠ πα τοτο 
αα8 Αἰϊαιυϊα ᾿εἴβοίταν, ᾿παϊοδηίεα οἴ. 
ΥΙ 88, 8 εἰ δάη. 1102, 4. Ποηϊ- 
46 ΟὈΒΟυ νη ππὶ οδὲ Μο]ο5, Π6 
ΑἸΠΘηΐθη565 τηϊηϑηάο οἴἴἑηαδηΐ, 
ΒΘηςθη δ ΒΌΔΙη ψΘΡθΪ8 τηδο δ 
νοἰαυα αι πὶ ἃρογίθ δ οααϊ. 

Οάρ. 91. ξ1. παυϑῇ. 5680]. 
καταλυϑῃ. Οἷ 1 81,6. -- οὐκ 
ἀϑυμοῦμεν τὴν τελευτήν. 
᾿ἀϑυμεῖν πρᾶξιν (πᾶ ἀϑυ- 
μεῖν τοῦτο εἰ 51Π}}Π|ἃ ἃ ΒΙοοπμιῇ, 
δαδβουϊρία βαηὶ να] 8υ]α) ΘΟΠρᾶνἃ 
απ τρέμειν τι; φρίσσειν τι, 
φοβεῖσϑαί τι, ἐκπλήσσεσϑ'αί τι. 
1μΑυηἷβ το σα ΔΙ᾿ απϊά, μοῦ - 
ΤΘΥῈ δἰϊαυϊά, ΜΤΠΥΝ ΡΙε- 
γυσηαιι ἰδπηο ἀϑυμεῖν τινι ἀἰ- 
Οἱ διιῦ ποπιϊηΐ ργδθροβ [1065 δά- 
ἰἸαπρὶ ἀΐβοθβ ὃχ ἰοχίοἰβ, --- οὐ 
γὰρ. . νικηϑεῖσιν. Ὅτι, 
κἂν καταλύσωσι “ακεδαιμόνιοι 
τὴν ἀρχήν, συγγνώμην ἕξουσι, 
καὶ αὐτοὶ πολλὰ τοιαῦτα πράοσ- 
σοντες, ... ὅτι παρὰ τοῖς τυ- 
ράννοις [1πνϊα!οβίυβ αἰχὶ. ΡτῸ 
ἄρχουσιν] οὐ μισοῦνται τύραν- 
νοι. ὈΙΘΉΥ5. Ρ. 912. ΤῈ ργοπο- 
πιῖηα οὗτοι οἵ, ΤΡ 44, 4. Μαιίι. 
αν. 8 472, 1. Κταδρ, ἘΝ 8 51, 1 
δάη. ὅ, Εταδίτα {Π|0. ϑγῦ. ΠΙ 
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οὗτοι δεινοὶ τοῖς νικηϑεῖσιν (ἔστι δὲ οὐ πρὸς 
“ακεδαιμονίους ἡμῖν ὁ ἀγών), ἀλλ᾽ ἣν οἵ ὑπήκοοί 
που τῶν ἀρξάντων αὐτοὶ ἐπιϑέμενοι κρατήσωσι. 

ν ν ν , στ ΤΟΥ ΌΣ , ἣ 
χαὶ περὶ μὲν τουτου ἡμῖν ἀφείσϑω κινδυνευεσϑαν 
ὡς δὲ ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τε πάρεσμεν τῆς ἡμετέρας ἀρ- 
χῆς καὶ ἐπὶ σωτηρίᾳ νῦν τοὺς λόγους ἐροῦμεν 
τῆς ὑμετέρας πόλεως, ταῦτα δηλώσομεν, βουλό-- 
μένοι ἀπόνως μὲν ὑμῶν ἄρξαι, χρησίμως δ᾽ ὑμᾶς 
ἀμφοτέροις σωϑῆναι. 

92. ΜΗΖ. Καὶ πῶς χρήσιμον ἂν ξυμβαίη ἡμῖν 
δουλεῦσαι. ὥσπερ καὶ ὑμῖν ἄρ αι: 

98, 4Θ. Ὅτι ὑμῖν μὲν πρὸ τοῦ τὰ δεινότατα 

Ῥ. 8 οὕτω αἱ 59, 4. Βενοτα ΑἸἰΠ6- 
Ὧ85 Ργπαοπίϊα οἷν}! οὐ τηοάοτγα- 
{0η6 1, ΟΘαϑ ΘΠ ΟΠ] ΟΥ̓ ΠῚ ΘΟΙΊΡ Οδ5ἷ- 
ἴο 6110 5θυναίαβ 6556 6 Χϑηῃ, Ηἢβ]}. 
1 2, 19 ἀοοοὶ Ατι. --- ἔστι δὲ 

. ἀγών, 650 ἰἀπιθὴ πα }1Ὸὰ πὶ 
πΟῚδ5 (σοϑ. βαθιοί απ 05) ο τὰ 
Ταοράδοπιοπὶ 8 ΟΟΥ ΔΙ ΘΠ. 
0 8ῆδοο νϑῦῦᾶ ρϑυθηίΠ686 05 ποίΪϊ8 
᾿ποῖιβὶ ; Πδ πὶ 4086 ΒΘα ὉΠ. ἀλλ᾽ 
ἣν... κρατήσωσιν δρεοτίο το- 
ΒΡοπάθηϊ εἰ ορροηῃυπίαν ργᾶθοο- 
ἀοηπίθυβ γευθὶβ οὐ γὰρ. . - νι- 
κηϑεῖσι.“ Π 88 οἸκ. Ῥαγείοα!α δέ 
δαίθηη το ἰϑιϊοηβ θβδῦὺ, Μ6}}} ΘἢΪ ΠῚ 
δηίοα ἰθοίθ β'σηϊποαγαηΐ Τδοράδο- 
ΤΟ ΠἶἾ085 οΥδν βϑ πηᾶτη ἰπΙαα δ 15 
Ῥοεπᾶτη ἃ0 Αἰῃθηϊθηβῖθαβ. τερϑ- 
Εἰλλαγο5. 6858. Βίηθ. οϑιδα ἰσὶναῦ 
Κυπορ. ἔστι τὸ τηᾶναϊῦ, οἵ 90. 
98..-- 6λλην ... κρατή- 
σώσι, 568 5ἰοθὈ 1 ̓ἰ, αἱ 'πὶ - 
Ῥουΐο βυθδίοδοιϊ Γαουἐπί, 608, 
πὶ (1105) 58} ἱπὴρ δεῖ απ 51- 
πῃ τἀ ορσονγϊηΐ, ᾿ρ δὶ ρο τ 65- 
βὶ ΒΌροτγανουϊηί, Εχ ΒΌΡΘΥΙο- 
τἰθα5. ἀυάϊ δεινοί εἶσι. Οὕὔτοι 
γὰρ (οἵ ὑπήκοοι), ἅτε οὐκ εἰ- 
ὠϑότες ἑτέρων ἄρχειν, ἐπειδὰν 
κρατήσωσι τῶν ἀρχόντων, ὦμό- 
τατα αὐτοῖς χρῶνται. ὅ85}})0]. 
Οἢ οἃ, 486 ΟΙθου, ΜυθΙθπΆΘ08, 
005 ἐπιϑέσϑαι οὐκ ἀδικουμέ- 
νους εἰ ἑκόντας ἀποστῆναι αἷ- 
χὶῖ, νἱοίογοβ Αὐπθπίθηβιθι8 1118-- 
ἴΌΓΟΒ [886 αἴβυτηδαι ΠΠ 60, ὅ. 6. 

Μαὶθ Οἰδβ88. αὐτοῖς σΟηΐοὶ ΡΟ586 
Ραΐανῖ. Νάμα ἴῃ ἀρξάντων δἃ5- 
σΥραϊοπαϊ ποῖϊο ἰαίθί, αποηΐδτῃ 
ΑἸ105. πἰὶϑὶ δροτθβϑὶ 50} ᾿ΤΠΡ ΘΥ ΠῚ 
ΡΘαΙθΈγΘ ΠΟ ῬΟΒΒΙΙΠΊΙΒ. Ηυο δὰὺ- 
ἰδτὰ τοίοτιαν αὐτοὶ ἐπιϑέμενοι. 
ΟΥ 1 96, ὅ. 

δ... καὶ περὶ ... κινδυ- 
νεύεσϑαι, οὐ πὸ 4π|ά θη 
46 τ ΡΘΥΙοΙτατὶ ΠΟΡἾ5 Ρ6Υ᾽- 
τη 550πὶ 81. 6 ρϑββῖνο κιν- 
δυνεύεσϑαι οἵ, δάη, 1 78, 2. --- 
ἀπόνως, 5ῖπ6 ΙΔ Ό οτ6, »οἰίτἃ 
Ἁ]]1ᾶπὶ τη θϑίϊαπι; ἰὰ οϑὺ πὶ- 
ΗΪ ποθὶβ ἔδοοβϑὶ πϑϑ οὐ 
οἶτοα ᾿ρογῖαπι, απαοὰ ἴῃ νῸ5 
ΟὈΟΪπ 65.“ ΚΤ ΘΡΆ.-- ἄρξαι 
56 η88 ᾿πΠ0Ο δ ἴν 0 αὖ ΒΌΡΥἃ ἀρξάν- 
τῶν οἱ ὠφεληϑῆναι 90. --- ἀμ- 
φοτέροις οὑπὶ χρησίμως ἴὰπρ, 

Ο8ρ. 92. χρήσιμον ἂν ξυμ- 
βαίη. Ξυμβαίνειν ποππαῃαμδπι, 
αἱ γίγνεσϑ'αι, ουτη δαϊθοίίνο ἱ ἴὰη- 
δ᾽τατν, [ἰ8 ἴδπη 1 74,1 τοιούτου 
μέντοι τούτου ξυμβάντος. 51- 
ταἸ πη ΥἹ 84, 9 τὸ ... πρασ- 
σειν χρησιμώτατον ἂν ξυμβῆ- 
ναι. Οὗ, ΝῚ 90, 1. ΨΙΠ, 80, 4 εἱ 
ἂδ 1,αἶπο ἐν δηῖΐτϑ ΚυῖιΖ. δὰ 88]. 
(δι. ο. 36. -- δουλεῦσαι... 
ἄρξαι, ἰπ βουυιταΐθῃ τγϑᾶϊ- 
δὶ ... ρονΐο ΡΟΙΪΤΙ. Οἵ, 
δᾶπ, 91,2. -- ὥσπερ καί. θ6 
καί νἱά. Κτιορ. αν. 8 69, 82 
δάη. 18. 

ἀρ. 98. ὅτι ὑμῖν ... γέ- 

2 
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παϑεῖν ὑπακοῦσαι ἂν γένοιτο, 

119 

ἡμεῖς δὲ μὴ δια- 
φϑείραντες ὑμᾶς κερδαίνοιμεν. ἄν. 

ΟΕ ΜΗΛ. Ὥστε ἡσυχίαν ἄγοντας ἡμᾶς φίλους 
μὲν εἶναι ἀντὶ πολεμίων, 
οὐὖκ ἂν δέξαισϑε; 

ξυμμάχους δὲ μηδετέρων. 

90. 406. Οὐ γὰρ τοσοῦτον ἡμᾶς βλάπτει ἣ 
ἔχϑρα ὑμῶν ὅσον ἡἣ φιλία μὲν ἀσϑενείας, τὸ δὲ 
αἴσος δυνάμεως παράδειγμα τοῖς ἀρχομένοις δη- 
λούμενον. 

90. ΜΗ. Σκοποῦσι δ᾽ ὑμῶν οὕτως οἱ ὑπή- 

(λρ. 94. ὥστε δὲ ΡαΑ]. Μ. τι. ουπὶ ἀείθυϊουῖ 5. Πα ποῖ, ἰάοτη- 
46 ἂρυὰ Πίοηγϑβ. Ρ. 912. βουϊρίαπι δὶ Ῥγοοὰ! ἀαθῖο εχ ΒυζΖαπίϊηο- 
ΓᾺΠῚ ΟΟΥΥ. (οὗ, 84. 87). Οὗ, δἅη. 

δέξαισϑε Τι. Απρ. Ῥτοοορ. (οὗ, 8ἀπ,), δέξοισϑ'ε ναὶ. Ρα]. Μ., 
τοὶϊαπὶ ααὐὖ Ποὺ δαὶ δέξησϑε. (8 

ψνοιτο, αὐαἴα νοῦ ὴ85 αὐ θὰ 
σοῃζϊησοί, αἰ, ἃ πίθα πᾶ πὶ 
τη8]ῖὰ οχίγοιηϑ ρδυϊδ 1, 
ονοάϊεπίθ5. (Π0015) ἔϊα 015. εἱ 
1ΐα {Π|4 πα ϊὰ δχίγοιηᾷ ΟΠ ΠἶΠῸ ΠῸΠ 
Ρδιεδτηϊηὶ. 

ΟΔρ. 94. ὥστε... οὐκ ἂν 
δέξαισϑε. πηι δέχεσθαι [σὺ 
6558 πραυθαὺ ἴῃ οθα τ εἴ 50- 
οἰοίδίθπι γθοΐρϑυα (οἴ, 188,1. 
Ξς 51 185. πη σ9 1. 9...592}..4} 
«αοηΐαη) Μ6Πἢϊ πϑαίγογατη 500]] 
6588 ψοϊαηΐ, ΠΟῚ ΤΟΙ 4 αἰταν ἩΪἶ8] 
υὐ Δἀἀποὶ αὖ, ν6}16 βἰσηϊῆοοί 
([ 148, 2..ὄ 144, 8. 1Π 58, 1). Ηδο 
δαί νἱ Ρυδοαϊεαπι οαπὶ Ὁθαπ6 
1] 11 ΠῚ, ΠΟΙ ὥστε οὐπὶ ἰηἢ- 
Ὠἶν 0 Βθοαπιὶ Πᾶρθθαι. (οἴ, δάπ. ΠῚ 
58, 1), εὐβοίταν, αἱ ὥστε Πἷο ἴτᾶ- 
4πθ6 (εἴ, ὙΙ οί, 4) ναϊθαΐ εὐ δέ 
ρῬαγισαϊα οπαϊἰοπᾶα 50, ῬΑΥΟΥ 
ἰερὶς ἀίαιιθ ἱπιο!]!οχὶρ ῬύΌΘΟρ. Ρ. 
221 οὐκοῦν... οὐκ ἂν δέξαι- 
σϑες ΘΙΠΜΠΠἸ πὰ πη ̓αΐο 060 ἀρυὰ 
ΤῊ. δβὲ 1 148, 2 οὐδεὶς ἂν δέ- 
ξαιτο. 

Οαρ. 9ὅ. οὐ γάρ, '. 6, οὐκ 
ἂν γῆς εἀξρ υρήδῇ οὐ γάρ. ΟΙ. 
Κυυοσ, αν, 8 09, 14 αη, 7 ἰἴη- 
ἔγα 97. ὁ ΑΠτον τα] ΘΧΡΙΪοδί 
Ἠδυίαπο, ἀς Ρατγίῖο. 1 Ρ. 47854. 
Τοίιηι αποα ἴα ἱπαιιοϊζαῦ οππη- 
υἰδίιτη δἀπιοάππι αἰ Π οἶα. οἱ οοη- 

ΒΊΔ}}, Ουδοβιί, συϑη, Ρ, 10 οἱ δάη, 

τογίαπι 6Χ. [15 ν ΡὉ15. ΘΟῃ τ δοίη 
650: οὐ γὰρ τοσοῦτον ἡμᾶς βλα- 
σπτεὶι ἡ ἔχϑροα ὑμῶν ὅσον ἡ φι- 
λία ἀσϑενείας μὲν παράδειγμα 
τοῖς ἀρχομένοις δηλουμένη, τὸ 
δὲ μῖσος δυνάμεως παράδειγμα 
δηλοῦται τα πο4π6 δηΐτ 8 - 
ὑπ π ΟὈΐΪ5 ποοορί νϑϑίτᾷ ἴῃ - 
πη ϊοϊτϊὰ απδπίατῃ δτηϊοϊ(ϊαᾶ, 
ααδ ἱτπὰ "ΟῚ Πα 15 ποβίγϑθ 
ἀοουη ΘΠ 8, απὶ πο- 
ΒίΤΟ ἱ ρουΐο 5ῸΊ ΘΟΙΪ Βαηΐ, 
ΔρΡρΡαγθῖ, οὰπθ οὐαϊὰπὶ νο- 
βίγιαιη ροίθηϊϊδο. πἰῸ Βύγδ8 
ἀοσαπηθη πὶ 15 ΔρΡρΡδυθδΐ. 
Π 6 πηθπ] ΓΤ πὶ μὲν --- δέ ρϑτιὶ- 
ὁα}}5. ἸπΠΟΙΡΟΓ ΠῚ. ἸῃΠϑ ΘΑ ΔΙ Π 16 δύ- 
416 νὶ ἀἰνονβὰ οἵ, 1641, 4 ὅστις 
ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίχα , τέρψει; 
τῶν δὲ ἔργων τὴν ὑπόνοιαν ἡ 
ἀλήϑεια βλάψει εὐ Κυιοο. τ. 
δ 69, 16 Δάη, 8. Ἐδοία ὁοπίτα- 
οἰἴοπθ μέν ἱγαπβροβίίαηι οϑί, ὧδ 
αὰοὸ οἷ. Ῥδπι. ΠῚ Τ ᾿θίαπ Βδὶι- 
ἀδηίΖ. ϑϑηίθηίία ἰρὶλαν Πᾶθο οϑύς: 
51 ΘΟΠΟΘββϑυϊπηιβ γοθἷβ ἔοθάτιβ οἱ 
68 Τ6 Δ) ΟἸτ νϑβίγα πη ΠΟΙ) Ϊ8 
ΘΟΠΟΙ αν ΟΡ Π]Ὲ5., 1] 601}}} 6556 νὶ- 
ἀθὈΙ μα  ; 51 ΘῈ δοι5 ν ο 5 οἀΐϊατα 
νΘϑύγατα ΟΟΠ ΑΧΘΥΙΠ]115, ΡΟ ητ8 6 
ἀοοαπγοηίαμη ἀδαά υ  Πη118. 

(ᾶρ. 96. σκοποῦσι δ᾽ ὑ- 
μῶν οὕτως .. .] εἰπόντων 



114 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ἘΣ, ἢς΄. ξ΄. "η΄. 

κοοι τὸ εἰχός, ὥστε τούς τε μὴ προσήκοντας καὶ 
ὅσοι ἄποικοι ὄντες οἵ πολλοὶ καὶ ἀποστάντες τινὲς 
κεχείρωνται ἐς τὸ αὐτὸ τιϑέασιν : 

91. 4Θ. Δικαιώματι γὰρ οὐδετέρους ἐλλείπειν 
ἡγοῦνται, κατὰ δύναμιν δὲ τοὺς μὲν περιγίγνε-- 
σϑαι, ἡμᾶς δὲ φόβῳ οὐκ ἐπιέναι" ὥστε ἔξω καὶ 
τοῦ πλειόνων ἄρξαι καὶ τὸ ἀσφαλὲς ἡμῖν διὰ τὸ 
καταστραφῆναι ἂν παράσχοιτε, ἄλλως τὲ καὶ νη- 
σιῶται ναυκρατόρων καὶ ἀσϑενέστεροι ἑτέρων ὄντες 
εἰ μὴ περιγένοισϑε. 

Οαρ. 97. πλεόνων οοἀᾷ, Οἵ, 5. [Ν᾽ 19, 2. 

τῶν ᾿4ϑηναίων ὅτι οἵ σύμμα- 
χοι ἀσϑένειαν ἡμῶν καταγνώ- 
σονται, οἵ Μήλιοι. ὑποφέροντές 
φασιν, εἶ (πια!ο ή, αὖ 510 Ἰηίον- 
τοσϑίϊο ῬΘΟΙΔ) οὗ ὑπήποοι ὑμῶν 
τοῦτο κρένουσιν εὔλογον ὥστε 
ἐν τῷ αὐτῷ τιϑέναι καὶ ὁμοίως 
ἀξιοῦν καταδουλοῦσϑαι πούς 
τε μηδὲν προσήκοντας ὑμῖν, 
ὥσπερ ἡμᾶς, καὶ τοὺς ἀποίκους 
εἶδ ῆς εερωϑέντας, Ξ0Πο]. θα] 
αυρὰ ἐν τῷ αὐτῷ Ῥτοὸ Τμυογαὶ- 
ἀεἰ5 ἐς τὸ αὐτό “ραθδίταϊ!, ΠΟΠ 
τηϊγα Ὁ γ6, ΟΕΠῚ ΤΗπογ αἰ ά65᾽ ἴρβ6 
αἰγᾶσιι6 ΡΥϑΘροβίτοπ6 ἃρυὰ τιϑέ- 
ναν οἱ τίϑεσθαι 5018 50, σαί 
τιϑέασιν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα 
Π 84, ὅ, αἱ νομίζων ἐν γῇ φι- 
λίᾳ τιϑέναι ΙΠ ὅ8, Ὁ: ἔϑεντο 
ἐν τῷ ᾿ἀνακείῳ τὰ ὅπλα ΥΠΙ 
98, ἶ, ϑέμενοι ἐς τὴν ἀγορὰν 
τὰ ὅπλα Π 5, ὃ, - Υ 
οὗ πολλοὶ... «τινές. “Ὅσοι 
εϑύ β'6η08 Ψ6] ἰοίπμη, οἵ πολλοί 
οἱ τινές Βα θ᾽ οί 5πῖ αἱ Ῥᾶτυίθβ; 
αυδδὶ 510: ὅσοι οὗ π. ἄποικοι 
[ὄντες], τινὲς δὲ [καὶ ἀποστάν- 
τες]. Βαυ. 

(ἀρ. 97. δικαιώματε ξύσεῖς 
ἡγοῦνται, ἰα5.ἃ Θπΐπὶ οδα- 
58 ΠΘΌΐΓΟΒ (μβα πα τοὺς μὴ 
προσήκοντας πεηὰ8 τοὺς ἀποί- 
μους οντας Ἢ. τ. 1.) ᾿πἔϑνϊο - 
Τ68 (6 {6 ν]5) 6558 Ρυϊδηΐ,. 6 
δικαιώματι οἵ, αἀη. 1 41,1: ἀδ 
νοὶ ἐλλείπειν νὶ εἰ ΒΕ σ οἰ υΓΆ 
ΡΙαί, ἀς ἤερ. 4848 ἐμπειρίᾳ μη- 

δὲν ἐκείνων ἐλλείποντας. --- 
κατὰ δύναμιν, Ἄν: 
Ῥοιτοβίδίθιῃ, Οἱ. Π 97, ᾿ 
ἀ8...2. -- τοὺς μέν -ῷ ΕΣ 
μὴ προσήκοντας. - πὲριγί- 
γνεσϑαι) ἐλευϑέρους μένειν. 
50Π0]. Ιᾷ γϑοίθ δα ὑϑῆϊ, δὰ νϑῦ- 
θαπι ΘΟΟαΓΔΕΪα8 ἱ ΠΟ Ὁ [1168 δονᾶἃ- 
ᾷ οτος. Οἵ, δάη. ΠῚ 11:65, Δ ΔΕ 
1. -- ἔξω καὶ... ἄρξαι, 
Ῥγδοίθγα δα αὐοᾶ Ρίυγ 65 
510 ᾿ἱπ|ρΡ Θ ΥΪἃ ΠῚ ποβίγα τη ΤΘ- 
αἰ ρ θτλιι5. Κυιθρον ῬΓῸ καὶ τοῦ 
οοπίθοῖὶ τοῦ καί. ϑ6α 1η16]|6 6 6 η- 
αὐπὶ οϑύ: γὸ8 5 ὈΙ οἰ θη 685 51- 
χη} (οἵ, ΝἼΙ 88, 2) ἵτὴρ δύ ϊ ατὰ 
ΔΌΡΘθἾ 15 οὐ ρυϑοίθγθα 56- 
ουτίταίθπι ποθ 8 ΡΑνδὈΙτη 5. 
-- ἄλλως τε καὶ... περι- 
γένοισϑ' δ) ΡΥΔΟβθνεἶμ βὶ 
15.184 πὶ ἰΐᾳαθ 4115. (ἰπ8ὰ- 
415) ἱπ ἔἰσ Ἰ ΟΥ 65 6Χ ᾿τπ- 
Ῥϑία τηᾶὺΐβ ἀρ πη ΠΟΥ ΤΙ ΠΟΙ 
Ἰποοϊατη 65 εονὐδαάδίϊβ βῖνθ 
Ια ΥΪ5 ἀοπιίηθ05 Π0ῸΠ 51.50]}- 
πθϑίϊ5. Ηἶο Ἰοοὰβ τη] τ ΠΘΡῸ- 
Ὁ} ἔδοῖύ ἐπίθυρυθίθιι5, ααὶΐ πη ἰπ- 
6] ρογεπί περιγίγνεσθαι Πὶο 5]- 
ΤῊ ϑἰσηἸ ἤθϑίοπ6. οὔτ σθηθίϊνο 
᾿πποίατη 6556 δίᾳιθ ρϑιϊο δηΐθ 
δΔΌβοϊαίθ αϊοίατη οβϑί, [ῃ δᾶπάβθιῃ 
μη πὶ οαπὶ (8455. δορὶ ρίθη- 
ἄυπι οὐαὶ 1 δ, 2 Κέρκυρα οὔ- 
τω περιγίγνεται τῷ πολέμῳ 
τῶν Κορινϑίων, ᾳαοῃΐδπι, αὐνὶ 
ν᾽ οἰββθηί, ἀπθίαπι ἔμπα εχ 1 δ4 
οοσποβοίίαν, ΘΙ ΠΉΠτου δἰΐδτη ἀρυᾶ 
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98, ΜΗΔ. Ἔν δ᾽ ἐκείνῳ οὐ νομίζετε ἀσφά- 
λειαν; δεῖ γὰρ αὖ καὶ ἐνταῦϑα, ὥσπερ ὑμεῖς τῶν 
δικαίων λόγων ἡμᾶς ἐκβιβάσαντες τῷ ὑμετέρῳ ξυμ-- 
φόρῳ ὑπακούειν πείϑετε, καὶ ἡμᾶς τὸ ἡμῖν χρή- 
σιμον διδάσκοντας, εἰ τυγχάνει καὶ ὑμῖν τὸ αὐτὸ 
ξυμβαῖνον, πειρᾶσϑαι πείϑειν. ὅσοι γὰρ νῦν μηδε-- 
τέροις ξυμμαχοῦσι. πῶς οὐ πολεμώσεσϑε αὐτούς, 
ὅταν ἐς τάδε βλέψαντες ἡγήσωνταί ποτε ὑμᾶς καὶ 
ἐπὶ “σφᾶς ἥξειν; κἀν τούτῳ τί ἄλλο ἢ τοὺς ᾿ὲν 

ὑπάρχοντας πολεμίους μεγαλύνετε, τοὺς δὲ μηδὲ 
μελλήσαντας γενέσϑαι ἄκοντας ἐπάγεσϑε; 

98. ἐκβιάσαντες Τι, αι. Αὑρ, ῬΑ]. (455. Βορ. Μ. Τιρὰ, 
δες ̓  βεὰ ΤῊ. ποῃ τηδρὶβ ἐκβιάξω αυδηὶ βιάξω αἰχῖε, Ναπι 
ΥΙ 64, 1 ἐχβιάξοιεν βϑηΐθηῖδδ ΠῸΠ ΠΊΪΠτι5 ΓΘρΡαΡ αὶ 418 ΠῚ ᾳποᾶ 1Π 
81, 2. ἴπ Ραιοῖβ, 56α οριεῖπιῖ5. 110 015 16 Θ ταγ ἐκβιάξοντες. Θυοα ΡΙαΐ. 
Μοτ, 6624 [πιὸ αἴογίαν, ἰᾷ πῃ ΝΠ ῊΝ ̓ πιο!Π6χῖρ ᾿ο1 ἐκβιβάξουσι 16- 
σοπάππι 6586. 

μελλήσοντας οοαᾷ., 
ϑέντας. 

ΡΙαί, Τμορρ. 90ὅΑ τῆς δέκης περι- 
γενέσθαι ἰαάϊοῖπιπι ἐνδάογο 
ναϊοὶ. Αἀὰ νησιῶται 560]. γροία 
δαποίαι: ἐσχύοντες «ταῖς ναυσὶ 
μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἤπειρον. 
Οὐπὶ δηΐη ΑἰΠδηΐθηβ65. Ορὶθυβ 
ΤΩΙ ΓΙ ΠΪβ8 τηαχίηθ ἤογθαηΐ, 46 
ΘΟΥᾺΠῚ ἴαμηα δίᾳιιθ δχ ἰβιϊπηδίϊο πο 
Ρ᾽ αὐ πη πὶ ἀοίγαδῦμ, 51 ᾿πβα δ ηᾶ 
οἰν᾽ία8, 86 ΠηδὺΪ δὲ Ορρ αρπδίαν 
εἰ ἀεοίεπαϊταν, ἱπηρ θέ Π] ΘΟΓΙΓῚ 
Ῥγορυϊβανοῦῖί. Πδαπθ Ρτορίον πο- 
Ὁ ΟΠ απ) [ἢ πα ΐθτη ναυκρατόρων 
ἃ περιγένοισδ᾽ε ἰγαϊ δοΐαπι δὲ ἰυχία 
γνοοοὴ ψησιῶται ΠΟΙ] Οοδ μι πὶ δϑΐ, 

ὅδρ. 98. ἐν δ᾽ ἐκεένῳ, ἴπ 
1110, ᾳυοα δηΐθᾶ ο. 94. ῥγοροϑβῖ- 
ταπὶ 6βί. Ἠροίθ 5080]. ἐν τῷ μὴ 
πειρᾶσϑαι τοὺς μὴ προσήκον- 
τας καταστρέφεσϑαι. -- δεῖ 
γάρ. Ἐχοιβαίαν, οὐ ἴῃ βαπίθη- 
τὰ δηίθα ρτοϊαία ΡῬουβιβίαπι: ἱρβῖιβ 
βθηίθηίἶαθ ὁᾶπιθα ῬΓΟΧΙΠΊΟ 6πιη- 
ιἰαίο αἰογίαν, Ρυϊὰβ ἰϑίίαν γάρ 
ΘΧΡ ΘΔ ΙΙ ΟΠ 6ΠῚ; ΔΙίθταπι οι ΒΔΠὶ 
Ἰηαϊοαί, --- αὖ; ΓΤ 5118.) υἱ ο. 90, 
-- ώσπερ ὑμεῖς... Ὑἱά, ο. 

μελλήσαντας 50110]. τοὺς μὴ διανοη- 

89. -- ἐκβιβάσαντες, αᾳυοά 
δ οαποοθηαϊὶ νἱὰ παροὺ (Ηρογοα. 
Ὴ 180. Χο. Ηΐρράτοι. 1, 18), 
᾿ΐο ἐγα 5] δία πὶ θϑί, αὐ ἐμβιβάξειν 
Χεη. θδ6ο. 14, 4. ΡοΙν". ΧΧΥΠ 
θ, 8. -- τῷ ὑμετέρῳ ξἕυμ- 
φόρῳ ὑπακούειν, νοϑίτϑε 
αὐ Πα τὶ πὶ οὐ ὁ πὶ σ᾿ όσοτο, ΟἿ, 
δάῃ, ΤΥ 87,8. -- ξυμβαῖνον. 
Βίπηα! δυαὶ χρήσιμον. Οὗ, δᾶη. 
92. --πολεμωσεσθϑ'ε, Ποβίθϑβ 
γοθ5 τοἀ ἀ οιῖ5, ΟΥ, δάη. 1 86, 
1. -- τί ἄλλο. Οἵ, άπ. 1Π 39, 
2, -- μεγαλύνετε, δυσοίΐβ, 
ΟΠ] πονὶ Ποβίθβ Ὀυἰβίϊ 15 115. 56 
δαϊα ποίαν! βἰπέ, [06 ῬΥϑθβθη 5 
μεγαλύνετε οἱ ἐπάγεσϑε οἴ, ἀάη. 
ΓΝ τ 9ῦ;»2::τι--- μελλήσαντας 
γενέσθαι. θε μέλλειν οππὶ 
ΔΟΥΪΒῈΙ ἸηΠηϊῖνο οἵ, 80, 1. ΥἹ 91, 
1. 1,9". δὰ ΡΒγγη. ρ. 14ῦ534. Ργὸ 
μελλήσοντας οὐ 56}0]. μελλή- 
σαντὰς ἰεροηάαπι 6558 ἰπάθ ρᾶ- 
ἰοῦ, φυοά “δὰ 5δπίθπείδπι δρίαῃι 
δ οἱ μηδὲ ἐμέλλησαν, ποη οἱ 
μηδὲ μελλήσουσιν. --- ἐπάγε- 
σϑε, 6οο αἀαποῖ(ῖ5, αὐ ἤδη 
Οἵ, 41, 2. 
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99, 46. Οὐ γὰρ νομίζομεν ἡμῖν τούτους δει-- 
ψοτέρους, ὅσοι ἠπειρῶταί που ὄντες τῶν ἐλευ- 
ϑέρων πολλὴν τὴν διαμέλλησιν τῆς πρὸς ἡμᾶς 
φυλακῆς ποιήσονται, ἀλλὰ τοὺς Ψησιώτας τέ που 
ἀνάρκτους, ὥσπερ ὑμᾶς, καὶ τοὺς ἤδη τῆς ἀρχῆς 
τῷ ἀναγκαίῳ παροξυνομένους. οὗτοι γὰρ πλεῖστ᾽ 
ἂν τῷ ἀλογίστῳ ἐπιτρέψαντες σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ 

ἡμᾶς ἐς προῦπτον κίνδυνον καταστήσειαν. 

(ἀρ. 99. τῷ ἐλευνϑέρω οοἀὰ. ΑἸϊαὰ Ἰδρῖς 56Π0]. Οἷ, δάῃ, 

σαρ. 99. οὐ γάρ. Οὗ, δάη, 98. 
-- τῶν ἐλευϑέρων. Ουοά ἴπ 
οοὐά, εϑ8ί τῷ ἐλευϑέρῳ ΡΓῸ διὰ 
τὴν ἐλευϑ'ερίαν ΡΟΒΙ ΠῚ 6556 
γψοϊαηί, Αὐ ποὴ νἱάδθηη5, 4ποτηο- 
ἀο αυἷ5 ᾿ἰθονίαίς δαάποὶ ροβϑίί, 
αὖ οἰ ά 6 πὶ οᾶνογα οὐποίθίαγ, Μδηϊ- 
Γοβίαπη οδύ ποὴ ᾿ἰθογίαίθιη οἷ 5 τοὶ 
ΟΔΒΆΠῚ 6556, 5868 αυοά ἃ τη81}- 
{ἰτὴᾶ οἰν᾽ίαίθ τη] ητι8 ῬΘΡΪΟᾺΠ 510] 
ΠΡ Θηἄ6Γ6 ΟΠ ΠΘητ15 ᾿ποοΐδο Ρὰ- 
(πη, Αοσοραϊς αποα, ΟοὐΠῚ ΠΟῊ 

"ΟΏΙΠ65. ΘΟ ΘΗ 015. ἸησΟΪαΘ ΠΡ 6υὶ 
βἰηῦ, ΠΟῚ ΟΠΊΠ65 ΡοΒβαπηύ ργορίθι 
ἸΙθου απ βθουσὶ 6556. ΟπθηΪδ 1 
ἰοῦ βθηίθηῖα δ 608 ἰδηςτη 
γοίογσαν, ααἱ ΠΠθογὶ βαπί, Ποὺ 6χ- 
ῬΥΪΠῚΪ ΠΘΟ6556 δδύ, ρϑυϊηάδ δίᾳαθ 
Ἰηΐγα ἀθ 115. ᾿π8}}8 15 ΒΘΙΠΊΟ δϑβύ, 
41 ΠΌΠ 115. ̓ πηρ ον ο Ραγθδηΐ. Θὰ 
τοϑυαθηάτιηη 511, 5815 Οἶαγθ 560}0]. 
Ἰητογρτοίδι!ο τοὺς ἐλευϑέρους 
τῶν ἠπειρωτῶν οϑύθμαϊ, 4] νὴ χ 
Ῥοββὶὶ τῷ ἐλευϑέρῳ Ἰερ 1556. 
ἈΡυἰββἰπιθ ΘΠΪΠΔῚ 8 681 σοηνοηϊί 
τῶν ἐλευϑέρων, α0᾽ ταβουϊρίο 
δχ Ἰρουὶβ οἰνιταίϊθ5 686 
βιβμἰΠοαπίαν, αυδ8 ἰπ οοηῃίϊ- 
πθηἰϊ 5686 5ιιηΐ, Οἱ. ΜΗ 44, 
8 ὅσοι ἦσαν τῶν προτέρων στρα- 
τιωτῶν. Ἰίὰᾷ ἀδπιατη ἰηΐτα τθοίθ 
ΟΡΡοπιπίαν ἃ αἰίθυα ρᾶγίθ ᾿ἰθϑυὶ 
ἴη 518 ηἷ, 80 δ] θᾶ ΟΠΊΠ68 ἴϊ, 
4υϊ Αἰΐθ πὸ ἱπὴρ ουΐο ῬᾶΥθηΐ, 
Ἐγαβίνα Βοθῆμ, ἰἰθαγίαίθ δὰ 
ἔτ εὐὶ Ἰπίογρυθίδίμν, ααοηΐαπη ΠΟ 
ἔνθ ἴῃ ΤῊ. γϑυθὶβ ΠῸπ ἰηγθηϊ- 
αν, ΟἸα55. οἰγου πη] ΟΠ] 016 τιβῖ15 
αἰ βουϊιαίοπη τηδρῖὶθ οὐβουγανὶς 
4αδλη] Θχρ σανὶς, Οαΐπ γαίϊοπ6 

τοϊθοία Βαυοῃδηβί. (ΡΗΪ. ΧΧΧΥΙ 
Ῥ. 2339) τῷ ἐλευϑέρῳ 5ἰρπϊῆοανὶ 
Ραΐαί σομ ϊηΘηὉ15. ᾿ἰπΠ0 0188. οὐρά γα 
θρονί! δᾶ 80 ΑἸΠ ΘΠ ηΒ1 0.8 
ταατὶ Ῥοίθηθθ5. πλΐπιῖ8᾽ ῬΘΡΙΘᾺΠ 
᾿ρ ηάθγθ. 566. Πᾶθὸ οτηηὶᾶ 4ο- 
τη040 ἷπ τῷ ἐλευϑέρῳ Ἰαΐθγα ρΡοβ- 
Βἰηΐ, ΠΟῚ Ἀ5ΒΘα. ηαΓ, οὐ ΠΙΠ1] 
Ρτοΐθοιο ᾿πύοΡ ΡΥ θυ θ5. ΠῸΠ ἰἴ66- 
Ὀ, 51 βου ρίογατη νου ]5. αὖ αὐ86- 
Προὲ ἀβ δο αἄάδπι βιθὶ ΒαΠΙρΡ56- 
τἰπί, - πολλὴν ... ποιή- 
σονται, τοῦϊύατη πιοῦᾶ8 ἃ 
ΠΟὈΪ5 οανθηαϊ ἔδοϊθηῦ 5ῖνδ 
ἃ ΠΟΡ15 ἂν 6 6 πὶ τΠ} 1 ΘῈ} - 
οὐδ θα ἢ ΤΥ. --- τοὺς νησιώ- 
τας τέ που ἀνάρκχτους - 

. τοῦς τε (οἷ. Κταθρ. αν. 8 68, ὅ 
δά η. 4) νησιώτας ἦν ποὺ ἄν- 
αρῆτοι, ὠσιν. Οἵ. Ἐπν. ἔτγαστη. 
612 τὰς ὁμιλίας ἐσϑλὰς ϑυώς 
μειν, ὦ νέοι, σπουδάξετε. Τιὰ 
ἴδοι! ο ΟΔΥΘΙΛΙΒ Κυαθρ.. ὁοπῃϊθούανα 
τοὺς ἀνάρχτους; πᾶ] πού νεὶ 
Ρτορίει. 51 π|}}6 ἠπειρῶταί ποῦ 
ὄντες Δ6ΘΡΘ. ἀοβι ἀβρδ πη 08. -- τῆς 
ἀρχῆς τῷ ἀναγκαΐίῳ, ἴπὶ- 
ΡΘΥΙΪ ποόεϑϑίταίθ, ἀμγοῖ ἄεπ 
Ζιυαπῃ ον Ηεγυϑολαζιι--- πλεῖστ᾽ 
ἰοὺ ΐ ἐπιτρέψαντες. Οἔ Πε- 
τοά. Π| 86 μὴ πάντα ἡλικίῃ 
καὶ ϑυμῷ ἐπίτρεπε. --- Ηοο 
ΟΡ. ΤΕΟίΘ 516 Ἰη ογρυθίδίιβ δύ 
50}|01.: οὐ γὰρ νομίξομεν τοὺς 
ἐλευϑέρους τῶν ἠπειρωτῶν ἡ- 
μῦν ἔσεσϑαι πολεμίους" μὴ δε- 
διότες “γὰρ ἡμᾶς, ὡς ἂν κατὰ 
'γῆν οὐ ,μξλλοντας αὐτοῖς ἐπι- 
στρατεύειν, πολλὴν μέλλησιν 
του φυλάττεσϑαί τε ἡμᾶς καὶ 
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100. ΜΗ. Ἤπου ἄρα. εἰ τοσαύτην γε ὑμεῖς 
τὲ μὴ παυϑῆναι ἀρχῆς καὶ οἵ δουλεύοντες ἤδη 
ἀπαλλαγῆναι τὴν παρακινδύνευσιν ποιοῦνται, ἡμῖν 
γε τοῖς ἔτι ἐλευϑέροις πολλὴ κακότης καὶ δειλία 
(ἡ πᾶν πρὸ τοῦ δουλεῦσαι ἐπεξελϑεῖν. 

101. 46. Οὔκ, ἤν γε σωφρόνως βουλεύησϑε᾽ 
οὐ γὰρ περὶ ἀνδραγαϑίας ὁ ἀγὼν ἀπὸ τοῦ ἴσου 
ὑμῖν. 
λον ἣ βουλή. πρὸς τοὺς χρείσσονας 
ἀνϑίστασϑαι. 

ἡ αἰσχύνην ὀφλεῖν, περὶ δὲ σωτηρίας μᾶλ-- 
πολλῷ μὴ 

102. ΜΗ. ᾿4λλ᾽ ἐπιστάμεϑα τὰ τῶν πολέμων 
ἔστιν ὅτε κοινοτέρας τὰς τύχας λαμβάνοντα ἢ κατὰ 

ὅὰρ. 102. πολέμων Μοβαι. 7411. νϑυῖθὴβ ἔουίαπατῃ Ὁ 6111; 
τε] αὶ οοἀ 4, πολεμέων. 

καινοτέρας Νίοδῃ. Ῥδπ, ϑδίο", ΕἾΟΥ. 
,οϑΡθοῖοβα Ἰθοῖῖο χαιφοτ., 56 ἔα|58. 

κοινοτέρας γεβρομπάοι ἰϑιϊβ ἀπὸ τοῦ 
Ρίδοτῖι, 
48 ἑκατέρων οἱ διαφέρον, 

ΠῪ 8317, ααοᾶὰ ποππα}}}5 
ΝᾺΠῚ Π6 αυϊὰ ἴοδπι 

ἴσου ο. 101, Ποὶπάθ ἀρουία ἰτηϊίαιῖο οϑέ Ηοπιθῦῖ 11. ΧΎΠΙ 809, αὉ] 
νἱα. Ηδγη.ἦ δον. Ααἀά- ἀἄη. 

πολεμεῖν ποιήσονται. τοὺς δὲ 
ἐν ταῖς, νήσοις “ἐλευϑέρους, 
ὥσπερ ὑμᾶς, καὶ ἱτοὺς ὑπ- 
απούοντας μὲν ἤδη. διὰ δὲ τὸ 
ἐξ ἀνάγκης καὶ μὴ͵ ἑκοντὶ ὑπα- 
κούειν παροξυνομένους καὶ τα- 
ραττομένους, τούτους ἡγούμε- 
ὅ,α, εἰ περιέδοιμεν ἡμὰς ἐλευ- 
ϑέρους, ἐπαρϑέντας ἀλογίστως 
καὶ ἀντιστάντας ἡμῖν αὑτούς 
τε καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς εἰς κίνδυ- 
γον καταστήσειν. 

Οᾶρ. 100. που ἄρα, ἀοεῖὶ 
τοολὶ αἴδο. Οἵ. ΡΙΔΑι, αοΡρ. 4488. 
-- μὴ παυϑῆναι... ἀπαλ- 
λαγῆναι. Το ἰπῆ μιν οἵ, δια, 
8 ὅ420 γ΄. -- δουλεύοντες 
ἤ δὴ νεβρίοῖι δὰ τοὺς ἤδη. 
παροξυνομένους. τος κακότης 
καὶ δειλία ποῆ πιαυϊίατη νἱὶ- 
ἀδηίαν αἰβῖουγο ΟἱἷἍ, δάηῃ. 823, 4. 
ΥἹΙΙ 80, 8 εἰ δειλέᾳ καὶ κακπαν- 
δρίᾳ ΘΟΡΉ. Αἰ. 1014, δειλέα καὶ 
κάκη Εν. Ἰρμῖρ:. Τδυν, 616, δει- 
λῷ καὶ κακῷ Ρίαι. Μεποχ. 240 ς, 
Κακότης 650 ψοοΑ ΌΪα μὴ ποιητι- 
κώτερον πο [ἈΠΊΘῊ βρτθίαπη Ὁ 
ΑΒΠΡΙ. ΝΕ 1 οἱ Αχιοολὶ βου ρίογο 

ΤΗΘογαΙα18 ὙΟΙ]. ΤΠ1. ϑθοῦ. 1. 

86θἃ. -- πᾶν... ἐπεξελ- 
ὥϑ᾽ εἴν. ΑἸΪῈ1 πάντα ποιεῖν, ἐπὶ 
πᾶν ἐλϑεῖν. Οἵ, Χοη. Αη80. 11 
1, 18. Μεπιον, Π 9, 6. -- πρό, 
Ρούϊα5 4 8πη|, ἀπϑέαζί. Οἵ, ΘοΡ}. 
Απί. 888. 

ΟὰρΡ. 101. μὴ αἰσχύνην 
ὀφλεῖν, πὸ Θοπύμπ 6} ἃ Πὶ 
60 τ ΤΊ ΘΥΘΒΤΠΙ8: Οἵ, δάη. Τ7, 4. 
Τπῆηϊι, δροχορϑίίοαβ, 400 περὶ 
ἀνδραγαϑίας ὀΧΡΙΪοαῖαν, 80 ὁ 
ἀγών «ἐστι βἰτα νον Ρεπάοὶ ἃὺ- 
416 100 παυϑῆναι ἃ τὴν παρα- 
κινδυνευσιν ποιοῦνται. ῬΑΥΙΘΓ 
ἰηἔγα ἀνϑέίστασϑαι δα περὶ σω- 
τηρίας εἰ ἡ βουλή (ἐστιδ το- 
ἔθυταυ, 

Οδρ. 102, ἀλλ᾽ ἐπιστάμε- 
Ἅ α. Βεοίαυϊταπί απο ΑἸΠΘΠΪΘἢ565 
Αἰχονῦθῃῖ, ἀθ!  θογδηάθτη 6556, Π6 
4815 ταυτὸ ΡούοπίουΙθ 5 ΟΡ ϑἰδβιίδί, 
--- τὰ τῶν πολέμων. Οἱ. δάῃ. 
ΠῚ 11, 4. 00, 1. -- κοινοτέ- 
ρας τὰς τύχας. .. πλη- 
ἅος, ΔΘ] Δ ΟῚ! ΟΓΘ5 ΡΎῸ ᾿πὶ- 
ΡΥ 8 αἰροΡα 46 ΘΟ ἢ5 
σ8 8118 θ6}18 ΓΘ οὶ Ρι6 τ, Οἷ, κου- 
νοτέραν τὴν βλάβην ΠῚ 14, 1 

12 
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τὸ διαφέρον ἑκατέρων πλῆϑος᾽ καὶ ἡμῖν τὸ μὲν 
εἶξαι εὐθὺς ἀνέλπιστον. μετὰ δὲ τοῖ δρωμένου 
ἔτι καὶ στῆναι, ἐλπὶς ὀρϑῶς. 

108. 4Θ. ᾿Ἐλπαὶς δέ, κινδύνῳ παραμύϑιον οὖσα, 
τοὺς μὲν ἀπὸ περιουσίας χρωμένους αὐτῇ, κἂν 
βλάψῃ. οὐ καϑεῖλε᾽ τοῖς δὲ ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον 
ἀναρριπτοῦσι (δάπανος γὰρ φύσει) ἅμα τε γιγνώ-- 
ὄκεται σφαλέντων καὶ ἐν ὅτῳ ἔτι φυλάξεταί τις 

Οᾶρ. 108. 8 1. κινδύνου 8100. 1.1, 86 οἱ Ῥιοο]. ἴη Ηοβίοά. ρ. 
85 οἱ 50}0]. Αἰ θη]. 

ἔτι οτὰ. (. 1. νιπᾶ. Κ. τὰ. Οἤν. 

οἱ ἀθ ἢ κατά 1 Τθ, 8. 1 ὅ0, 1. 
Θοπίθηςί οδὺ: δνθηΐίαβ ὈΘ]]Ουτα 
ἱπίθγα πὶ πο ἰδ πάπιπα αἰ εγα αυδη- 
ὑππὶ αἰγοΟΓ τι 416 ΘΟΡΪΆ5. --- εὖ- 
ϑιύς δὰ ἀνέλπιστον τοῖον, -- 
μετὰ τοῦ δρωμένου, οὐτὰ 
ἀρθπαϊ νἱγίαίε, Οὗ, Π 68, 8. 
ΥἹ 10, 2. -- στῆναι... ὁρ- 
ϑιῶς. Ῥατὶ {τδηδίδιίοπο. ἀϊούατα 
Β0Ρ1ι. ΟΕ. 80 στάντες τ᾽ ἐς ὀρ- 
ϑὸν καὶ πεσόντες ὕστερον. 1π- 
αὐτο Ηδυνογὰ, (δία, Ὑππο, Ρ. 
19) ὀρϑοῖς. Οἵ, ϑορ!. 1. 1. οἱ 
ῬΟΙΥΌ. ΧΧΧΙΠ 12, 8 ὀρϑῶς 
ἵσταντο. 

Οαρ. 108. ὃ 1. κινδύνῳ 
παραμύϑιον οὖσα. Ῥαϊΐνυϑ, 
οἱ Κναθο. ρϑπούναπι φγδϑία!ῦ, 
ἱπβοϊδπίῖου αὐϊάθμη δβδῖ, 568 5]πη}- 
Ἰιύου Ἔχρ οαππ5 δίαιτα δρυᾶ 1ιϊν. 
ΧΧΥ 106, 20 εστερίιατη 50]8- 
Οἰἴατη 5080 ἸηοΥῦῦϊ ἰηνοπίι- 
γαπι, -- τοὺς μὲν... αὐτῇ 1|- 
105 αὐτά πὶ, 4 πὶ ΟΠ τῇ ἃ σ᾽ ἢ ἃ 
ΟΡ ΔΡαπαδης ἃ 68 (5ρ6) 
αὐαπταγ, ἰίαὰ αἱ, οἰϊδπηϑὶ 806 
[Γαδ γ θη Π},) ἰδ θη ΠΟΠ οτηηἷᾶ 
ἈΙΔΙΒΒΕΣΙ βἰηΐῖ, [8 ῬΥΆΘΡΟΒ. ἀπό 
οὗ, δἄπ. 191, 1. -- οὐ καϑ'- 
εἴλε, Ρογάθτθ (οἵ, 14, 8) ποπ 
5016, ΡγΟρΡίου Πᾶπο φουίϑι ὙΠ 
(οἵ, νυθρ. αν, 8 ὅ8, 10 δάη. 2) 
ἴῃ Δρροβίίο δηππίϊδίο βθοιπάδτϊο 
ΒΘΠΘΓΆΙ15. ΒΘ θη 18 ΠῸΠ ΡΘΥ ορίδί,, 
584 Ρ6γ οθῃϊαποίίναπι οὐπα ἂν εχ- 
Ρυϊπηίαγ, Οἷ, ϑόρῖι. ΕἸ. 28. 
τοῦς δὲοις. ἀαθος αι δῦ τιονῶ δὸς; 
ΔῸ 115, 4απὶ ΟΠη 68 4185 Πᾶ- 

Ὀδη. 

θΘπί Γ65 ἴῃ δἰθδπὶ ἀδηί, Οἵ, 
κίνδυνον ἀναρριπτεῖν ΤΥ 8ὅ, 4. 
90, 2, 06.159. 1 οὐ 8 ἀδιῖνο 
Κύθορ. αν, 8 48, 18 Δάη. 8: ἐς 
ἅπαν ρτὸ 5010 περὶ ἅπαντος 
ἀϊοίαπμη οϑί, 4θ απὸ οἷ, ], 1. 8. 68, 
21 δάη, 8 οἱ δάη. 68,. 2, Τὅ, 8. 
108, 8. Ὡυἱ ργορίου ἱπορίδηι βδ 
οπηηΐα ἰογίππαθ αἰἰβουϊ πηϊηὶ οοτη- 
τηϊψπηΐ ἀρίθ 115 Ορροη απίαν, 480- 
ταση οραπὶ Δα παάδηίϊα Ποο ἀἰβουῖ- 
τῆθη Θχοθαϊς, Ηδο ὁρροβίψουτπι 
ταύϊοπο ποη ἰη ο!]θοία Ο]855. ἄναρ- 
ριπτοῦσα οοπϊοοὶί τοῖς δέ αρτὰ 
ΘΙ απ 085 Ὁ ΠῚ 68 ᾿η οΡρυθίαιαβ. 

 ΝΟοΡὶΒ. πραὰα οὗ δέ τοι! πὶ ΟἸΠΠ65 
νἱάθηίαῦ 6888 ΡΌβϑθ Πθαῖι 510 
ἀναρριπτεῖν τινι ἀϊοὶ. Οογίβ 
ΘΧΘΠΊΡ]5. 116. πραύσαιμη. ῬΓΟΘΑν , 
--δάπανος γὰρ φύσει. ὅΡε5, 
ααδθ ΠΟΙηΪη65 ἃᾳ διπάοηάαπι ἰη- 
οἰϊαί, παίατα ργοάϊρϑ 605 δᾶ- 
ἀποῖῦ, αὖ ααδπὶ Ρ]αγπια ἀἰβουὶ- 
τη ΘΟΙΗΤΪ απ, 4πὸῸ ἢ αὐ ἰΐ, 
ααἱ ορὶθ5 ποθὴ ἃραπαοηΐ, ΒΔ. ΠΩ 
ΤΟΥ. ΟΠ πη ΘΙ τα 500- 
Θδπϊ --Ξ ἅμα τε... καί ἴαπ- 
οἷς γιγνώσκεται εὐ οὐκ ἐλλεί- 
πεις Ὁ] δηΐϊπι ρυϊ πη πὶ βροὶ ἴ4]- 
Ιαοῖα οορηοβοῖμαῦ, πΪ8}} ᾿ᾶπὰ τ ]ϊ- 
αὐὰπὶ οί, ααοα Ρδγίοα!ο οοτηϊ ὑ- 
ταΐαν. Ὑ ΘΕ ΘΟΥΤΙ ΠῚ οοΟἸ]οοαῖῖο οὐϑίδί, 
ἀαομηΐπαβ ἄμα δυοίοτα (1855. Θα πὶ 
σφαλέντων ἰᾳπρΆΠΙΙ8. --- σῷ ἃ - 
λέντων, τυὖ τηλρ]5 ἀἰβιϊπριιαίαγ, 
Ῥῦὸ σφαλεῖσι ἀϊοίαπι οβί, Οἵ. 
Κτναθρ. αν. 8 47, 4 δάπ. 2. -- 
καὶ ἐν ὅτῳ... οὐκ ἐλλεί- 
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2 αὐτὴν γνωρισϑεῖσαν οὐχ ἐλλείπει. ὃ ὑμεῖς ἀσϑε- 
νεῖς τὲ καὶ ἐπὶ ῥοπῆς μιᾶς ὄντες μὴ βούλεσϑε 
παϑεῖν, μηδὲ ἑμοιωϑῆναι τοῖς πολλοῖς, οἷς παρὸν 
ἀνϑοωπείως ἔτι σῴζεσϑαι, ἐπειδὰν πιεζομένους 
αὐτοὺς ἐπιλίπωσιν αἵ φανεραὶ ἐλπίδες, ἐπὶ τὰς 
ἀφανεῖς καϑίστανται, μαντικήν τε καὶ χρησμοὺς 
χαὶ ὅσα τοιαῦτα μετ᾽ ἐλπίδων λυμαίνεται. 

104. ΜΗΔ. Χαλεπὸν μὲν καὶ ἡμεῖς, εὖ ἴστε, 
νομίζομεν πρὸς δύναμίν τὲ τὴν ὑμετέραν καὶ τὴν 
τύχην, εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἔσται, ἀγωνίξεσϑαι" 
ὅμως δὲ πιστεύομεν τῇ μὲν τύχῃ ἐκ τοῦ ϑείου 
ἡ ἐλασσώσεσϑαι, ὅτι ὅσιοι πρὸς οὐ δικαίους 
ἱστάμεϑα, τῆς δὲ δυνάμεως τῷ ἐλλείποντι τὴν 
“ακεδαιμονίων ἡμῖν ξυμμαχίαν προσέσεσϑαι, ἀνάγ- 

" Α ᾽ ’» “ὔ᾿ 

χὴν ἔγουσαν. καὶ εἰ μὴ του ἄλλου ν μ ᾿ 

πει, εἰ ἀρ 605 Π0η τρὶϊη- 
αυἰϊύ, 'π 4πὸ 4πἰ5 οὐΐδτη 08 - 
γοαί οορβηϊαπι, ἷ. 6. αυοα 
ἴδ!!}δοὶ βρεὶ αἰ 5] θα πὶ Βογν θη. 
Ῥοΐεπαϊ βαιὶβ νἀ θίαγ οὐκ ἐλλεί- 
πει, ῬΓῸ 4110 ΟΠΪ550 ἔτι (εἴ, 54.) 
οοπιπιοαϊα5 οὐκέτε λείπει Ἰερὶ 
ΒΕΚΚ, δαποίδί, ΘΧΘΙΉΡΠ15 5ἰπηὶ]- 
θὰ5. αν. ΕἸ. 609 ἐκ βάϑρων ῈΡ 
πᾶς ἀνήρησαι φίλοις οὐδ᾽ 
λέλοιπας ἐλπίδα εἰ ἌΡΟΙΙ. πμοά, 
1 δ1 τοῖόν σφιν ἐνέλλιπε Δ ὲλ- 
Ἄτρον ἀοιδῆς. θὲ ἐν ὅτῳ οἵ, ΠῚ 
80, 4 ἔν τε αὑτῷ φυλάσσοιτο. 

ὃ 2. ἐπὶ δοπῆς μιᾶς ον- 
τες, 'π ἀπΠῸ αἰ Βου  πιΐ ἢ 15 Π10 - 
τηθπίο νουβδηΐθϑ, αυοά, Ὁ ΠῚ 
ΟΡΙθὰ5 μαπὰ ΠῚ] ΠῚ να]θδηΐ, ἐς 
ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀναρριπτου- 
σιν Ἰάεοαια ἀπὶ ἀἰβογιτηϊηὶ 58 
οὐπηΐᾷ οοΙηπηϊπηΐ, Αἀ ἤᾶπο 56η- 
16 186 ΘΟΠΘΘΡΘΠΕΔ ΠῚ Δρύμπ) δϑί 
ἐπὶ δοπῆς μιᾶς, ποπ 4ποα ΑἰϊὈὶ 
{ππε Ηἰρρ. 1168. ΡΙαι. ΑΥίδχ. 80) 
Ιεσίταν ἐπὶ σμιπρᾶς ῥοπῆς. οὐ 
Ἐὰν. Ηεὶ. 1090 βλέπω δύο ῥο- 
πᾶς, αιοᾶὰ δά θοπιπῃ ΤΠ ΠΠΊ6 16 
τοὶ δβυθηΐι πηι Βρθοίαί, --- ἀνϑρω- 
πείως. .Πυτηδηὶβ αυιϊθα5 οὐ 
ΘΟ Π51}115, ἰ. 6, πΠαίαγα! θ5., ἴῃ 
ἢὰ πιᾶηὰ ροίδοβϑίαία ροβὶτϊβ (Π0ῃ 
αἀἰν᾽πἴ8, ογϑ οι} 15, γα].).“Κ Β δα. --- 

τῆς γὲ ξυγ- 

καϑίστανται, 56 ΘομνοΥ- 
τπηΐ. Οὗ ΤΙ 14, 9. 18,4. -- μαν- 
τικήν τε καὶ χρησμοῦς. Οἵ. 
δάη. ὙἼΠΙ 1, 1. --- μετ᾽ ἐλπέ- 
δων. Οἷ, δάη. 69, 2) 

Οαρ. 104. τὴν τύ χη ν. 
ΒΙοοπιῖ. τὴν ὑμετέραν τεροιὶ 
νψα]ύ, 51 ΠΡ 15. οἰν τα 10 5 οὐ νἱτὶβ 
Ρυϊποῖρί 5 581 ἔογαπᾶπὶ αὐίγὶ- 
θαΐδτη 6558 ΘΧρ ἰθαπ5, Αἱ μαϊὸ οχ- 
ΡΙδηδίοαὶ οὈβίαί. ἀνία ]8 δηὲθ 
τυχὴν Ροϑβίίιι5, 8πίε δυναμιν 
οἸηΐβϑιιβ, Οαπὶ ἔογίαπα διιΐθηη 510] 
οογία πάη] 6556. Μ6} 1} Ιά60 νἱάθη- 
ἴπν ἀἴσθΓο, παϊὰ ΑἸΠΘηΐθη568 608 
ἐπὶ μιᾶς ῥοπῆς 6550 αἰβτηιανε- 
τϑηΐς "το ζυμῇ, .. ἢ ἔσται, 
5011. ἡ τύχη. πῇ τὴ μὲν τύχῃ 

«μὴ ἐλασσώσεσθϑαι, ἴοτ- 
τὰ πᾶ αὐϊάοη. ΟὉ ἀϊνίῃηπτη 
ΔΌΧΙΪ απ ΠῸ5 ποπ ἰηΐοτϊο - 
Ρ65 ἔαταΓ 05. Οἱ, 112,2. τῇ. 
σῳξούσῃ τύχῃ ἐκ τοῦ ϑείου 
αὐτήν. --- πρὸς... ἵστάμε- 
ϑα, δάνουβαπιαν, ΟὈβίβεϊς- 
τ 5. -- τῆς δὲ δυνάμεως 
τῷ ἐλλείποντι ΗΟ 
γοῦθα ἴπποθ. Οὐ ΠῚ προσέσεσϑαι: 
ΑΙΓῈΡ αυιοπὶ ἀαιϊνα5 ἡμῖν δὰ ξυμ- 
μαχίαν γρενεϊποι “ Παδοκ. ΟἿ. 
ΥΙ5Ι, 2. δάπι Ν ὅ, 1. -- καὶ εἰ 
μή; του... αἰσχύνῃ. Ὀῖο- 

15. 
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γενείας ἕνεκα καὶ αἰσχύνῃ βοηϑεῖν. καὶ οὐ παντά- 
πασιν οὕτως ἀλόγως ϑρασυνόμεϑα. 

108. 4Θ. Τῆς μὲν τοίνυν πρὸς τὸ ϑεῖον εὐὖ- 
μενείας οὐδ᾽ ἡμεῖς οἰόμεϑα λελείψεσϑαι. οὐδὲν 
γὰρ ἔξω τῆς ἀνϑοωπείας τῶν μὲν ἐς τὸ ϑεῖον 
ψομίσεως τῶν δ᾽ ἐς σφᾶς αὐτοὺς βουλήσεως δι- 
καιοῦμεν ἢ πράσσομεν. ἡγούυμεϑα γὰρ τό τε ϑεῖον 
δόξῃ, τὸ ἀνϑρώπειόν. τε σαφῶς διὰ παντὸς ὑπὸ 
φύσεως ἀναγκαίας, οὗ ἂν “κρατῇ, ἄρχειν. καὶ ἡμεῖς 
οὔτε ϑέντες τὲν νόμον οὔτε κειμένῳ πρῶτοι χρη- 
σάμενοι, ὄντα δὲ παραλαβόντες καὶ ἐσόμενον ἐς 
ἀεὶ καταλείψοντες χρώμεϑα αὐτῷ, εἰδότες καὶ 
ὑμᾶς ἂν καὶ ἄλλους ἐν τῇ αὐτῇ δυνάμει ἡμῖν 

ΟΡ. 10ὅ. 8 2. ἀναγκαίως ἀρι Ῥίοηγ5. Ρ. 918. 

ΠΥ. Ῥ. 914 5ϑηςθηίαπι ἀθοΙαυ ἃ ἢ5 
εἰ καὶ διὰ μηδὲν ἄλλο, διὰ 
γοῦν τὴν αἰσχύνην. -- οὕτως 
ἀλόγως. Οἷ. 59, 4. 
Δρ. 10. 8 Τ, τῆς μὲν... 

λελεέψεσθϑαι, αἴάαϊ θοπᾶ 
ΟῸΠῚ 4115 συαίϊα π6 Π05 4 πὶ|- 
ἀοπὶ Ραἱᾶτηὰβ ἀθδύϊταςο 5 ἴο- 
τ. 6 εὐμενείας νἱ οἵ. Εν. 
ΗΕὶ. 818 πῶς δ᾽ εὐμενείας τοι- 
σίδ᾽ ἐν δόμοις ἔχεις: ἀθ πρός 
οαπὶ 860, οἵ. ΥἹ 80, ὅ τὴν πρὸς 
ἡμᾶς ἔχϑραν μὴ ἂν βραχεῖαν 
γενομένην διαφυγεῖν εἰ ΡΙατ. 
Ῥεπι, 1 χάριν οὐκ ἔχειν πρὸς 
τὸν δῆμον, «υϊθυβ ΘΧΘΠΊΡ Ϊ5 το- 
βαταύαν εἰ Καιιθρ᾽, Θοῃ!οίαγα πρὸς 
τοῦ ϑείου εἰ Μεοίποκῖϊ περὶ τὸ 
ϑεῖον (Ήετμα, ΠῚ φ. 854); λεί- 
πεσϑαι οὐτὰ Θοῃθί. εδἀ6πὶ νἱ ργδ6- 
ἀϊπιηι Πα 65 ἜΟΡΗ. ΕἸ, 474 γνώ- 
μας λειπομένα σοφᾶς. --- οὐ- 
δὲν γὰρ. .. πράσσομεν, 
πδαάπ οηΐτ φαϊοα πηι ρΓ86- 
[6 ΠΌΠΊΔΗ 8 ΠῚ ψν6] ἀθ Τ6ΡῈ5 
αἰνὶπὶβ ορἰπϊοηθιη νοὶ ἀθ 
5115. (1. 6. Πα ΠΊΔ 15) ΓΘ 5 νὸ- 
Ιυαπίδίοιη Ροβοϊτηα5 δυύί ἔᾶ- 
Οἰ ΠῚ 5, ἷ, 6, 181] οχρθίπηιβ δας 
Ῥεγρϑίγδηιαβ, απο ΠῚ οΟπγθηΐδύ 
ΟἸΏῚ 1ΐ5, αὑδθ ΠΟΙΪη65, αυοα δᾶ 
605 διἰιΐπεί, οορίίαηΐ δαΐ, αποά 

δὰ ἴρ505 δἰ πηδΐ, 6558 νοϊαηί, 81- 
ΤῊ} }15 ΚΟΥ ΠῚ αἰγΠδγ πὶ οἱ Β.1ΔΥ ΠῚ. 
αἰδυϊποίϊο ἀρὰ )6πι. ΠῚ 260 τὰ 
δὲ πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὐσεβῶς, 
τὰ δ᾽ ἐν αὑτοῖς ἴσως διοικεῖν. 
Ὀς ἔξω οἴ. 91; ῬΓΔΘΡ οϑἰπιηὶ ἂν- 
ϑρωπείας οἱ δα νομίσεως οἱ δῇ 
βουλήσεως πἰφσσι τὰ ἐς τὸ 
Δεῖον αἱ 67, τὰ ἐς τὸν πό- 

. ᾶεμον, 11 40, ὦ τὰ ἐς ἀρετήν. 
Ὁ, 2. ἡγούμεθα γ στο λολι 

ἄρχειν, Θπὶϑ5.Ἴ1 ἃ Τὴ 15 6Π Ἶ ΠῚ 
οὐ ἀθο8 6χ ορίῃϊομο Ποιηϊ- 
ΠΌΤ οὐ ΠΟΙΪΠπ 65 πιαηϊξαβίο 
(αὐ ἀρρᾶγεὶ εχ 115, 486 ἤδυὶ νἱ- 
ἄἀρθῖπι5, ποη ἰδηΐατη, αὐ ἀ6 νἱ ηπ- 
τηΐηἶβ, ΟΡ πη.) παίανϑα π6- 
οοϑϑιίδαίθ ΒΡῈ" δἷ ᾿ἱπρ6- 
γᾶτο, αποά ρούοβίδίθ βΒιρε- 
τϑηΐί. Δόξῃ εὐ σαφῶς Ῥαίεΐ ὁοη- 
{ταυῖα ροβίία 6556 οἱ ἡγούμεϑα 
δα πἰγαπιαιιθ ρορπθνθ, [)6 60110- 
οδίϊοπθ τέ Ῥᾶνιουϊδε ἴῃ ψΕΡΘῚ5 τὸ 
ἀνθρώπειόν τὲ οἵ. 99 τούς νη- 
σιώτας τε ἰθῖααα δάπ.; διεὰ παν- 
τός τ-α Ρ6Γ ΟἿ Π6 ἘΘΠΡαΒ, αἱ 
Ι. 88, 1. Οὐπι βοηίθηίαα. ροβίο- 
τίου ρατίθ ΒΙοοπηΐ. ἴᾳγθ οοιηρᾶ- 
ΤΑΥΤῚ ᾿πθεῦ 1 76, 2, ὁπ απΐνογϑᾶ 
ΡΙαΐ, Ολπι. 17. --- ὑμᾶς ἂν... 
δρῶντας ἄν. Οἵ. δάη. 116, 4. 
186, 8. 
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8 γενομένους δρῶντας ἂν ταὐτό. χαὶ πρὸς μὲν τὸ 
ϑεῖον οὕτως ἐκ τοῦ εἰκότος οὐ φοβούμεϑα ἐλασ- 
σώσεσϑαι᾽ τῆς δὲ ἐς “ακεδαιμονίους δόξης, ἣν 
διὰ τὸ αἰσχρὸν δὴ βοηϑήσειν ὑμῖν πιστεύετε αὖ- 
τούς. μακαρίσαντες ὑμῶν τὸ ἀπειρόχακον οὐ 

4 ζηλοῦμεν τὸ ἄφρον. “ακεδαιμόνιοι γὰρ πρὸς σφᾶς 
μὲν αὐτοὺς καὶ τὰ ἐπιχώρια νόμιμα πλεῖστα ἀρετῇ 
χρῶνται" πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους πολλὰ ἄν τις ἔχων 
εἰπεῖν ὡς προσφέρονται, ξυνελὼν μάλιστ᾽ ἂν δη- 
λώσειεν ὅτι ἐπιφανέστατα ὧν ἴσμεν τὰ μὲν ἡδέα 

καλὰ νομίζουσι. τὰ δὲ ξυμφέροντα δίκαια. καίτοι 
οἱ πρὸς τῆς ὑμετέρας νῦν ἀλόγου σωτηρίας ἡ 
τοιαύτη διάνοια. 

αὐτό οοαά,, ταὐτό 50}Π0]. εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς καὶ ἄλλος 
ὁστισοῦν ἐν τῇ ὁμοίᾳ δυνάμει γενόμενος ἡμῖν τὸ αὐτὸ ἂν ἔπρατ- 
τὲν οἱ α}1ὰ νϑγίθῃβ ἰᾷά δὴ 6558 δοίιγοβ. ἢἤδηρ βουὶρύιναπι 50- 
ἴῃ δὰ 56 ῃ ΓΘ ΠΙΆ Τὴ ἀρίδιη 6586 τηδηϊϑβίμτη δϑί. 

8 8. ἣν 0455. (]. γεῃ. ἘΠ Ἀερ. δὲ ροβίεα ὕἴβῃ, πεστεύητε, 486 
γϑοθρὶς Ηοΐπι. Θεὰ ἣν πιστεύητε (ιυέπῆ ἱλν' φίαμδοη δοἰ εἴ), 4ὰο- 
πἰᾶπι Μ6 11 βἰθὶ δὰ 6 τ Ῥθιβιαϑιπὶ 6558 ἀἰχϑγιηί, ἴογγὶ πϑααῖϊὶ, [ἢ 
γυ]ραία ἢ 

ΣΙ ΞῚ πρός, αυοά, αὐτϊπδι 
αἃ, - ἐκ τοῦ εἰκότος, αἱ 
ΡΓΟΒΔΡ116 65. Οἱ. ΤᾺ 17, ὅ. 
-- οὐ φοβούμεϑα ἐλασσώ. 
σεσϑαι. ἈΑπίπιιβ δαγνογίθηαιβ 
εϑδϑί δὰ ἱηδηϊηνὶ ἀβῦτη, ἀθ αὰ0 
γιὰ, Μαίῃ. ἅτ. 8 8620 δάη, 1. 
Καποσ, αν. ὃ ὅδ, 8 δάη, 18. δΊηιϊ. 
δὰ Ρίαί, Ρεοιῖοὶ, ο. 7. --- τῆς δὲ 

. δόξης. Ῥεπάθί Ὁ [τὸ] 
ἄφρον, ἰ, 6. τὴν ἀφροσύνην. 
Τὸ ἀπειρόκακον 5ὶ [οῃτπ δοαοπὶ 
Βθπθῦνο ΘΟΠδΘτοτα] Π0]18, αἰϊᾶ 
ἀυτίαβ ἀϊοαίαν ἀπειρόκακπον τῆς 
δόξης, ας -« ἴσηρε απ 5010 Ῥτοὸ- 
ὨΟΠΉΪΏ6] ὑμῶν. “Βδι, Ὑμῶν τὸ 
ἀπειρόκακον τῆς δόξης ἰἀγηδη 
ΠῸΠ τηῦ]το ἀυΓΙτ8 ἀϊοία ν᾽ ἀθητοῦ 
4υ8πη τὸ ἐπ ἐπδαυϑι ἀσϑενὲς τῆς 
γνώμης 1 6Ι, Ἐς ἴετε τά θπὶ 
εδὶ δίαιε περί. "Ὅ δάη. 68, 2. 
-- ἥν. Ηϊς δόξαν πιστεύειν 
ἴάδτη δίᾳιε πέστιν πιστεύειν νὰ- 
Ἰεγθ ναὶ ροίϊι8 δὰ πογυστη 51Π|}}}-- 
ἰπαϊποτα ἀϊοία 6556 οχὶβττηα πα υτη 

Ρῖο ἥν Ιεσὶ νοϊαἱν Βεἶβκ. Οἷ, δᾶῃ, 

εϑί, 48 γαίϊοπο νυἱσδίατη ἀοἴθη- 
ἀπηῦ Βεγπη. ϑ'υπί. Ρ. 108 εἰ Κυποσ. 
Ἀονθγα δηΐπὶ ἤδοο δε! οσππι ορὶ- 
ηἶο βῖνθ δβχβρϑοίδιϊο ἤ0Π ῬΎΆΘΙΘΓ 
Θογαπὶ Παποϊδπι) οβϑί, θα μδὸ οθη- 
τἰποίπιτ, Οἱ Κναθα, αν. ἃ 46, ὅ. 
- τὸ ἀπειρόκακον, δμγα 
Ἡαγπιϊοξῖρκοῖξ. ὅ1ο ἃ 1155: πη 6 1855, 
- οὐ ξηλοῦμεν μείωσις εϑὶ 
εὐ Βιρογϊοῦὶ μακαρέξειν Ὀεπὸ τὸ- 
ΒΡΟπάεσι, 
8 4. πλεῖστα, Ρ᾽ ΤΊ πὴ πα τη, 

-- πολλὰ ἄν τις ἔχων εἰ- 
πεῖν, 561}, εἶ βούλοιτο. δι πηῖ- 
ποῦ πη. 11 27 τὰ μὲν ἄλλα 
σιωπῶ πόλλ᾽ ἂν ἔχων εἰπεῖν, 
ῊΗΙ δ εἰπὼν ἂν ἡδέως... 
τὰ μὲν ἄλλα ἐάσω. Ηοο εἐχοπι- 
Ραπι 60 αἰβονυί δὺ 9, ὅ, ταδὶ νά 6 
δάη., φαοὰ νογθπὶ ρυϊππδτίατη ἂν 
δηλώσειεν πύη δα δᾶἀπάεριῃ, 568 
δα βυδπη ΘΟΠαϊοΙ ΟΠ 6 ΠῚ (ξυνελὼν 
μάλιστα -- εἰ ξυνέλοι μάλιστα) 
γοΐογιυν, Οἵ, ΨΙ 80, ὅ. --- καέ- 
τούδὲς -διάνοια, δίᾳῃυϊ τὰ- 
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1006. ΜΗΔ. Ἡμεῖς δὲ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἤδη 
καὶ μάλιστα πιστεύομεν [τῷ ξυμφέροντι αὐτῶν] 
Μηλίους ἀποίκους ὄντας μὴ βουλήσεσϑαι προ- 
δόντας τοῖς μὲν εὔνοις τῶν ᾿ΗΕλλήνων ἀπίστους 
καταστῆναι, τοῖς δὲ πολεμίοις ὠφελίμους. 

1017. 40. Οὔκουν οἴεσϑε. τὸ ξυμφέρον μὲν 
3 3 ΄ 5 Ἁ δ ’, ᾿ ν 

(εν ἀσφαλείας εἶναι. τὸ δὲ δίκαιον καὶ καλὸν 
μετὰ κινδύνου δρᾶσϑαι" ὃ “ακεδαιμόνιοι ἥκιστα 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τολμῶσιν. 

108. ΜΗΔ. ᾿Δ4λλὰ καὶ τοὺς κινδύνους τε ἡμῶν 
ἕνεχα μᾶλλον ἡγουύμεϑ᾽ ἂν ἐγχειρίσασϑαι αὐτοὺς 

(8ρ. 107. δρᾶάσϑαι ΜΝ. εἰ Μ4}1ἃ ΕἸ ΘΥΪ νουίθῃ8: ΘΧ σα οοαά. 
δρᾶσαι αυὺι δράσαι εποίδίαπι δῦ, 

115 δηΐϊπιιι5 (ϑεπκαγ) ποῖ ἴδ - 
νοεῖ νεοβίστδε παπὸ β8]αίὶ, 
οαϊὰ5 πὰ}1ἃΔ τίϊο δϑὺ (βῖνε 
ααδ ναύϊοπὶ οοπμν θη ΘΠ ΟΥ 
ὀχβρθοίατὶ ποπ ΡΟ Θ8 1). Ἐε- 
5ΒρΡ1οἷϊ ἄλογος σωτηρία δὰ 104 
οὐ... ἀλόγως ϑο σελ, ες. 
6 καέτοι οὗ. ἀαῃ. ΠΕ θ4, 4, ἀ6 
πρός δάῃ, 1 860, Ὁ: 

(Δρ. 106. ἡμεῖς δὲ κατ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο... πιστεῦύο- 
μὲν, ΠῸΒ γ6ΓῸ ἢδο 'ρ88 ἀθ 
οδα58 (5011, αυοὰ τὰ μὲν ἡδέα 
καλὰ νομίζουσι, τὰ δὲ ξυμφέ- 
ροντα δίκαια) παμο ν 6] τὴ - 
χίτη οὐ ἀϊπια5. Ργο ἤδη Κταορ,. 
ἐγυβίτα δή οοηϊοοῖς. Οἱ. 1ΠΠ 59, 8. 
ΙΝ, θ8,.1. -- τῷ ξυμφέροντι 
αὐτῶν, αἱ 5ίατα ροβϑ5ϊέ, δα βου- 
λήσεσϑαι γοθγ πα πὶ οδύ οἱ ἴη- 
ἱεγργοίαπαάιπι ρυορύου (οἴ. 1 70, 
9. ΠΕ Θ9. 12 ἘΠῚΉΘΥ ΘΝ 98 δ) 
ἸΡβοτγατῃ, ἈΠ 1τ8 ἔθῖη, βοὰ 5ἷο 
δὰῖ τῷ αὑτῶν ἕ. αυἱ τῷ αὐτῶν 
ἕξ. (ΟΕ άπ, 11 32, θ) ἐχϑρθοία- 
ται5. ὕι πὰπο γουρᾶ βουϊρία βιηΐ, 
Υἱχ δἰ βι οἰ ἤσαν Ροβϑαπί α8Πι 
Ῥτορίου εὐ] δύοτη ΘΟΓΤῚΙ ΠῚ. 
[τὰ δυίεπι οὰπι ἰπηρὶ ποϑαιοϑηΐ 
Ὠϊϑὶ ΘΌΤη πιστεύομεν, αυΐϊα 60- 
ἄεπι ρογίποι κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο, 
ῬΓΌΓΒιι8. ἱΠῸ {118 βαηί. Νεαὰθ 1ε- 
οἶββθ νἱἀθίαν δὰ 5361:0].: διὰ τὸ 
ἴδιον συμφέρον τοὺς Λακεδαι- 

μονίους πιστεύομεν καὶ μάλι- 
στα ἥξειν ἡμῖν βοηϑούς, ααυϊ 
γευθὶβ διὰ τὸ ἴδιον συμφέρον 
Ῥγοοα! ἀυθῖο κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο 
γα! ἀϊν οἱ τῶ ξυμφέροντι αὐὖ- 
τῶν ῬΥΟΥΒῸ5 ᾿οπηβὶς. Ῥαίεὶ ἴδο1}- 
᾿ἰπιθ δὰ δὰ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἰη- 
ἐογρυθίαηαϊ οαυδα δάβου! ρο- 
(1556. Θ'αβροοία ἰᾶπὶ Κτπορ,. ἴαὰ- 
ΘΓ απ. 

σαρ. 107. οὔκουν, ποῖ 6Υ- 
"80. Οἵ. Κυιιορ. ατ, 8 69, 51 δ6π. 
1 εὐ 2. -- τὸ ξυμφέρον [0 
Ιοοο τὰ ἡδέα εἰ τὰ ξυμφέρον- 
τα (10, 4) ΘΟΙΙρΡΙ Θοὐ αν, αὐ ορ- 
Ῥοβίίαπι τὸ δὲ δίκαιον καὶ κα- 
λόν οδίοπάϊι. --- ὅ, 1. 6. μετὰ 
κινδύνου δρᾶν. 
4Ρ.108. τοὺς κινδύνους 

τε. Ῥανίουϊα οοραϊαίϊνα 1ΐ8. 601- 
Ἰοοδία εϑί, υδδὶ Ποπιθη 5θαπᾶ- 
τὰν, φυοά τοῖς κινδύνοις ορΡο- 
βίταμη 5ἰζ, Αἰαυΐ 'η βεβαιοτέρους 
νοσΆΌ.}]0 ᾿ἰαίού 486 ὁ. 107 κιν- 
δύνῳ ΟΡΡοβίία εϑύ ἀσφάλεια. 
Πδαυς ΤῊ. ἴΐα βϑηϊοηιίαπι δχοῦ- 
505 65ΐ, αυδδὶ ῬΘγγθούατιιβ Θββθύ 
καὶ “ἀσφάλειαν μᾶλλον εἶναι ἢ 
ἐν ἄλλοις νομιεῖν. θ6 αυ8 ἱγὰ- 
Ἰθοίίοηβ οἷ. δάη. 11, 1. -- ἂν 
ἐγχειρίσασθϑαι, ᾿βαβοορτα- 
ΓΟΒ 6556. Μεάϊυπι Πυΐὰ8 νογθὶ 
Αὐοὶβ βου ρου θ5. ΠῸΠ υϑ[{δύατη 
ῬΓΔθίου ἤσπο Ἰοοαπὶ ἀρὰ ροϑίε- 
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καὶ βεβαιοτέρους ἢ ἐς ἄλλους νομιεῖν, ὅσῳ πρὸς 
μὲν τὰ ἔργα τῆς Πελοποννήσου ἐγγὺς κείμεθα, 
τῆς δὲ γνώμης τῷ ξυγγενεῖ πιστότεροι ἕτέρων 
ἐσμέν. 

109. 40. Τὸ δ᾽ ἐχυρόν γε τοῖς ξυναγωνιου-- 
μένοις οὐ τὸ εὔνουν τῶν ἐπικαλεσαμένων φαίνε-- 
ται, ἀλλ᾽ ἣν τῶν ἔργων τις δυνάμει πολὺ προύχῃ᾽ 
ε 

ὃ Δακεδαιμόνιοι καὶ πλεῖόν τι τῶν ἄλλων σκο- 
ποῦσι (τῆς γοῦν οἰκείας παρασκευῆς ἀπιστίᾳ καὶ 
μετὰ ξυμμάχων πολλῶν τοῖς πέλας ἐπέρχονται), 

ΤΊΟΓΕ5 ΘΠ 1ΠῚ βουϊ ρου 5. ἰηγϑηϊ- 
{ὰτ, Οἵ, ϑίθρῃ. Τη68, 8. ν. -- 
καὶ βεβαιοτέρους. οὐ. Φὸ- 
μιεῖν, οὐ ταΐξΐοτα (ρουίΐουϊα 
ποβίτα οδιι58) αᾶτη ἀθ 4115 
βυδοθρίδὈ υὐδίθΓο8 6856. [η- 
5016 η0188 ααϊάοπι ἀϊοίμππι οβί ἐς 
ἄλλους, 5648 οὕπι νοῦ ἃ 56ῃ- 
ἰδηζϊἃ κίνδυνος ΠΟΠΉΪΠΪ 511 1ΠΠ|πὴ0 
108, 1 τοῖς ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρ- 
χον ἀναρριπτοῦσι Ἰορίμηι5 οἱ ἃ 
αἰοοπαϊ οομπδβαθίααϊηθ 51Π}}} 1060 
αποά ΟἸἰα55. αἴδσι 108, 8 τῆς ἐς 
“Μακεδαιμονίους δόξης ἀϊδονε- 
Ῥϑί; ϑιπη τἀ η 15 ἈΠ αυ]ὰ οἰἶδπη 
ΡΙαὺ, Το, 1918 ἐν τοῖς πρὸς 
τὴν ϑαάλατταν κινδύνοις νὶα6- 
1} ΠάΡΟΓΘ, Ιἰδ4πὸ ΠΟῸῚ ᾿ἰᾶπη 46 
Ἰοοὶ Ἰπίδρυϊαύθ ἀπ! τ πη08. Θυοά 
δηΐτη οἰϊπὶ Ρρ. ἐς Ἔχραπρὶ τηᾶ- 
1π|τ, αὐ βεβαιοτέρους 6538 'ρ805 
Μ6]105. μι}! σουθιη5, ἰΐα δὶ ἢιϊ, 
αὐ ΟΡΡοΒιζογαπι ταῖϊο Θοηϑίθί, 
ἡμᾶς ἁμίε ἢ ἄλλους δἀάϊτο ποῃ 
ῬΟΒΒΌΠΊΙΙ5 ΘΆΓΘΡΘ. ΤῊΠῚ γ6ΓῸ 4π0- 
ταϊη5. βεβαιοτέρους ἃ κινδύ- 
ψους νοσρᾶθυϊο ἀϊδίπη σ Πη118, οὉ- 
βίαὐ 511}}}}5 Ἰοσυβ ΠῚ 89, θ᾽ πὸν 
μετὰ τῶν ὀλίγων κίνδυνον ἡγη- 
σάμενοι βεβαιότερον, εχ α00 
Οἰδυββδπηθ ἃρρᾶγοῦ ποθ ἀπθ488 
ἴοθο τπεῖογα Ρθγίοαϊα θὰ 6556, ἃ 
ἀαονπὶ δύθηΐι τηΐη 18. οἂν ΘΠ τιπὶ 
βἰῖ, τς ὅσῳ. Οὗ. άπ. 1Π 11,1. 
πρὸς μὲν τὰ ἔργα, δὰ τὸ58 
ΒΘγ θη 85. ὅ0Π0]. Ἰμ ον Ῥ θίϑειι: 
εἰς γὰρ τὰς χρείας ὠφέλιμοι 
τυγχάνομεν αὐτοῖς ἐγγυς τῆς 
Πελοποννήσου κείμενοι. δοο 

δαΐοπι οαυ8 60 Ρεγϊποί, αποᾶ 
Τιαοοάδοιηοηϊ Μαοιΐογαση οϑιβᾶ 
τηδρὴ]5. Ρουϊουϊα βυβοθρίαντὶ 6558 
ἀϊοππίαγ: ρΡΥορίου ᾿πβαϊδθ ΘΗΪΠῚ 
Ῥτορὶπαυϊίίθηι 1}}18 ἔδοι!α ἀϑαϊ οἱ 
ΒΌΡΒΙαΪΟ 6556. Ῥοβϑαῃηί. --- κεί- 
μεϑα - ἡ ἡμετέρα ΤΉ ΘΗΡ κεῖ- 
ται. ἘΓγαβίγα Μεϊπεὶς. Ι. -Ῥ. 572 
ὠκήμεϑα. -- τῆς δὲ 9,0 
τῷ ξυγγενεῖ, ΡῬτοΟρίοΥ δηϊ- 
ΠΟΥ ΠΙ ΟΟΘΠδίϊοΟ 6 ΠῚ, ἷ, 6. 
Ῥγορίογ οορὶίδηαὶ 5θη τ] 6 πα 1486 ἃ6- 
4αΔΙ θη ΕΧ ΟΟΠΊΠΊΙΪ ΘΘΏΘΓΘ 
ονίδηι. Ηδης οδιβδηι 8 βεβαιο- 
τέρους ἢ ἐς ἄλλους νομιεῖν τὸ- 
ἔθγθπάδπι 6556. ἴῃ ΑὙΠ ΘΠ θηβίατη 
ΓΕΒΡΟΏΒΙΟΏΘ τὸ δ᾽ ἐχυρόν γε. 
οὐ τὸ εὔνουν τῶν ἐπικαλεσα- 
μένων φαίνεται οβίοπαϊ!,. Ταιο- 
165 ἰϑὶταγ οἱ βθουγίουο5 [δορᾶδο- 
τη ΟΣΪ 56 ῬτῸὸ Με}115 ρϑυίοα!ϊα 5800- 
᾿ΐαγο5. 6586. ραίαθαηί, απο ἀδ 
Θοῦυπὶ ἤάθ οὐ Ὀθπονο θηϊὶα οοὺ- 
ἴλογο8 ϑαηΐ, Θαμητηᾶ δίθην (Οὐ 8 
ΘΆΡ. 60 σοῃιίποίαυσ, απο Με 
Ῥουΐοα!α ῬΓῸ 586 βυβοθρίᾶ [.8ο6- 
ἀδθη ἢ} 15. οὐ π{1Π|{406Π| οὐ ΒΘουτὶ- 
ἰαίθπη ΠαὈϊατᾶ 6556 ΘΧΡΟΠαηΐ, 

θΔρ. 109. τὸ δ᾽ ἐχυρόν. 14] 
τοῖς ἐπὶ συμμα ίαν, φησί, πα- 
ρακαλουμένοις ἐχυρὸν φαίνεται 
πρὸς τὸ βοηϑῆσαι οὐχ ἡ εὔνοια 
τῶν παρακαλούντων. 5080), Τὸ 
ἐχυρόν ἰρίταν, Γἰστη α πὶ ρ 8 6- 
5: αἴ απι, οβὺ ργαθαϊοδίαμη. Ὁ. 
ἁάη, 11 48, 4, - πλεῖόν τι. 
Οὐ ὙΠ 91, 4. --- μετὰ ὰ 
μάχων πολλῶν. Οἵ Π 89, 
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ὥστε οὐκ εἰκὸς ἐς νῆσόν γε αὐτοὺς ἡμῶν ναυκρα- 
τόρων ὄντων περαιωϑηῆναι. 

110. ΜΗΔ. Οἱ δὲ καὶ ἄλλους ἂν ἔχοιεν πέμ-- 
ψαι᾿ πολὺ δὲ τὸ Κρητικὸν πέλαγος, δι᾿ οὗ τῶν 
κρατούντων ἀπορώτερος ἡ λῆψις ἢ τῶν. λαϑεῖν 

βουλομένων ἡ σωτηρία. καὶ εἰ τοῦδε σφάλλοιντο, 
τράποιντ᾽ ἂν καὶ ἐς τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ἐπὶ τοὺς 
λοιποὺς τῶν ξυμμάχων, ὅσους μὴ Βρασίδας ἐπ- 
ἤλϑε" καὶ οὐ περὶ τῆς μὴ προσηκούσης μᾶλλον ἢ 
τῆς οἰκειοτέρας [ξυμμαχίδος τὲ καὶ γῆς] ὁ πόνος 
ὑμῖν ἔσται. 

ὅδρ, 110. 8.2. Ψψα]1αὰ: αὐ νοῦἱ5 Γ68 510 πο τη 8518 ἀ6 ὕθυγα 
αἶ 1} δὰ γνο5 ρου ποηίθ αὐτὰ ἀ6 νοβύγα Ἰρβϑουαπ, 4085] 
ξυμμαχίδος τε καὶ γῆς ποη Ἰεροεῖν, 
τὰτ. Οἵ, δά, 

- εἰκὸς ... τήρνοϑ μῶν εύνφμι 
Οἵ. δάη. Ἰ 81, 6. 1Υ 60, 
ἂρ. 110, ἄλλους, ἱ. 6. 50- 

οἷ08, γοϊαὶ Οουϊπιμῖοβ. - πολὺ 
Ξ-. μέγα. Οἵ. ὙΠ 18, 2 πολλὴ 
δ᾽ ἡ Σικελία. --- τὸ Κρητι- 
κὸν πέλαγος. δὰ Ιν ὅ8, 8 οἱ 
1θὶ δάμη, --- δι᾽ νος ἡ λῆ- 
ψις, ἰδ 4π0 ΙΝ ααἱ (πτατἰ5) 
ἱτηρουΐατη ἰοπαηΐί, αἰΕ οἱ - 
{{π85 651 ΘΔ Ρ 678, οἵ. ΙΝ 114,8. 
θ6 δεχίοπο ἀπορώτερος οἴ. δϑῃ, 
ΠῚ 89, ὅ. 

ὯΝ “ 

8. 2. τράποιντ᾽ αν μκαΐί, 
ἴα οἴ οὐϊαι 56 σοπν ουὑ6 ἢ ἴν 
-- ὁσους. ἐπῆλϑε. 
» Επῆλϑ'ε [ργορίονυ. οαβὰπι δα α]- 
100} ἐφώκετο νενθὶ ρουΐα8 ἀιιᾶπι 
ἐπεστράτευσε νὶ ἰηπϑυγαοίαπι νἱ- 
ἀθίατ: δὰ 4105 Βταϑι 85 Π0ἢ 
ἀοροβϑὶίύ, ΟΠ ΡΓΟΡΥΘΒΒῸΒ 
θ80, 408 Π0Π δαῖτ, Οἵ, Ν μι 
84, 4 τὰς ξυνωμοσίας ἁπάσας 
ἐπελϑών." Ἄτη, Ἔπηει Ἕλλησ- 
ποντίους Αρρὶ. ὅγε. 1. Οὗ, δάῃ, 
1 860, ὅ. Ργο Τπιυογάϊᾶθο μή δὰ- 
ἰθπὶ ΒοΠοΙἰαβίθβ βιυιθϑυίαϊς οὐκ. 
»»ϑοὰ ποὺ ἀθ οἷ ααϊθυβάδπι 
οἰνιδῦθυ5, αἀὰ5 Βταβιάα8. ποῖ 
ΔΘ ΤΈΒδ15. 6856, αἰεὶ 5 αἰ βοᾶτε, 
οὑπὶ γοῦθα ὅσους μὴ . .. ἐπῆλ- 
εν 8ὶ 4ποὸ8 Βταβ᾽ ἃ 85 ποπ 
αὐ σονῖὶ βοηθηΐ, ΠΟ 5᾽Π 5.08 

Νδαιθ θὰ ἰθρῖββθ 500]. νἱά6- 

αποβᾶϑηι ἀδδισηδηϊίϑ. 564 5ΌΠ 
6586. ΠΟΠΏ.]]05, 4105 ΠΟῸῊ 51. 8ρ- 
ΒΙΈΒθ8. 6. Αση. ΕἸ προ ἀρεῖ 
6βί. Οδίθγαπι οἵ, Μ δίῃ, ὅτ. ὃ 608, 
ὅ ο. Κύυορ, αν. 8 67, 4 86η. 9. 
-Ξ τῆς μὴ προσηκούσης. 
Ρτορίεν μή ποθι Ομ πὶ ΠῸΠ δὰ 
ΜοΙαπὶ 50] 8 τϑϑρὶοὶ, 8564 56η- 
ἰθητ8 η| ΘΘΠΘΥΔΙΘ ΠΏ. 6588 ἀθθεΓα, 
τεοίθ ἄσοθὶ Αὐπ. Οἔ, Μαίιῃ. δε, 
Ἰ. ἃ, --ἡ τεῆς. ες ὑμῖν ἔσται. 
56801.: ὑμῖν οὐ περὶ τῆς μ 
προσηκούσης, τῆς ἡμετέρας, ὃ 
ἀγών ἔσται, ἀλλὰ περὶ τῆς τῶν 
συμμάχων καὶ τῆς ὑμετέρας. 
φυϊ τῆς οἰκειοτέρας ΕΧΡΙΔΉ 88 
νου ὶβ τῆς τῶν. . ὑμετέρας οΥ- 
τρία ξυμμαχίδος τε καὶ γῆς 
ΟΠ ΟΒΟΘΓΘ ΠΟ0Ὶ νἱἀοίατ, ὈΌΚΟΡ καί 
ἀθ]δτὶ νοϊαῖι. ϑϑὰ δὸ ἀεϊθίο ῬΓῸ 
ΘΟπιραΡδ ιν 0 οἰκειοτέρας ροδὶιἰ- 
νὰ τϑαυῦϊγι τσ, Οὐ οδυθαθ, αἵ 
ἰδοθδηλ5 ΒΙοοΙ οἰ πὶ ΘοΙηρ8- 
ταῖϊϊνυπη. ΡΓῸ Ῥοϑίθϊνο ΘΟ]]ΟΟαύα πη) 
θη ΒΘ πίθη, ἴα οοσυν!ῦ ἩΓΟ ΠΙΆ ΠτιΒ, 
αἱ το᾽0 Θη απο 5018 καὶ τοὺς λοι- 
ποὺς τῶν ξυμμάχων {Ππϑ8ιγατὶ αὐ- 
απο ξυμμαχέδος τεγῆς ποπ ΠονΆΤὴ 
ποίίοηεηι δάἀΐοοιθ, 56 Θχρ!οδπαὶ 
Ψίπη ᾿ΠΑΌΘΓΘ ἀΐδοτοι, Αὖὐ τῇ μὴ 
προσηκούσῃ ΒΟΟΪΟΓΠῚ ἐοΥΓΆΤη 50- 
Ιδπι ΟΟπ νυ α πὶ ῬΟΗΪ ΠΟῊ ἐδ 60π- 
βϑηίδηθιιπι, οαπὶ ἀπίθα ἐς τὴν 
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111. 40. Τούτων μὲν καὶ “πεπειραμένοις ἄν 
τι γένοιτο, καὶ ὑμῖν [καὶ] οὐκ ἀνεπιστήμοσιν ὅτι 
οὐδ᾽ ἀπὸ μιᾶς πώποτε πολιορκίας ᾿4ϑηναῖοι δι᾽ 
ἄλλων φόβον ἀπεχώρησαν. ἐνθυμούμεϑα δὲ ὅτι 

ὅᾶρ. 111. 8 1. καὶ οχι. Μ, δ, ", Οἵ, δάη. 

γὴν ὑμῶν καὶ ἐπὶ τοὺς 1οι- 
ποὺς τῶν ξυμμάχων Ἰεροτίπηι8. 
Ἠδαβίιβ ἴῃ [ιὸ, Τηο, Ρ. 91 ΡΓῸ 
ξυμμαχίδος 5ογθεπάμππι οοπϊίοῖί 
ξυμμαχίας. Ουδπη οΟηϊΘοίαΥ ΆΤῚ 
Ἠοΐπηαπιιβ αἰ 6πι βῖο ἱπηραρπᾶὶί, 
αὖ οὐ πυᾶὰο γῆς ΠΟΠΊΪΠ6 ΠΟῚ ἃρίθ 
Ῥδίγίπη 516 Πἰ Ποδτὶ εὐ ἀσσιπὶ ν᾽ ἀ ουὶ 
δᾷ τῆς προσηκούσης 5ϊπιὰ] δ- 
αἰτὶ γῆς ἐσ ξυμμαχίας τε καὶ 
γῆς ἀϊοαι. 568 ΠΘΕ ΓΙ ΠῚ τηϑρ 
ΤΠ θη εβδί, ΝΠ γῆς ὭΟΘΠ 6Χ 
ῬΟΒΊΤΘΠΊΪ5 νΘΓΡ 5 τϑροτὶ ἀθθοὶ, 5εὰ 
ΘΧ Βιρθυϊουϊθ 85 τὴν γῆν ὑμῶν, 
αυδηαιδηι 8460, 51 πᾶθο ποῃ 
Ἰεοῖᾶ βίπι, ἡ μὴ προσήκουσα Π0Π 
τηΐΠτ18. τθοίθ ἀϊσαίαγ 4 πὴ ἡ φι- 
λία, ἡ πολεμέα, 5ἰπι!α; γῆν 
δαΐοπι Ηδϑαβὶιβ ἤθη γα] 6586 ρΡᾶ- 
ἰγίατη, 86 ὑθγγϑ Π), ΟἸΠΊ, τιὖ ηΐθᾶ 
ΑἸΠΠΘηΘηβί τη ἰθγγα δ νθίθι 68 50- 
οἷϊ αἰδιίηοι βἰηΐ, 116 ἷο οὐκειο- 
τέραν εἰ ἰδγγᾶπι οἱ βοοϊοίδίθηι 
ἀυϑηη 56 {ΠΔ μὴ προσήκουσα, 
4υδηη ΠΟῸῚ ἰδῖη Παροϑαηΐ, βοα οο- 
ΘΌΡΑΓΡΘ βίπαθδηί, δ᾽ στ! ἤοϑυῦὶ οθη- 
βθαὶ, 584. πορὶβ, ααθηΐδηη δηίοα 
ΒΟΟΙΟΓΕΠῚ ΠΟΙΊΪΠ 6 51Τ] (ΘΓΓ8 ἴο6- 
ἀετγαίοναπι ἀ δὶ ρηδίδ οϑί, πᾶ θο ᾿ρ8ἃ 
ἀἰδβιϊποίϊο βοοίθιδιὶβ οὐ ἰθυγᾶθ αἀΪ5- 
ῬΙΙοοῦ, οαπὶ ροιΐ8 5οοϊοτ πὶ οἱ 
Αἰοπίθηβία πη ρτὶ ἔπουῖπὺ ἀἰβοου- 
πϑηαϊ, ΟἸα55. σϑῦθα Βρανῖα ἐπθί!ῦ 
ξυμμαχίδα Ῥτο 5οοϊδίδαίο, ποη 
ῬΓῸ ΒΟΟΙΪ ΟΥ̓ ΠΙ ἐθΡγὰ (οἴ. 1110, 
4. ΠῚ 80, 1. ' 86, 1) δοοϊρ΄θη58. 
ϑ6ἃ οἰἴαπι βοοίθίαι ΜΕΙΠ ποι ῬοΒβΒ- 
Βυηῦ ἰθύγδηι), 564 105 ΟΥ̓ ΤΩ 
(ΑἸ μοπἰ δπβίαπι) ἰοττᾶτη Ορρο- 
ΠΕΡΡ. Νεπιρα ἰθγγα δἰΐϊᾷπὶ βοοῖὶο- 
ΤᾺΠῚ 6588 ροἰεβί. 

Οδρ. 111. ὃ 1, τούτων μὲν 
δ χὰ ἀνεπιστήμοσιν. Τού- 
τῶν Ῥϑπάεὶ οχ ργοποιηΐηα ἰπά6- 
Βηϊτο εἰ ΤΟ θγιαῦ δὰ 110, 2 τρά- 
ποιντ᾽ ἂν ἐς τὴν γῆν ὑμῶν 

καὶ ἐπὶ τοὺς λοιποὺς τῶν ξυμ- 
μάχων. ϑ6ἀ οὕτη πἾΠ}] δοτὰπι ὁχ- 
ΡΘτιὶ βἰηΐ Μ6}11.,. ρϑίοι κα ροβί 
ὑμῖν ΟἸ ἐΘ πα πη (οὗ, 54.) οἱ ροβὲ 
γένοιτο ἱπιθτραηρ θη ππὶ 6586, 
400 ἴδοϊο πεπειραμένοις 84 ΑἸΠε6- 
ὨΪΘη568 βΒρθοίδί, Ὁ ᾶπὶ ΤΑΙ ΟΠ 6 ΠῚ 
ἴϊ8 ΘΟΙΏρΡΓΟΡαν] ΟἸΆ58., αὐ ροδβὲ 
γένοιτο ΟΡΡΟΒβί(ἰοι15 οδι158 ἡμῖν 
δααεγοῖ, ὅ8α δὶ πἰὶ 110, 2 ῬυΪουΐ 
καί Δ] 16ΓῸ πὶ ΠΟ τοβροπαοί, βουῦὶ- 
ΡῬίοΥΙ ἴῃ ῬΥΪΟΓΘ ΤηΘ ΓΟ ΠΟΠατΠῚ 
Οθνθρβϑίαν φαρὰ ἴῃ Δ] ιογῸ ορρο- 
πἰζαγ εὐ ἡμῖν Πἴο ἴπβθῦθυα ἤθη 
Πα 18 ΠΘΟΘΒΒΔΡΙΠ ΠῚ δὲ α8πὶ ΓΝ 
86, "ἰδ χαλεπωτέρα γὰρ τῆς ἀλ- 
λοφύλου ἀρχῆς εἴη καὶ ἡμῖν 
εις οὐκ ἂν ἀντὶ πόνων χάρις 
καϑίσταιτο ρυϊοτὶ τηθπῖρτο ὑμῖν 
δάάεθτθ, Τοίαπιλ ΟΥΑΙ ΟΠΘΙὴ ΟἸΠῚ 
Ἰοουϊτ᾽ οὨθ 8 βουλομένῳ, προσ- 
δεχομένῳ τινί ἐστι 5ειι γίγνε- 
ταί τι, 5ἰταὶ αθιι5, ἀθ φαϊθὰβ. οἵ, 
δάη. Π 8, 2. 600, 1, οοΙηροπθη- 
ἄἀδῖὴ 6550 ἀοροὶ Μδμ. αν. ὃ 388 6. 
δοπίθηςία ἰρὶταῦ δ 6 ΠῚ οϑὺ δ6 58ὶ 
βου ρίαπι 5ἰ: τούτων εἴ τι γέ- 
νοιτο, καὶ πεπειράμεϑα͵ αὐτὸ 
καὶ ὑμεῖς οὐκ ἀνεπιστήμονές 
ἐστε ὅτι κι τ. Δ. τ-ι πιόσαπὶ ἰ οἷ - 
τὰν δὶ αυὐϊὰ ἔτϊατ, 1ὰ δε ᾶπι 
(αμοὶ βολοπ, αἰ καὶ ̓ βεβούλευν- 
ται ϑορὶι. ΕἸ, 888) χροΐ 8κ- 
ΠῚ ῸΒ δἰ ῸΒ ΠῸΠ ἰβηοΓγαί 5 
εἰς, -- ὅτι οὐδ᾽... ἀπεχώ- 
ροησαν. ϑεηίθηιϊία πδθο δβδί: αἱ 
ποηάυτη 80 1} ἀπαιᾶπὶ Οὐ8ϊ- 
ἀἴομθ Ῥγορίθν Ἰιοβιϊι πη ἱπηρ ίιΠὴ 
ἀδβυ πηι, [ἃ πὸ γψοβίγαθ αἱ θη 
ὈΓΌΪΒ. ΟΡΡ ΡΠ δ ΟΠ θὰ ΟΠ ἰΘ Πλι18, 
βὶ Τιδοραδοπιοηϊ, ἰὰ αποὰ ποθὶ5 
ἴῃ τηθδίαπη οβιθηίαβιῖβ (110, 2), ἴῃ 
ΠΟΒίΓΆΤη 6] Β0ΟἾΟΓΙ ΠῚ (θυυ δ τη ἴῃ - 
γΑϑϑυϊηί, -- οὐδ᾽ ἀπὸ μιᾶς ΞΞΞ 
ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς. Οὗ, 5ἃ, 84, 2. δά. 
ΗΠ 67, 4. 
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φήσαντες περὶ σωτηρίας βουλεύσειν οὐδὲν ἐν το-- 
σούυτῳ λόγῳ εἰρήκατε ᾧὡ ἄνϑρωποι ἂν πιστεύσαν-- 

τες νομίδειαν σωϑήσεσϑαι., ἀλλ᾽ ἑμῶν τὰ μὲν 
ἰσχυρότατα ἐλπιζόμενα μέλλεται, τὰ δ᾽ ὑπάρχοντα 
βραχέα πρὸς τὰ ἤδη ἀντιτεταγμένα περιγίγνεσϑαι. 
πολλήν τὲ ἀλογίαν τῆς διανοίας παρέχετε, εἰ μὴ 
μεταστησάμενοι ἔτι ἡμᾶς ἄλλο τι τῶνδε δσωφρο- 
νέστερον γνώσεσϑε. οὐ γὰρ δὴ ἐπί γε τὴν ἐν 
τοῖς αἰσχροῖς καὶ προύπτοις κινδύνοις πλεῖστα 
διαφϑείρουσαν ἀνθρώπους αἰσχύνην τρέψεσϑε. 

8. νομίσαιεν οοἀὰ. Οἷ, 5ἀ. ΠῚ 49, 8. 
τὰ μὲν ἰσχυρὰ ὄντα... 

ἃρυᾶὰ Ὀίοηγ5. Ρ. 916. 
ἔτι οἵη. δρυᾶὰ Ὀϊοηγϑ. 1. 1. 

8.3. φήσαντες. ψιά. ο, 88. 
-- βουλεύσειν. ἈΑοίνυμη ἀδ 
τηϑ οὶ ϑύγδϊθιι5. ΔΙΊ ον πὶ οἷνὶ πὶ 838- 
Τα] ΘΟ ϑα] θη 115 ἀϊούμη 6556 δά- 
ποίαν ἄτη, ἢ ο, 81, 564. οὐδ ΠῚ 
δάη. ΤΥ 41], 1. --- ὑμῶν... 
μέλλεται, ο8, ἴῃ 4αἰθ5 {ἰγν- 
ΤΩ Ϊ 5 51} ΠῚ ρτα δὶ ἀϊὰ πὶ 90] - 
Ἰοοδιῖϊβ, ΟὟ ΒΡ ΘΥΘΗ ΤΥ (1. 6. 
5018 506 πἰίδηταγ), ἔατατὶ 6 πὶ - 
ΡοΥΪΒ, 58 πη|. 850}0].: τὰ μὲν 
ἰσχυρότερα ὑμῶν ἐλπίδες εἰσὶ 
μέλλουσαι. Ὅν μέλλει αυἱ α1- 
αυϊὰ ἐδοίαγιβ δβϑί, ἰἴίᾷὰ μέλλεται 
αυοὰ αὐ ἦδι ζυϊαγαμη οϑί. Οἱ πὶ 
ΘυΠΟΙΔΠΔ 1 5θηδιι ρᾶ55. μέλλεσϑαι 
Ιεβτταν Χο, Απᾶῦ, ΠΕῚ, 47. Ῥθπι, 
Τν υ,58..:-- ὑπιὼς δ᾽ ὑπάρχοντα 
ἐν περιγίγνεσθαι τὰ δὲ 
ὑπάρχοντα ὡς πρὸς τὰ ἡμέτε- 
ρα παντελῶς εἶσι μικρά. 50Π0]. 
Εχ πρὸς ἰρίταν, ουἱϊ ἐλεημομα 
νὶβ5 τ] αθη 8. Θδῦ, Ῥθηάθῃϊ τὰ. 
ἀντιτεταγμένα. Βραχέα περιγίς 
γνεσϑαι, οχῖὶσαδ δὰ νίῃο6ῃ - 
ἄππι βἶνα (οχ δίῃ. αν. 8 448) 
ἰπυΐϊοτᾶ, 4ἀἃ αὖ 58]νὶ 
ονδάδιυΐβ. --- μεταστησόάμε- 
νοι, Οἷς δάῃ, 1 79, 1. -- ἔτι 
οὰπὶ γνώσεσϑ᾽ε ἴαπρθ. 

8 8. οὐ γὰρ δὴ ... τρέ- 
ψεσθῦ εξ. Οτανιιοῦ ἰὰ 6Θὺ85 ποθὴ 
ἴαοίανοβ 6558 δἰυτηδηί, αυοᾶ μ6 

τὰ δὲ παρόντα ... περιγενέσθαι 

ἔδοϊδην. 605 Ἰποπορα νοΐ, ---- ἐν 
τοῖς αἰσχροῖς... κινδύ- 
νοις. Ουν ροεϊσαϊα ἐαγρὶα νοοᾶ- 
γΘηὐαΡ... αἰὰ “οὐ ἃ Π}}}{18 αυδεδβὶ- 
ἴατη οβί, οὖ αἱ οαυβϑηη οἰ 5 τοὶ 
ΠᾺΠ]8 ΠῚ ἰμιθ!!ορσοτθηὶ δα οοηϊθοία- 
γὰ5 (ἐσχάτοις, ἄκροις, ἐσχυροῖς) 
ὁ προυαηῖ, 564. αἐσχρός (υι 
ποδίταχῃ. δοληιἀλιϊολ. ἘΞ 80 1 ὑπιγι) 
βϑϑρίιβ δχίγθιηθστη Δ] 14 ἃ Πη8]1 
νἀ δίαν βἰβηΠοᾶγθ, αὐ ΠῚ ὅ9, 8 
«αἰσχίστῳ ᾿ὀλέϑρῳ (αι15 δ εἰσ ἃ 
Ρογπίοΐθ. ΟΥἃ δάη.) λιμῷ τε- 
λευτῆσαι εὐ. Ῥεπι. ΧΥΠΙ 178 
αἰσχρὸς γὰρ ὁ καιρός (παροτ- 
ΓᾺ ΠῚ ΘΠ ΠῚ ὑθ 10} 8), ΘΌΠῚ 
αυϊθι5. ᾿οοἷβ οἵ, θη, Μρϑη). ΠῚ 8, 
7, αἱ ἰὰ αποὰ τηδὶιιπὶ βῖνα 1π|- 
ῬογαηππῚ οϑὺ δὰ δ᾽ϊαυϊὰ βιρῃϊ- 
Ποδύ, Οδγίθ αἰϊὰα αὐἱὰ μοῦ, ἰοθὸ 
αἰσχροῖς δϑύὺ ψυδηὶ ἰηἴτα τὸ αὖ- 
σχρόν, 408 δ4 αἰσχύνην γοβρὶ- 
οἷα, Νβοὸ πηϊγδηᾶδ δϑύ ἤδθο δἰυδ- 
6 πὴ ψΟΟΔΌ1]Ι αἰβογθρϑηίδ, ΟἿ. 
οὔδιῃ αἰσχύνην πἷο ρα οΥθηι, 
ἰηξνα 60 ἢ (ὰ τῇ 6118 πὶ νδ]ϑδαί. Θαοὰ 
δαίΐοῃι δὰ αἰσχροῖς οὐ ἴῃ Ποῦ 6ο- 
ἄθπι δπαμῃ ϊαίο βουϊρίαπι αὐσχύ- 
γὴν δἰιϊποῖ, ἴῃ ποίϊοπαπι αἶνον- 
βἰταίθ. νϑυ γα ΠῚ] 510}}}}{πᾶ]}} 6 1 
ΒΟΥΪΡΊΟΥ ΘΟΠΒΕΪ 0 Βθοίϑίι8 ϑϑί, αἱ 
αυ86 ταῖῖο ραάουῦϊ ουπὶ Ρϑρίοαϊο- 
ΤΠ ἱπιρογύαη! δία ἱπίθγοθαογοί 
μοῦ τηοάο ἀἰδυϊηοίϊι8 θα ρυϊπηθγθύ. 
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πολλοῖς γὰρ προορωμένοις ἔτι ἐς οἷα φέρονται τὸ 
αἰσχρὸν καλούμενον ὀνόματος ἐπαγωγοῦ δυνάμει 
ἐπεσπάσατο, ἡσσηϑεῖσι τοῦ ῥήματος. ἔργῳ ξυμ- 
φοραῖς ἀνηκέστοις ἑκόντας. “περιπεσεῖν καὶ αἰσχύ-. 
νην αἰσχίω μετὰ ἀνοίας ἢ τύχῃ προσλαβεῖν. ὃ 
ὑμεῖς, ἣν εὖ βουλεύησϑε, φυλάξεσϑε καὶ οὐκ 
ἀπρεπὲς νομιεῖτε πόλεώς τε τῆς μεγίστης ἡσσᾶ- 
σϑαι μέτρια προκαλουμένης, ξυμμάχους γενέσϑαι 
ἔχοντας τὴν ὑμετέραν αὐτῶν ὑποτελεῖς, καὶ δο- 
ϑείσης αἱρέσεως πολέμου πέρι καὶ ἀσφαλείας μὴ 

5.9: τύχης οοαά,, τύχῃ 560]. 
ΟΥ, δάη. δεσμος ἀντὶ τοῦ ἤπερ κεῖται. 

6 5.π}}}} ἴῃ Θοάθπὶ νοοᾶθ.]ο πο- 
110}15. αἰνογβιίαίθ οἵ. δάῃ, Π 18, 
1. --- πολλοῖς γὰρ... ἐπε- 
σπάσατο. .. περιπεσεῖν, 
Π} 1}115 Θπἷπι.... οἴ ἔθου 6 50- 
ει ας 10 3:1) πα δῆς εὐποῦΞ 
ἄαπι ((ἔὦν υἱοί... ρ»ῇοσέ. .. 
παοὴ δος τιὶ τίθμθη ἄαδε δῖ... 
φοναίμοη). Μοάϊπηι ἐπισπᾶσϑαι 
δδάθιη νἱ Ριδεάϊσαπι 6556. ριίᾶ- 
ἸΠ8, 48 586 ρ᾽:.8 ἰπϑίγιού πὶ 
ἐφέλκεσϑαι ΠΥ ΘΠΪΤΉ 115.) ΘΠ 410 
Θαπάθηη ΠΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ ΡΥ ΠΟΙ 8]6 ΠῚ μᾶ- 
θεῖ. Οὗ, Ευν. Μεὰ, 402 πόλλ᾽ 
ἐφέλκεται φυγὴ κακὰ ξὺν αὐ- 
τῇ; ἔγδρῃι. 8604, 26 ὃ καὶ σέίδη- 
ρον ἀγχόνας τ᾽ ἐφέλκεται, 
ΡΙδι. ἀ6 Βερ. ὅ44ε ἃ ἂν. 
ταλλα ,ἐφελκύσηται, βοῦν. Ερ. 
4,6 αἵ πολλοὺς τοὺς ἀναγκαί- 
ους ἐφέλκονται κινδύνους. Αἱ- 
46 ὉΠῸΠῚ ᾿πν ΘΠΪΠ.115 ᾿ΟΟΙΠῚ, ΒΝ 
γονθτα Θδηθπὶ νἱπὶ ᾿Ρ511Πὶ ἐπι- 
σπᾶσϑαι ᾿ιαθοαΐ, αυἱϊ εβὲ Αροὶ- 
Ἰοὰ, ΒΙΒΙΙΟΙΒ. ΠΟ 1, 8 διό φησιν 
Ἡσίοδος οὐκ ἐπισπᾶσϑαι τὴν 
ἀπὸ τῶν ϑιεῶν ὀργὴν τοὺς γι- 
γνομένους ὄρκους ὑπὲρ ἔρωτος. 
Ῥγορίον οἰ οῖ θη αὶ δαϊθπιὶ νἱπὶ 
᾿ῃηΠηϊἶνιιβ οοάθτη ἴὰγα ΒΘ ΌΪ 
40 Ροϑί ταῦ οἷπβ βἰβηϊβῆοα- 
110Π15 νοῦθα, [ΙΔ4 16 ΠῸΠ ἽῬτοθα- 
τη5 Ηονινεγᾷ. (ϑτυά. ὙΠιο, Ρ. 80) 
οοπἰθοίατᾶμ ἐπέσπασετὸ... περι- 
πεσεῖν, ῬΓΔΘΒΘΓΓΠῚ υοὰ οὐ ΠῚ 

δ᾽ -“ μ ’, ε ξι 4 ΄ 

ἐν γὰρ τῷ ἢ τύχῃ ὁ ἡ σύν- 

ΔΓΓΘΌΪα5, οὑπὶ τὸ περιπεσεῖν 
ΠΟ46. ἃηίθα ΠΊΘΙΠΟΥΔΙΠΠΊ ΠΘΑΤΙ 
Ῥοι 58 ποίιπη 510, πο δραᾷ ἰηΐξ, 
Ἰοοπ ποῖ παροῖ, 1551 1116 οϑί 
ΠΙ| 44, 4, ᾳυοὰ 4α ἢσηο Ἰοοὰπι 
Ἰῃιεγργθίδπα πη Οἷδβ8, δα] αἷυ, 
-- προορωμένοις ἔτι, ααϊ 
δάπαο ργδονι ἀ οπί, ἱ, 6. ποη- 
ἀππὶ δᾷθοὸ οὐδᾶρθοδι ϑδπηΐ, πὸ 
ΠΟ ἴδτῃ ργϑονι ἀθαηῦ. [π]υνῖα 161- 
ΤΩΣ ἔτι Κσπορ,. βαβρθοίασῃ Γαϊυ, --- 
ῥήματος ἔργῳ ῬΓΟΡίευ. οοη- 
{γᾶν 188. ΠΟύΟΠ65 Ἰαχίδ βαηΐ Ρροϑὶ- 
ἃ, -- μετὰ ἀνοίας, ρδ6Γ 
διὰ Θη ΐδπ, Οἵ, δάη. 69, 3. 108, 
ῷ. - τύχῃ, ἀπο 56}0]. ρτδ8- 
Ὀδί., Ῥυδϑίδυϊ 5. ΠΟῚ 50] .1ΠῚ ῬΓῸ- 
Ρίθν νυ δίδπη ΟΥΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ ν ΘΓ ΤῊιι - 
ογαϊάθαμη, 568 οὐαὶ ααοα ΜεΙὶὶ 
ΔΠΊΘηΤ8 πὶ ἴῃ ἀθάθοουθ 5. ΒΟ 16 - 
ἀο ᾿ρ51 δαμιῖθοηῦ, ἔογύπηδπι ΟΠ 
ἰΐθιη. --- προσλαβεῖν, 5υ8οὶ- 
Ῥϑ6τγο. Οὗ δάη. ΙΝ 61, 1 

ὃ 4. ἡσσᾶσϑαι, οεᾶοτΓο. 
ΟΥΓἿΙΝν 64, 8. -- ξυμμάχους 
γενέσθαι. ΙηΠηϊνα5 Ἔχρ Ἰοδη- 
αἱ νἱὶπὶ Παθοί, οὐ βυπέ ἤᾶθο 1|1|ἃ 
μέτρια, 4086 ᾿δοπιπιοπιογϑια Βιιηΐ. 
- καὶ δοθείσης αἱρέσεως 

μὴ τὰ χείρω φιλονιπῆς- 
σαι, οἱ ορίϊοπε ἀδᾶίαᾶ,.. 
ΠΟῚ ἀροίιοτγίοτᾶ ῬοΥγυδΟΙ ΘΓ 
βΒεοίασι. Οὐπὶ ἰρίταν καί βρ6- 
τἰουὶ τέ γοβροηαθδῖ, 06 τη ΘΠ ΡΥ ΠῚ 
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τὰ χείρω φιλονικῆσαι᾽ ὡς οἵτινες τοῖς μὲν ἴσοις 
μὴ εἴκουσι, τοῖς δὲ ἀρείσσοσι καλῶς προσφέρον- 
ται; πρὸς δὲ τοὺς ἥσσους μέτριοί εἰσι, πλεῖστ᾽ 
ἂν ὀρϑοῖντο. σκοπεῖτε οὖν καὶ μεταστάντων ἡμῶν 
καὶ ἐνθυμεῖσθε πολλάκις ὅτι περὶ πατρίδος βου- 
λεύεσϑε, ἧς αιᾶς πέρι καὶ ἐς μίαν βουλὴν τυ- 
χοῦσάν τὲ καὶ μὴ κατορϑώσασαν ἔσται. 

8 ὅ. ἣν, οοἀά. ρτγϑθίθγαυδιη, ““υοα ἣν τ.; ἧς 5680], καὶ πολ- 
λάκις πρὸ ὁ ϑαλμῶν λάβετε ὅτι περὶ πατρίδος ἡ σκέψις, μιᾶς 
οὔσης περὶ ἧς ἐν μιᾷ βουλῇῃ ἢ πκατορϑώσετε ἢ σφαλήσεσϑε, δὶ 
γα ]ροὸ πιδὶ6 ροβί οὔσης ἱπιογραηραπί, Βεἶπάθ μὴ οἵη. [δυτ. Εὶ «ἢ 
ἴστε Νἰπά. Τὴ. ΨΑ}18 5 οἱ 015. ᾿πιθυργθίαίιβ, ααοὰ ἴτὰ σϑοῖροτθ, αἱ ἐς 

εχ οὐκ ἀπρεπὲς νομιεῖτε ρεη- 
ἄρθγθ ρειβρί σα πὶ οϑί, Οὐ 5010 
δοοιδαῖ, φιλονικεῖν ἰΐετπα ἢδθεοὶ 
ΡΙαι. Ῥγοί, 800 6. 

8 ὅ. καὶ μεταστάντων 
ἡμῶν, εἰϊατη Θειηοὐΐβ ποθ 8 
(πο 50] πὶ ῬΓΔοβθηιρ5), σῇ 
8 2 εχίν. --οὁἀς μιᾶς πέρι... 
ἔσται, ἀεΘ 4αὰὰ ὰπᾶ ἰῃ ἢ ὕ τὴ 
ααοᾳαθ ΘΟΠ 51] 1 0πὶ βῖνα ἔδ6}}1- 
ΟἾΤΘΡ δῖν 8 ρϑυ ΘΥδ Τὴ Οδ ἢ ὕυ Τὴ 
(4εἰΠθεγατοὴ ᾿ϊσοθῖῖ. ἔδαὰο δὰ 
ἔσται --- ἐξέσται (οἴ. Π| 46, 1) 
βουλεύεσϑαι, Βυθδυα! γ Ρουϊπᾶθ 
δίαπ8 λαμβάνειν 11 88, 4 ἃ 
γνώμῃ ἔξεστι δὰ ἔξεστι. Οἷ. αάπ, 
θ2, 2. Ῥεῖπάθ ἐς ἀε οἤἴβοία ἀϊ- 
οἴπτῃ δϑὲέ υὐ ὙΠ 87, 1. ὙΠ] 1, 
8. 86, 6. Ταπὶ δἰτηῖ!ε Δαϊοπα οϑὺ 
ἘΠο τ τσητ ἱΠπ4 εἰ δέ ποτ᾽ ἔς 
γε μίαν (5.11. βουλὴν) βουλεύυ- 
σομὲν (1]. 11 8579), αἱ ΤῊ. τηθπιὶ 
Ιὰ οὐνδγβαίατη 6556 ΒΌΒΡ δὶ 11- 
οοαῖ. υδηαπᾶπι δηΐπῃ {ΠΠπ ὁ οτη- 
ΤῊ ΠἰΓΕΙΓ Ροίΐι8Β «αᾶπιὶ 56 πι6] 
οαρύστη σΟΠΒ1Π πὶ ἀδβιοπαί, αὐγιιηη- 
απ ἰδηηθη δα δα πάθμῃ 5θη θη 18 Π| 
ἰδ παῦδη ΟΥΘΊ ΠΟ ΤανοσϑίαΓ, 
απδθ Πᾶθ0 δβϑὺ: 184 ἀθ! θ ΕΓ ἃ Ὺ 6, 
αὖ Πα ΟΟΠ δἰ πὶ ανϑδαδί, 
Ὁε τὲ---καί εἴ, Π 8ὅ, 1 εὖ τε 
καὶ χεῖρον εἰπόντι. ϑαροτίοτα 
δαΐο) καί ὑπαπὶ ΘΟΠ 51] πτ ΟΠ 
ὯΠἃ Ὀδίγῖα οχ 6 0 ΘΟΙΠΡΟΠΙ ΕΓ: 
αὖ ὑπᾶ εϑί ρϑίγία, ἰΐα ἀπττὴ [1- 
σΘὈΪ ΘΟΏΒ1Π ΠῚ οαροτο. 6 γε- 

Βογαπὶ τυγχάνειν εἰ κατορϑοῦν 
βαηίοηίϊα οἷ, ΠΠ1 89, 7. 82, ὅ. 
1τὰ Ἰἰοοῦπὶ αἰ ἤοιϊοα. οὐ τη 5 
ἀδβρθυύδίαπη 8818 δῃοαδίατη 6586 
ΡῬαΐδπηιβ. Οογία βεπιθη απ, 4 δ τη 
εἰδοίσηιβ, υἱχ αὐϊβαιδπὶ ΓΘΡΓο- 
ποπαθὺ; νογθογιπὶ αὐἰάοηι Βιγι- 
οἰστϑτη ἔδίθη πὶ δϑὺ ἀυγαηη 6586 
αἴαᾳιι ἱπηρ]]ο δ, 588 Αἰΐδα οἰϊδ πὶ 
ἴῃ Ποῦ ΘΟ απο 85ΡΘΥΊΟΓ65. 58ῃ- 
ἰοπίῖϊδθ ᾿ηνθηϊαηγ ποαὰθ ἤδ6Ὸ 
ΠΟΡΪΒ5 πηϑρὶβ οοπίογία ν᾽ ἀθίμγ 6556 
αυδπι 116, αὐτὰ ὁ. 958 ἰεσί πη, 
ἃ ὨίοηΥ5. Ρ. 912 ποῃ 51Π6 “ἍΠ4υα 
οᾶσ58 8 Πα ΘΤῚ ἐνθύμημα σπο- 
λιῶς ἀπηγγελμένον νἱϊυρεταία. 
Ργδοίθγα τη γε αποὰ ἀθτῃτη 
ΒΘΓΙΠΟΠΘΙΏ ἢ06 ἰοθ0 ἰοἰεγαη  υτ 
6558 Θχ βου ΔΊ Τη118.,. ΠἾΠῚ] πο 5 
ἴη ἱπίογργοίδπαο.. ΘΟ Ποοββίη8, 
ᾳυοὰ ἢονῦὶ ροβθθ Ποὺ ΘΧΘΏρ 8 
ΘΟΙηρΡΓοθϑίαπι εϑϑοὺ. Νϑάθθ ο0η- 
Ἰδοίαγα δὶ βύτηιβ δὰ πυπο ἰο- 
οὐπὶ ΘΧρ]]οαπάυπι, 56 βουϊρίαγα 
ἴπ 5010]. ἰγδαϊία, αἀαδθ οαπὶ ἰάο- 
ΠΘΔΠ Βθηὐθη 18Π2 ῬΓΒΘθοΓθί, ρΓο- 
Ῥίου βοϊδπὶ θη ηἶβ Δ ΌΥ [16 ΠῚ 
οοπίθοίαηαἀϊ! Ῥδγιου πὶ ἴϑοογα ἰ6- 
τηθυδυϊατη 6556 ἀυχίπιαβ. Εδοὶ- 
ΠΠογθῖὰ αὐἰάεπὶ οδάθη δα ῖθὶ 
ἧς 5ογὶρίασα (αυᾶτη δήθ Ηδ]}- 
πιδηπὶ δπχθηἀδίϊομὶ ἐγ θα 11) Ἀδα- 
οΟΠδηβί. δὰ 1,)ΥΧ8. ΧΙ 74 εὖ ΡΠ], 
ΧΧΧΥΤΓρ. 241 ἰοοὶ ἐσρ]!οβί οπτα 
5101 ᾿ἰπνθηΐβδδα. νἶϑι5 θδί. Τηΐεν- 
Ρτγοίδίαν οπὶπι ἧς μεᾶς πέρι ἔσται 
ἀθ αὰᾶ 'πἃ ἀροίαῦ, υὐ [.γ}8. 
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112. Καὶ οἵ μὲν ᾿᾿ϑηναῖοι μετεχώρησαν ἐχ 
τῶν λόγων" οἵ δὲ Μήλιοι κατὰ σφᾶς αὐτοὺς γε- 
νόμενοι, ὡς ἔδοξεν αὐτοῖς παραπλήσια καὶ ἀντ- 
ἕλεγον, ἀπεκρίναντο τάδε. Οὔτε ἄλλα δοκεῖ ἡμῖν 
ἢ ἅπερ καὶ τὸ πρῶτον, ὦ ̓ Αϑηναῖοι. οὔτ᾽ ἐν ὀλί- 

7 χρόνῳ πόλεως ἑπτακόσια ἔτη ἤδη οἰχουμένης 
τὴν ἐλευϑερίαν ἀφαιρησόμεϑα. ἀλλὰ τῇ τὲ μέχρι 
τοῦδε σῳξούσῃ τύχῃ ἐκ τοῦ ϑείου αὐτὴν καὶ τῇ 
ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων [καὶ “ακεδαιμονίων͵ τιμωρίᾳ 
πιστεύοντες πειρασόμεϑα σῴζεσϑαι. προκαλούμεϑα 
δὲ ὑμᾶς φίλοι μὲν εἶναι, πολέμιοι δὲ μηδετέροις. 
καὶ ἐκ τῆς γῆς ἡμῶν ἀναχωρῆσαι σπονδὰς ποιη- 

ἀεἰδαπιβ, 60 ΨΘΙΆΠΊΙΓ, 

ΗΠ ΘΝ «86. 

ΧΗ Τὰ ὅτι οὐ περὶ πολιτείας 
ὑμῖν ἔσται ἀλλὰ περὶ σωτηρίας. 
586 114 νϑῦθᾶ 5014 ἰΐὰ ἰπιθ!] οὶ 
ῬΟΒ58 οοποθάθπάαπι, εβϑὺ; 6 το- 
Ραρηδὶ δαϊαποίαμῃ ἐς μίαν βου- 
λήν. Ουοπιοᾶο δηΐπὶ ἴθ νΆΪ6ΓΘ 
Ῥοβϑδὶῦ απ οἵπϑτ οἰητίφεπ Πἰαίἢ- 
δολία ἀϊΐπ 65 ἀπκοηιπιθη ἰαςδοηά, 
αὖ 16 ἀἰοὶι, δὰὺ οὰπὶ ΓΘ] 415 
ἀρίθ ΘΟμἸ πρὶ, ΠΟὈἷ5 4αϊ ΘΠ ΠῸΠ 
᾿ἰααθ. 6 δπιθηἀδιϊοηΐθιβ δὰ 
απο ἸΟσὰπι ΡΓΟΪαῦϊβ ἰδοθυθ ργδθ- 
βίδί, ααοηΐϑιη Π0}]1ὰ ηἶδὶ δαοίουὶ 
5110 ΡῬἰδουϊί. 

(ὰρ. 112, 8 1. μετεχώρη- 
σαν. Βεβροπάεδι τῷ μεταστῆναι 
111, ὅ. Οὐ, ΑΘβοῖ. Ργοτῃ. 1000. 
-- κατὰ σφᾶς αὐτούς, 501]. 
ΟἿ δάπιτ.}1.859:»92. 1 18:1. 
παραπλήσια καὶ ἀρδεαα. 
γον. Καί πο εδύ ἰὰ αἰα4π6, 
ααοά ῬΓῸ πΠΟΒίΓΟ αἱβ ροϑύ νοοᾶ- 
θυΪα 5ἰγη}υα1η15 ροπὶίαγ. ΟἿ, 
ὙΠΟ ΤΟ, 15 1... 7. .Μαισν αν» ϑ 
6020 ν. 1481}. Ἄτιορ. αι: 8.69; 
82 δάη. ὅ. Ἱπιρουίβοιαπι ἀντέλε- 
γον Τιατῖηθ ἔθ Ρ] 154 τη ογίθοίο 
ΘΧρυϊπηδίαγ, Οἱ. αἄη. ΠΠ 28, 2, 

᾿ 9. πόλεως ἑπτακόσια 
οἰκουμένης. Ὅε Μεῖο 

ααοα ἴη46 ρϑπάθηβ τυχοῦσάν τε καὶ μὴ 
κατορϑώσασαν ρνδοίονἶ, ποη Γαΐαγὶ ἰθπρον8 δϑβεῖ; ἵσταται γ0. 

οοπαϊα οἴ. Μα6}}. Οτοϊοι, Ρ. 
817. --ὐτῇ τὰς αὐτήν. Νειῦᾶ 
ἐκ τοῦ ϑείου ἰππσθηάαᾶ 6588 
οαπὶ σωξούσῃ ἄοοεῖ δά. δὰ 
ΡΙαῦ, ΤΊπη0]. Ρ. 419 54ᾳ. Οὗ, Κυαθρ. 
αν. 8 80, 10 άπ. 3, θὲ βεηίθη- 
τἰὰ νὰ, 104, πὶ αἰοία ᾿τογαπίαγ, 

καὶ Λακεδαιμονίων 
ΤἬσυοΥ αἰ 615 δα πο πππὶ δϑί, φαοα 
ΔῸ 4115. ΠΟΙ θ5 48 Π| 8. [.ἃ- 
οοαἀδοηη θη} }8. Μ6} 11 δυχὶ !ατη. ΠΟῚ 
δχβρθοίδηυν. (οἴ. 104). ΤΟΙ τὰν 
αὐυϊάθιη μᾶθοὸ οἴεπβίο, 51] καί ρτὸ 
οὐ - αὐαἰά 6 πὶ δοοὶρίηια5, 568 
4 ἱποοιηπηοάμη ΠΟΙ (Π. 
Οὐπὰ ΘῃΪΠῚ Ῥγδοίοι ΘΟΠΕΓΑΡΙ ΟΓΙΠῚ 
(τῇ τύχῃ: τῃ τιμωρίᾳ, ἐκ τοῦ 
ϑείου: ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων) 
δοαπΑ] αίθι νοῦ θα δαἀἀαπίαν, τηϊ- 
ΤΠ ἀυδϑητιηὶ ἰαποιθηί, Νραιθ 
ΕΧ 60 αυοὰ ἱπίτα 118 Αἰπρπίθη- 
565 ΤυΔοραἀδοιηθηϊο5, απὸ5 ΝΜ] 1 
᾿ἶο τροία βιρηϊβοδηΐ, ἀρουίθ 8Ρ- 
ΡΘΙΙδηύ, οἰβοῖταγ 605 ἢϊὸ φυοαὰθ 
ΠουΙϊηαΐο5. 6556. Νηρ Μ6}115. οἵ 
ἄνϑρωποι ἰρ8ὶ δυαηῦ 1 ,δοράδο- 
πηοηϊ!, -- τιμωρίᾳ. Οἷ, ἀάη. 1 
ΦΥ͂, ἃ: 
τὸ 8. προκαλούμεϑα τὶ 

εἶναι, Ῥτοροπίμητ5. ἃ πΐ6 ΠῚ 
γΟὈἾ5., αὐ 51Π|085 (νΟὈ 18) ἃ πιὶ- 

τελευταία ἀ- 
πόκρισις τῶν 

“Μηλίων. 



τελευταία 
ἀπόκρισις 
τῶν .4ϑη- 
ναΐων. 

οἱ Μήλιοι 
πολιορκοῦν- 

ται. 

100 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ, Ἐ, ρυβ΄. ριγ΄. ριδ΄. ριε΄. 

σαμένους αἵτινες δοκοῦσιν ἐπιτήδειοι εἶναι ἀμ-- 
φοτέροις.“΄ 

118. Οἱ μὲν δὴ Μήλιοι τοσαῦτα ἀπεχρίναντο᾽ 
οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι διαλυόμενοι ἤδη ἐκ τῶν λόγων 
ἔφασαν" ..4λλ: οὖν μόνοι γε ἀπὸ τούτων τῶν 
βουλευμάτων, ὡς ἡμῖν δοκεῖτε, τὰ μὲν μέλλοντα 
τῶν ὁρωμένων σαφέστερα χρίνετε, τὰ δὲ ἀφανῆ 
τῷ βούλεσϑαι ὡς γιγνόμενα ἤδη ϑεᾶσϑε, καὶ 
“ακεδαιμονίοις καὶ τύχῃ καὶ ἐλπίσι πλεῖστον δὴ 
παραβεβλημένοι καὶ πιστεύσαντες πλεῖστον καὶ 
σφαλήσεσϑε." 

114. Καὶ οἱ μὲν ᾿ἀϑηναίων πρέσβεις ἀνεχώ-- 
ρησαν ἐς τὸ στράτευμα᾽ οἱ δὲ στρατηγοὶ αὐτῶν, 
ὡς οὐδὲν ὑπήκουον οἵ Μήλιοι, πρὸς πόλεμον 
εὐθὺς ἐτρέποντο καὶ διελόμενοι κατὰ πόλεις περι-- 
ἐτείχισαν κύκλῳ τοὺς Μηλίους. καὶ ὕστερον φυ- 

ΕῚ » 5 -Ο- Α - 

λαχὴν σφῶν τὲ αὐτῶν καὶ τῶν υμμάχων κατα- 

Οδρ. 114. ἐτράποντο αν. θη. Β6ΚΙ. ἐδοιίααο ἀρυᾶ ᾿ιὰπὸ ΡαΙ. 
οὐ τ. ταν τϑοθηίίοτεβ δἀϊίοταβ οπιμθ8 Ν αϑὶΐ οουγθοίϊοπθπὶ ἐτρα- 
ποντο ᾿Ῥδυοάγαπι τηθΙη ΓΑ δτιπὶ δαοίογιαίθ πἰζθπίθη ῬΓΟθΑΥ εὖ, 
ΠΟ ᾿ἰπίρθι]θσο,. ἱπιρογθοίαπι τη δᾶ6ὸ δουῖδίο πιθὶϊα8. ν]ἀθίῃυ: 
οἰἱριθρδηὶ βίαϊϊπι δὰ ὈθΙΙ απ 56 ΘΟμηνΘΥΐΘΓΟ; 

Οἵ, 88, 1. 111, 4. --- ἐπι- 
Ὁ σϑΑρανὸ ΑΠΟΙ ἰυΐαιπι δδὲ 5ε- 
ΠΟΙ), αὐ 21, 2. 81, 2. ὙΠ 
11 2; 

Οαρ. 118. διαλυόμενοι 
ἤδη ἐκ τῶν λόγων, 6 οο]- 
ἴσφαΐο (δοῦα Ἰοατιοπαϊ, ΘΟΠΟΙ]]0) 
ἰᾶτα ἀϊβοθάθηΐθβ. -- ἀλ 
οῦν ... γε. ϑυπί ρανγίοαϊας 
οοηίτγα αἰοθπαϊ οπλ Ἀ55ΘΥ γί 0Π6, 
ἂὺ ρτοΐθοιο, Οἵ, Χϑη. Ογζι. 1 
4, 19. ΕὙΘαΘΠΙΪΟΥ δὲ ΔΙΓΘῚ ΘΓ ΤΠῚ 
815, 46 4οὸ οχρ]ϊοαὶ Πονᾶγ. 46 
Ρατί. Ρ. 12. --- δοκεῖτε. Οἶ. 
δάῃ. 9, 6. -- τὰ δὲ ἄφα- 
νῆ͵...) τὰ δὲ ἄδηλα διὰ τὸ 
βούλεσϑαι οὕτως ἔχειν ὡς οἵ- 
εσϑὲ καϑαάπερ τὰ παρόντα 
καὶ γιγνόμενα ϑεᾶσϑε. ὅ68Πο!. 
Οὐτὰ βοηιθηϊα οἵ, ΠῚ 8, 1. ἡ 

ἴῃ - 
ΠΟ ἰδὴϊ ΘΠΪΠῚ 

108, 4. -- πλεῖστον δὴ. 
πιστεύσαντες, απδπὶ πιᾶ- 
χίταθ ἀφάϊεϊ (ες Ατὶβϑί, ΡΙαΐ. 
248 πόρναισι καὶ κύβοισι πα- 
ραβεβλημένος) δία α ΘΟ ΓἸ5]. 
Ραγίῖο. ρουΐδβοιὶ αποάᾷ τηοτῖθιβ 
ΘΟΓῸΠ ἰηβι πὶ 6ϑ, ρϑυύ, δουϊϑίὶ 
408 γδίϊοπθ ἰδπὶ ΘΟΠβὶ πὶ σ6Ρ6- 
τἰπί ἱπάϊοαῖ; ἀθ αὰὰ ἀϊνογβιίαίο 
οἵ, ἐλθόντας καὶ κεκτημένους 
ὙΠ 66, 2. Κτιαερ. ὅτ. 8 56, 14. 
Ουᾶγε ΠῚ δϑι ὁδ 158 ΘΓ Πεννσονά, 
1.1. ρΡ. 80 5θουαϊ καὶ πιστεύ- 
σαντες διυὺ (ἝἸα55. βοϊιπι καί 
ἀθ]θαιη 5. 

ὕδρ. 114, 8 1, διελόμενοι 
κατὰ πόλεις. Οἵ, δάπ. ΠΟ 78, 
1. Οὐδ ἀτθ65 ἔπουϊηί, νἀ 84, 1. 
8 ῶ, σφῶν αὐτῶν. Οἵ. ἀὔπ, 

ΙΝ 48, 4. 
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λιπόντες οἱ ᾿Αϑηναῖοι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑά- 
λασσαν ἀνεχώρησαν τῷ πλείονι τοῦ στρατοῦ. οἵ 
δὲ λειπόμενοι παραμένοντες ἐπολιόρκουν τὸ χω- 
ρίον. 

115. Καὶ ᾿᾿ργεῖοι κατὰ τὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ᾿Δργείων ἐσ- 
» βολὴ ἐς τὴν ἐσβαλόντες ἐς τὴν Φλειασίαν καὶ λοχισϑέντες ὑπό ΦΎΣΗ 
τε Φλειασίων καὶ τῶν σφετέρων φυγάδων διεφϑά-- ᾿Αϑηναίων 

καὶ “ακεδαι- ρησαν ὡς ὀγδοήκοντα. καὶ οἱ ἐκ τῆς Πύλου ᾿4ϑη- οὐνεβν γὴν 
ναῖοι “ακεδαιμονίων πολλὴν λείαν ἔλαβον. καὶ στεῖαι. Κο- 
“ακεδαιμόνιοι δι’ αἰτὸ τὰς μὲν σπονδὰς οὐδ᾽ στη, “467 

ὃς ἀφέντες ἐπολέμουν αὐτοῖς, ἐκήρυξαν δέ, εἴ τις μοῦσι. 
βούλεται παρὰ σφῶν, ᾿Αϑηναίους λήζεσϑαι. καὶ 
Κορίνϑιοι ἐπολέμησαν ἰδίων τινῶν διαφορῶν ἕνεκα 
τοῖς ᾿Αϑηναίοις " οἱ δ᾽ ἄλλοι Πελοποννήσιοι ἡσύ- 
χαΐζον. 

Ε - ν . «Μηλίων 
Εἷλον δὲ καὶ οἱ Μήλιοι τῶν ᾿Αϑηναίων τοῦ ἐπέξοδος. 

ἀθ ἀπὸ οἵ οϑῦίο ἔδοίπουβ οορίϊαιαν, ααδπι 46 ΕΠ] ηϊ ργϑορατδιϊοηὶ- 
θ.8, 4118. ὯΠῸ ἰειηρ οΥἱ5 Ραποίο Ἰοηφίοταβ 6588 ΠΘΟΘΒΒΔΤΙ.ΠῚ εβί. (οτ- 
Ρᾶτᾶ 51 ΠΠ]ΠἸ τη πη ἸΙοσὰπι 1 78, 1 καϑίέστη͵ ἐς πόλεμον τὸν στρατόν, 
καὶ πρῶτον μὲν περιεσταύρωσεν αὐτούς.“ Ατη. 

ἀρ. 116. 8 1. ᾿Αργεῖοι. θὲ λήξεσϑαι. Ὅς ἰοίᾷ 5γηίαχὶ 
ΠΟΙηΪ Πα ῖν 9 νά. δάη. ὅ9, 1... ἸΟΥ̓ΚΙΝ 81,:2. Ὧ6 παρά δάπ, Π 
κατὰ τὸν χρόνον τὸν αὖὐ- 41, 1. Δα τοπὶ ᾳποά αἰἰϊποί, ,.51 
τὸν. Αἰΐοπάε γᾶν] τ θη ΘΟΙ]οοἃ- φοπιροβίτο εονος, Γναβίσα [εἰββοί, 
ἸἸΟΠΘΠῚ ῬΤΟΠΟΙΏΪΠ 8 ὁ αὐτός. Οἵ. ποη (δΙηθη βίδιϊ πὶ ΡγΟρίθγθα ἃγ- 
ΝΗ 89, 1 τῇ ἐπιχειρήσει τῇ τοῖβ ῬΡΙ]Ϊοα βαπιρίϊ5, 56ἀ βᾶθρθ 
αὐτῇ, ᾿Ῥεπιοξίῃ. ὙΠ 14. Χοη. ρτῖναιί οαϊπ5άδπιὶ θ6}}} σθηθγο ἰῃ- 
ΟΥτ. ΙΝ 4, 10. -- τῶν σφε ἰατὶᾶ5. ῬΘΥβθα πθθαπίαγ, οὐπῇ οἰνὶ- 
τέρων φυγάδων. Οὗ, 88, 8. θὰ8 515 Ῥγϑβθάδβ οχ δανθυβαυιβ 

8. 2. οὗ ἐκ τῆς Πύλου ἴδυγὰ ΤηΔΥ] 116 ἴϑοογα ῬΘΡτη {το θηΐ, “ἢ 
᾿ϑηναῖοι. Ιῃ Πἰβ8 οταπί ᾶ-Ὃ. ὅοῃ 6 η.. Απίϊᾳα. ἴὰγ, Ῥ. 867, 
χίπια οἵ ἐκ Κρανίων εἰσκεκο- 4αὶ Ἰὰ Αἰ ὶ ἴον πα 18 σῦλα δι: 
μισμένοι Εἵλωτες. Νὶά. ὅθ, 8. δόναι, λάφυρον ἐπικηρύττειν, 
Ουδᾶτο ᾿4ϑηναῖοι ἀεἰείαπι οὐρὶϊ ῥύσια καταγγέλλειν κατά τι- 
Κυαθρ. 564 {Π γαπὶ ἀπιοῖθι5 νος βρη βοανὶ ἀθπιοηβίγαί. 
ΑἸΜοΠΙοπβῖθυβ ΒΘββθγαηί, --- οὐ δ᾽ 
ὥς. Νεραιίο ποπ 80] πὶ δᾷ ρϑν- 
τοΙρίαη, 564 οἰϊδτη δὰ υϑγθιτη 8 8. διαφορῶν. ΒΕΚΙκ, ἴπη- 
βηϊύαπι ρουϊποῖ, Αρουίαμῃ θ6 πὶ ἱτ18. τη ΘΙ ὈΥ8ΠΪ5 διαφόρων. Βεᾷ 
ῬΙΟρίου τθὴὶ Ἱ 108, 3 παυγαίδτῳηωη ἢΐὸο ἰᾶπιὶ οοηίγον θυ 4ΌΔΓῚ 
ἀθηλυμη Τοποναίπὶ 6588 οοσπο- Γ65 ΟΘὨἑΓΟΥΘΥΒ886. 6886 ρ085- 
ΒΟΘΙΏΙ5. -- ἐκήρυξαν δὲ. πο 



“ακεδαιμό- 

σιν ἐς τὴν 
᾿Δργείαν στρα- 

τεύξιν, 

-Μηλίων μετὰ 
δευτέραν 
»ἐπέξοδον. 
ἅλωσις καὶ 
ὠμοτάτη τι- 

μωρέα. 
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περιτειχίσματος τὸ κατὰ τὴν ἀγορὰν προσβαλόν- 
τὲς νυχτός, καὶ ἄνδρας τὲ ἀπέκτειναν καὶ ἐδενεγ-- 

Ι ΕΞ τς . [ν »"- Μ ’ 

κάμενοι σἴτον τε καὶ ὃσα πλεῖστα ἐδυναντο χρή- 
3 , ς , ν᾿ ᾿ ΓΦ ἐῇ 

σιμὰ ἀναχωρησαντες ἡσυχαζον καὶ οἵ ϑηναῖοι 

ἄμεινον τὴν φυλακὴν τὸ ἔπειτα παρεσκευάζοντο. 
χαὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

116. Τοῦ ὁ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Δακε--: 
νιοι μέλλου- δαιμόνιοι μελλήσαντες ἐς τὴν ᾿Αργείαν στρατεύειν, 

ὡς αὐτοῖς τὰ διαβατήρια [ἱερὰ ἐν τοῖς ὁρίοις] οὐκ 
ἐγίγνετο, ἀνεχώρησαν. καὶ ᾿Αργεῖοι διὰ τὴν ἐκεί-- 
νῶν μέλλησιν τῶν ἐν τῇ πόλει τινὰς ὑποπτεύ- 
σαντες τοὺς μὲν ξυνέλαβον, οἵ δ᾽ αὐτοὺς καὶ 
διέφυγον. 

Καὶ οἵ Μήλιοι περὶ τοὺς αὐτοὺς χρόνους αὖϑις 

καϑ' 

Οαρ. 11ὅ. 8 4. χρήσιμα Ἡ. 1. 411 νεγίθῃϑ: 

ἕτερόν τι τοῦ περιτειχίσματος εἷλον τῶν 

αι 6Χ δὰ 
Γοταπί; τοϊϊφαὶ οοἀά. χρήμασι, πἰδὶ ααοὰ Μοκαᾳι. Αν. χρήματα. 

(Δρ. 116. 8 1. ὑποτοπήσαντες οοἀά., αυοᾶ 5υβρίοδιϊ 
ορΡ᾽πδυὶ βιρηϊβοαί. Ἐπηοπά, Μεῖποῖ. ἤθγπι, ΠῚ ρ, 858. 

8 2. αὕτις οοἀά. οριϊτηϊ οππ68. 

Ε 4, τὸ κατὰ τὴν ἀγο- 
ράν. ,,,[οο νὶἱχ ροῖοβι ᾿μιο]]θρὶ 
ἀθ ἴοσο υὑτῦ]5 Μοι]οσαμη. Ραυΐο 
ἀεβίρπυὶ ἔουιιπι ΓοΡαπῚ ὙΘΠΔ]Ϊ ΠῚ 
ἴῃ τπθηϊ]οη θ8 ΑΥὐΠ ΘΗ θη β᾽ ΠῚ 
[οἵ. ΠῚ 6, 2 οἱ δάη. 1 62, 1] οἱ 
Ἰοσαπη, ὉὉΪ Δ 55θυναδίαν ἔγαμηθη- 
τἴὰπΔ οὐ αἰϊ8 δὰ τ808 τη] τη, 
4αὶ γθοῖη ΟΡϑιἀθραπί, [ἃ ἱπαϊὶ- 
σδῃΐ θᾶ, 4186 πιοὸχ ἀθ {γαπιθηίο 
οὐ 8115. γτεθιβ ἃ Μ6}}18 τϑρί5 
ἄϊοῖς Τπημπογάϊάο5.. ὰκ 
ἄνδρας. ΟἿ. δάη. ΓΝ 182, 8.011 
48. -- χρήσιμα, αΠ{8 (αἀ 
οὐὈβίἀϊοποπὶ (οἸ γα πα 8πι). --- τὸ 
ἔπειτα. ἴιὰ ἴδᾶτα ΤΥ 107, 1. 

αρ. 110, 8 1. μελλήσαν- 
τες. Οἵ, δάη. 1 184, 4, -- τὰ 
διαβατήρια υἱ δά, 2. δῦ, 8. 
Θθοίαδα δάαϊία βυαηΐ, αὐαδὶ ΤῊ, 

ΔΘ 1865 ΠΘβοϊνουῖηὶ αὐἰὰ οβϑοπί 
τὰ διαβατήρια. ΟοΥγία, 5ἱ τοπὶ 
ΘΧΡΙἸοδίϊα5 ἀδβίρπαγε ορὰ5. ἔυϊ5- 
5θῖ, 40 ΡΥΪπιαπ ΘΟΙΠΤ ΘΙ ΟΥ̓ θ8- 
ταν ἰοοο (84, 2) ἰὰ βονὶ ἀθθεθδί, 
Ἀεοῖθ ἀεἸ. ΟοΡ. Νὸον. ἰοοΐ, Ρ. 4171. 
-- οὐκ ἐγίγνετο. Οὗ 8άη. 58, 
8. -- διὰ τὴν. «μέλλησιν. 
Ββοία Ροτί.: “υοὰ 1511. 1} 
ΔΟΥΓῸΠῚ 5. ππὶ ἰηνϑάεσγε βίδ- 
1556 ηΐ. Μέλλησις οηΐπὶ 58- 
Ρουϊουὶ μελλήσαντες γοβροπάθί 
δβίᾳῃια τὸ μελλῆσαι (στρατεύ- 
ει). 

8 ὃ. καϑ' ἕτερόν τι... 
εἷλον. Δηΐίο εἷλον οχοίά 558 
προσβαλόντες ΕΠ ττλλον Κυιερ, 

Βεᾷ ἴππρα τὲ εἶλον; καϑ' ἕτε- 
ρον ἀϊοίαπι 6ϑὲ υἂὐ καϑ᾽ ἕτερα 
Υ 42, θ. 
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᾿Αϑηναίων, παρόντων οὐ πολλῶν τῶν φυλάκων. 
καὶ ἐλϑούσης στρατιᾶς ὕστερον ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν 
ἄλλης [ὡς ταῦτα ἐγίγνετο], ἧς ἦρχε Φιλοχράτης ὃ 
“ημέου, χαὶ κατὰ κράτος ἤδη πολιορκούμενοι, 
γενομένης χαὶ προδοσίας τινὸς ἀφ᾽ ἑαυτῶν, ξυν- 
δχώρησαν τοῖς ᾿ϑηναίοις ὥστε ἐχείνους περὶ αὐὖ- 

τῶν βουλεῦσαι. οἱ δὲ ἀπέχτειναν Μηλίων ὅσους 
ἡβῶντας ἔλαβον, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἠνδρα- 

8 3. ὡς ταῦτα ἐγίγνετο. 
Οππὶ Ππᾶεὺ Ροϑί ἃ 8 γ65 β'6βϑίδβ 
βρη ἤσαντα ἀθθθδηῖ, οοτία ἐγένετο 
νἱἀοίαν Ἰεσοπάμυτη 6556, ϑεὰ ἰο- 
ἴαπὶ πος δἀαϊτατηδηίατα 5815 Ιδῃ- 
δυϊάστη εὐ Ἰη5ο! οπίϊτιβ πίον ἄλλης 
οἱ ἧς ἰηίογροβίίαπι οϑί, --- καί, 
θὈς πος οἴ. δάῃ. 1 θῦ, 1. -- κα- 
τὰ κράτος ἤδη πολιορκού- 
μενοι. »Πολιορκοῦντες λιμῶ, 
᾿πααῖι Πεβυοῖι. ἰδυάαιο ΤΠογ αἰ- 
ἂς [ἐν τῇ πέμπτῃ ϑιυῖὶα. ἴῃ ν. 
λιμὸς “Μηλιαῖος. στ Ῥηοῖ 80 
Ῥμαν.). ὕπαθ ρυονεγθίατη λιμῷ 
“Μηλίῳ παῖαπι, Ι͂ἀοτὶ ἴογα 500]. 
ΑΤΊ5ΙΟΡΠ.. λιμῷ ἐπείσϑησαν 
[ἐπιέσϑησαν] εἷς Θουκυδ. ἐν τῇ 
πέμπτῃ δὰ Πᾶεο Αν. 180: ϑεοὺς 
ἀπολεῖτε λιμῷ Μηλίῳ. ἤος 
[δούπιπι ἃ ΝΊοῖα ἀββϑυὶν βοιοὶ, 5 ϑᾶ 
ἀθ Νιοῖα πὰ}}ὰ ροϑύ ρᾶοοῖι Ὁ 
[19. 34. 48, 46] ππεηῖῖο., ποαᾷὰθ 
δχίγα ὉΥθ6 ΠῚ οὐ ᾿πη ρ ῦ]Ὸ ἔμἾ558 
νἰάοιαν, ΠΙοάον5. ααϊάοτη ἀἰβοῦ- 
ἰὸ [Χ] 80] Νικίου στρατη- 
γοῦντος εἷλον Κύϑηρα 
καὶ Νίσαιαν" τήν τε Μῆϊον 
ἐχπολιορχήσαντες ἡβηδὸν ἀπ- 
ἔσφαξαν. πορθ ΑἸΠΘΗ θη 565; 
ποη Μοίατη αὐϊάθπι ἀποία ΝΙοῖδο, 
564 «ἰἴο ἰθηροῦα αἰάπα Ογι, εἰς, 

. ΝΟΒΟΙΟ 6ΓσῸ, 8 ὕδροποπάττη 
ἃριιὰ 56Πο0], Αὐβίορι. Τὶισίας. 
γιὰ, Τῆι. Ὗ' 84. ὕδαίο βέγαῦ. 
Χ 484.“ 455. ,,Χ9Ψ1᾽ Ὀίοδοτυβ 
θᾶ, ατδ6 ἀ6 Νίοῖαθ γε θι8 σοβιὶβ 
μᾶνταῖ, 6 ΤΠπαογαϊάθ ἀδβουῖρβἰϊ, 
πορὶ ρθη θν {ΠΠπ|ππ| ᾿πΒρ χ ουῖς Οροῦ- 
ἰοῖ, [Ὁποὰ ἀεῖπάε ἀοηποιβιγδίατ. 
ΝΘ νίάθο, ἀποτηοᾶο ϑυϊάδο 

ἴπ ᾿ λιμὸς Μηλιαῖος οἱ βΒοῃοἸϊαϑίδθ 
ΑὙβίορ δ ηῖ5. Με] ο5 ἴαπιθ οοδοίοβ 

ΤΒυογάϊα]5 ὙΟ]. ΤΠ, ϑοοὶ. 1. 

58 Νίοῖδθ ἀραϊἀϊβθθ βου θΘΏ Δ θ1ι5 
οοηίτα ἀἰβουίδπι ΠδΥγ ΟΠ 6Πὶ ΤΊι- 
οΥἀΙαβ Πἀ658 Παθουὶ ροβϑὶί Νάτη 
ἴῃ ΑὙἸΒΙΟΡ 86. ἴρ50. πἰΠ}} οϑί, 68 
αὰ0 Μεϊππιὶ ἃ ΝΙοία σαρίδτη οὐπ- 
βίοι. ΡῬγυονευθίατη λιμὸς Πήλιος 
Παθθηΐ οὐἴδτη Ζοηοῦὶαβ ΓΥ̓ 94 εἱ 
ΒΙορ θη ἴδ πιι8 ὙΠ14... 901. Ξ-- 
ἀφ᾽ ἑἕαυτῶν, ἃὉ ἰρ515,), ἃ 
ααὐϊθυβάδτη Ἰρβούαπιὶ οἷνὶ- 
θ18. 

8 4. ἀπέκτειναν Μηλέων 
.. ἔλαβον. Ἧοο δἰγοοϊββι πη τα 

δὲ 1Ἰηϊπιβ εἰββί πη πὶ ἰοίϊα5. 611 Ῥ6- 
Ιοροπποβίϑοϊῖ ἔδοῖπιιβ 6558 ΒΙοομ- 
ΠοΙαϊαβΒ Μιιΐογαϊ νοὶ ἀοοοί 
σα] Ραμα. τοὶ σοηΐεγθηβ ἴῃ αἰιοθ5 
δὲ ἴῃ τη 65. ΘΓ ΠΤη ΠῚ5. ΟὈΒΙ 1018 
(οἴ. ο. 84) ἰυτϊἰαίοβὶ ΑἸ η θπβὶ πὶ 
οὐ ἀθ] Πα 6 η πλᾶὶθ Θχοιβατο 5ίὰ- 
ἀοι Αὐἱβια. 1 1714 5ᾳ. Οὗ 
ἴβοοτ, ΧΠ 68 εἰ Τρηϊνν. Ηΐϑβι, 
αν, ΠῚ Ρῥ. 8561, Αἰοϊθίαθμι 5πᾶ- 

β'5ββθ6) τὧὖὐ Μβι05 51} ΘΟΓΟΠἃ 
νεπάεγεπὶ (ἐξανδραποδίζεσϑαι) 
ΑἸΠοπίθηβθβ, βου ἀπάοο. ρΡοὺ- 

βοηδίιϑ ΤΡ 22, Ετ Ρ]πίαυοῆτ5. ἴῃ 
ΑΙο. 16 ἀθ δὸ τοῦ Μηλίους 
ἡβηδὸν ἀποσφαγῆναι, ἰπααῖί, 
τὴν πλείστην αἰτίαν ἔσχε τῷ 
ψηφίσματι συνειπών. Οοἰογυτῃ 
ΜεΙῖοβ, ααἱ δύτηα ἔογγο ροβϑϑηΐ, 
ΠΟπ ΠΊΜΠῸ Ῥίατνοβ ααϊη θη δ, αηὶ- 
ΨΕΓΒΟΒ. [ἸΌΘΓΟ5 Υἱχ Ῥ᾽Πγ658. ατδ πὶ 
γα τ]ὰ [556 οχ ποτ ΟὈ- 
βιἀθηέιηι (6. 84) οΟΠ οὶ Ἠ 058. 
Τν, Ῥ6Υ ἰπ8}, αὐ. ΠῚ Ὁ. 9. ((υὶ 
δαΐοτη οχ δὺο οδἰαυηϊίαίθ βϑυναιὶ 
Β0ηΓ ΜΕ, 115. θαίγιπση 50] πὶ 
Ροβίθᾳ τρϑεϊίαϊν Τυγβϑαηάογ, Ια. 
Χροη. Ηδθ]]. 11 2, 9. 

18 
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πόδισαν᾽ τὸ δὲ χωρίον αὐτοὶ ᾧκισαν, ἀποίχους 
ὕστερον πενταχοσίους πέιυψαντες. 

8 4. ὦκισαν αι. ΟἹ. Βες. Ατ. Ῥδπ, τῇ. οοττ, Γδατ.; ; το αὶ 
ῴκησαν. ἴδαπι ἴπ δοιίβιῖβ οὐκέσαι οἱ οἰκῆσαι ῬτΟΡΙΕΥ τα οἰβτηστη 
ΠΌΠᾺ ἔεγο Ἂοοἀᾷ. 51: δυοίοΥ αβ., αὐἰὰ ἀποαπθ ἰοθο βου θη πὶ 511, 
ἰοίαπι εχ βϑηϊθηιία ροηάοί, Οἰὐἰκέσαι, Ῥτδεδίθγᾳυδτη ααοᾶ ΘΟΙοπο8 
ἀράυποθυθ βἰσηϊῆοαι (1 12, 4. ὙΙ 706, 2), ἀδ γϑυϊοπυτα ν6] ὈΡΌΙ πὶ 
δὺΐ ΡΥ τα ]5. (Ε ΤὟΙ 8, 8., 2.,.1. 1Ε 17; 2} απὶ πον (ΥἹ, 4... 6. 115. 
1. ὟἹ ὅ, 8) ἴπ00118 ἀϊοϊταν, Οτθίατη ρυῖπιὶ ᾿ποοῖαθ ἜΑΡ τι ΘΟΠαΙΓΟΓΕΒ 
Βα ηῖ, πονΐϊ ἰηοοίαθ ὑγ065 νοὶ ΤΘΘΊΟΠ 65 οοοαρᾶπέ, Ροδβίαῃϑπι ῬΥΪΟΓΡΕ5 
ἜΧΡαΪβὶ βαπύ γ6] οπιϊστανογαηί, Οὐκῆσαι, αποὰ ἴῃ ἀπίγογβπ 568 65 
ΘΟΙΙΟΟδΥΓ 6 5ἰρηϊποαί, ἀθ σοπάθηαϊβ ὑτοϊθιι5 ἀἰοὶ πραιὶῖ; σοίογοααὶ 
ταῦϊίο ἰαιϊα5 ρᾶίου αυδπὶ οὐκέσαι, οὑπὶ ΟἸΠη65 4πὶ δ᾽ἴαι0 ἰ0600 564685 
ΟΟἸ]οΟΟδηΐ, ΠΟ ῬΥΪΤΠΟ5 810 ΠΟΥΟΒ ἰδηΐαπι ᾿ποοΪα5 βἰσηϊῇοοι, Ηΐϊο 46 
πονὶβ ᾿π60}15 5θυποΠθπὶ 6556, ΡΥΔοίθυ 4 ΠΔΤη συοὰ νϑίθυοβ δα ῃθοδιὶ 
δαΐ ἴπ βοϑυν ταΐθτα γαπά τ βυπί, εχ δϑάϊίο αὐτοί οορποβοϊίν, 



ἘΟΘάουΙ5 απο ΑὐΠθηθη86 5 οατη ΑΥΡΊνῚΒ οὗ ΜΗ ΠῚ ΠΘΉΒΙΡαΒ. οὐ Ε]οὶβ ἔδοθυαπὶ ἴῃ ἐαρθι]α ΤΊΒΥΤΠΟΥΘα, ἸΠΒΟΙ ΡΟ ΤΘΙ]ααἷὰθ 
Θχ ῬΒπογαἸ46. οοτηρ]θίδθ. 

ᾧυδ8 ἴῃ ἐαθα]α τ] ατιὰ βιιηΐ 115 ΕΠ {θυ 8, ἀπ] ι18. βουιρα θχβύμηῦ, γϑα α] ἀἸπητι8; ἢ ΞαρΡΡΙοιηθηξο, αὐ Πἰδξουδγιση Ὠσπηοῦαβ ἔμ Π1π5 οορποβοθγϑίαν, ϑρ᾽τἰθατα 
ἈΒΡΘΥΆΤΩ, ὉΌΙ Βουρίαβ. ογαὺ, ἢ ᾿ἰὐῦθυα 5: σΠΙΠοαν μτ18 δῦ ομληΐθτι8 Ἰοοΐβ, ὩΡῚ ἴῃ ἰαθαΐᾳ Ε (το ὃ, ἢ, δι) ἔαϊῦ, ε Δα] θαϊπιιβ τα ]] θυατθ ὁ, αὶ ἴα ἐθα]α 

Ο (φῥῖο ο, ὠ, οὐ) ἔα. 

Σπονδὰς ἐποιέσαντο Πιεκατὸν ᾿4ϑεναῖοι ἔτε καὶ ᾿Αἀργεῖοι καὶ Παντινὲς καὶ Ἐλεῖο ΠΡΟ ΞΑΨΨΕΨΟΞΗ 
υπὲρ σφῦν αὐτὸν καὶ τὸν χσυμμάχον Πῦν ἄρχοσι Πεκάτεροι, ἀδόλος καὶ ἀβλαβὲς καὶ ΚΑΤΑΛΕΝΚΑΊΙΚΑ 
τὰ ϑάλατταν. --- Πόπλα δὲ μὲ ἐχσέστο ἐπιφέρεν ἐπὶ πεμονξι μέτε ᾿ἀργείος καὶ Ἐλείο ΞΚΑΙΜΑΝΤΙΝΕΑ :ξΞ 
καὶ τὸς χσυμμάχος ἐπὶ ᾿ϑεναίος καὶ τὸς χσυμμάχος Πν ἄρχοσι ᾿Αϑεναῖοι μέτε ἍϑΕΝΑ ΙΟΞΚΑΙΤΟΣΞΧ 

ὃ συμμάχος (]Πὸν ἄρχοσι ᾿4ϑεναῖοι) ἐπὶ ᾿ἀργείος καὶ ᾿Ἐλείος καὶ Μαντινέας καὶ τὸς χυ ΝΜΑΧΟΞΦΤΕΧΝΕΙ 
μεδὲ μεχανξι μεδεμιᾶι. --- κατὰ τάδε χσυμμάχος ναι ᾿Αϑεναίος καὶ ᾿Ἀργείος καὶ ΜᾺ ΝΤ ΙΝΕΑΞΦΚΑΊΕΓΡΝ 
είος ᾿εκατὸν ἔτε᾽ ἐὰν πολέμιοι ἴοσι ἐπὶ τὲν γὲν τὲν ᾿Αϑεναίον, βοεϑὲν ᾿ἀργείος καὶ ΜΑΝΤΊΙΝΕΑΞΣΚΑΙ 
Ἔλείος ᾿Αϑέναζε, καϑότι ἂν ἐπαγγέλλοσι οὗτοι, τρόποι Ποποίοι ἂν δύνονται ἰσχυρ ΟἽ} ΓΟΙΚΑΤΑΤΟ 
δυνατόν" ἐὰν δὲ δειόσαντες οἴχονται, πολεμίαν εἶναι ταύτεν τὲν πόλιν ᾿Δργείοις ΚΑΊΙΜΑΝΤΙΝΕΥ ξ 

τον καὶ λείοις καὶ ᾿Αϑεναίοις καὶ κακὸς πάσχεν ᾿υπὸ Πιαπασὸν τούτον τὸν πόλεον: ΚΑΤΑ ΨΥΕΝΔΕΜΕΕ 

χσξναι τὸν πόλεμον πρὸς ταύτεν τὲν πόλιν μεδεμιῶι τὸν πόλεον, ἐὰν μὲ Παπάσαις ΔΟΚε ΙΒΟΕΘΕΝΔΕ 
καὶ ᾿ϑεναίος ἐς Ἄργος καὶ (ἐς) Μαντίνειαν καὶ (ἐς) Ἐλιν, ἐὰν πολέμιοι ἴοσι ἐπὶ τὲν γε ι! ΤΕΝΑΡΛΕΙΟΝΕ 
τὲν Πίαντινέον ὃ τὲν ᾿Ελείον, καϑότι ἂν ἐπαγγέλλοσι ἴαι πόλες Παῦται, τρόποι Ποποίο]Ϊ ΑΝΔΎΝΟΝΤΑ 

ι ἰσχυροτάτοι κατὰ τὸ δυνατόν: ἐὰν δὲ δειόσαντες οἴχονται, πολεμίαν εἶναι ταύτεν ΤΈΝΠΟΨΙΝΑΘ 
τῷ εναίοις καὶ ᾿Δργείοις καὶ Μαντινεῦσιν καὶ λείοις καὶ κακχῦς πάσχεν Πυπὸ Παπασῦν ΞΤΟΥΤΟΝΤΟΝΠ 

ὄλεον" καταλύεν δὲ μὲ ἐχσέναι τὸν πόλεμον πρὸς ταύτεν τὲν πόλιν (μεδεμιᾶι τὸν πόλεο ᾿ΕΑΝΜΕΗΛΠ 

ἄσαις δοκέι. --- μόπλα δὲ μὲ ἐᾶν ἔχοντας διιέναι ἐπὶ πολέμοι διὰ τῆς γὲς τὲς σφετέρας ΑὙΤΟΝΚΑΊῚΊΤ 

ὃν χσυμμάχον Πῦν ἄρχοσι ἕκαστοι μεδὲ κατὰ ϑάλατταν, ἐὼν μὲ φσεφισαμένον τὸν πόλεον ΠΑΠΑΞΟΝΤ 
ἐν δίοδον ἕναι, ᾿ϑεναίον καὶ ᾿ἀργείον καὶ Μαντινέον καὶ ᾿Ελείον. --- - τοῖς δὲ βοεϑῦσιν ὲ ΠΟΥ ΦΗῈΕΠ 

80 ἕμποσα παρεχέτο μέχρι μὲν τριάκοντα ἕμερῦν σῖτον ἐπειδὰν ἔλθϑοσι ἐς τὲν πόλιν τὲν ἐπαγ ΛΈ ΑΞ 
αν βοεϑὲν, καὶ ἀπιῦσι κατὰ τὰ αὐτώ. ἐὰν δὲ πλείονα βόλεται χρύνον τξι στρατιᾶι χρέσϑαι ΠΈΠΟΝ! ξ 
ἢεὲ μεταπεμφσαμένε, διδότο σἴτον, τῦι μὲν Ποπλίτει καὶ φσιλῦι καὶ τοχσότει τρεῖς ὀβολ 5ΞΑΙΛΔΙΝ 

αίος τὲς ἕμέρας Πεκάστες, τῦι δὲ Ππμιππέι δραχμὲν Αἰγιναίαν: Πεὲ δὲ πόλις με μεταπεμφσαμέΝ ΕΤ ΕἸ Ξ 

τρατιᾶιλ τὲν Πεγεμονίαν ἐχέτο, Πιόταν ἐν τέι αὐτὲς Πο πόλεμος ξι᾽ ἐὰν δέ ποι δόχσει (Παπάσα 15 ΤΑῚ ξ 
΄ - μ᾿ ἢ Ὁ ΄ ν» , ἀρ» Δ 

ῦ πόλεσι κοινξι στρατεύεσθαι, τὸ ἴσον τῆς ἠεγεμονίας μετεῖναι Παπάσαις ταῖς πόλεσιν. ὁμ ΣΛ 

᾿ - - ἘΣ ΉΗ : ΣΕ ΩἪἢ ᾿ Κίγομη, Νοβ, οὐπὶ πον ΟΟμάϊοῖο 8. ππΐὰ5 ΠΠἐξογαθ γϑοῦπ πη) βραύπχη, αοα π6 γο πα παύαγ, ἐξεῖναι (ἐχσεῖναι) ὉΠ, ᾿ΝΟΒ, ἴ μος 
: ὙῈΞ ἷ αἱ : : ἴωχ (αθα]α μ1ο ῬΆΥΙΓΘΥ ἀὔαιθ 1] Ὑ. ΒΙΙΡΘΙΊΟΥΘ 

γ8. 1. πρὸς ἀλλήλους οτη. οοαᾷ. ΤΊΉποΟ. 
βθαπαῦαν, οὐλῖββαγῃ ᾿ϊδὔθυανη Ὀο]Θγϑταμβ. --- ϑάλασσαν Ηἷο οἐ ν. 18 οοαα, ΟἹ πῃ, 18, 4. --- ὅ. ὧν ἄρχουσι ᾿4ϑηναῖοι οτα. οοα 6, μα τν ΠΣ ἡ, ἣν οοὐᾷ Ω ν . 5 . 

: . 3 Υ Ὶ 7 ν ( Ψ, , σεε Φ ἐ ᾿ 
Βουρύσμι [1886 οαλθηα τὺ παποιιβ ΕΠ  ουαγ θη πατη 8. --- ὃ. γϑοσατα ἀπδγαμι 11 Ἐξ Υα ΓΆΤΩ βρδύϊατη. --- θ---ἴ, καὶ ᾿Πλείους καὶ Μίαντινεας ἸΏΨΟΥΒΟ ΟΥΌ τ 6 Ἴ ΠΕ τ ι 8 ὶ 

{πᾶ βἰς ὐέοτα ἀθοβὺ οὐ ν. 12 ἴῃ ϑϑάθιη ξογιηα]ω ἐπὶ τὴν γήν ΒΟΥ ΘΒῦ, -- ἀν ρας ἀθυμααθ 9. 11. 15. 14. 10.18.91. 34. ΟἹ αἄπῃ. 18. 4 - ὃς τὴ» νῇ» δοα ὶ : “. 14. 10. 18. 21. 24. ΟΥ άπ. 18, 4. ς τὴν γῆν οοαά. , , : χοράασζαν. ὅ ῦ ͵ οίοι Ἠλείους καὶ Δδῆαντινέας αὐ βαρταὰ οοαᾷ, -- 8, ᾿ϑηναῖοι Ρτὸ οὗτοι οοαα., 4ὰὸ βογναῦο, πὸ ᾿αβύαϑ Πὀξθγαγιισα. πππιθι8. ἔγῆρι8. οχοθάαίαι, ὅτῳ (ὅτοι) Ῥγὸ μοπ 
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| 
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ΚΌΜΗ. ϑ6α ποὴ σου 51 πη116 δῦ αἰ ου ἴ6 βουρίδπι ῥαῖβϑθ Ἰιᾶ μη Τουιπα]ατα, ἃἰαπθ ἰηΐνα ν, 19... ὕὐδεὺθ ἄα]νο ΠῚ ὉτῸ ΠΕ θοθχτα τηοᾶο πὸ Ἰηΐγα, Υ. 1 
καϑότι ἂν ἐπαγγέλλωσι αἷ πόλεις αὗται ποῦ Ἰοοο καϑότι ἂν ἐπαγγέλλωσι οὗτοι 1 Ἰαρ1 6 προς ἢ ἅττ ἼΠΟ : Ἵἢ εἰς ΤΕ ΠῚ ο το βαροτϑοηρίατη 

᾿λϑηναῖοι Ἰτατηΐσγαββθ. [Ιἄθυῃ γἱδίππι ἀθρυθ μΠθη ἀτηα8 80, 1. --- ΤΌ. πασῶν τῶν πολέων τουτῶν απδθτι8 ΠΡΡΘΥΙΒ ἕὰς 5 ὁ ὍΣ τῶ ἀποὰ Ἄτ, Ολτ, θδη. πασῶν 
οαὰ, ΟΥ, ν. 16ὅ--10. -- 12. ὅπηι ποι οοπἰαποίαθ, 564. βεραγαίαθ οορτὑθηθαν αἰγίδα θ5. Βοοΐδθ, ααῖθτβ ΑΥΠ ΘΠ ΘΉΒ65 Βα θν τ ἀθυθηῦ, ῬΥΔΘΡΟΒΙΌο τορούρηξα, ρὲ (εἰ, 
Κπθμη. τ. τπᾶχ. 8. 401, 1 οὖ Βυΐαθ ᾿ρβὶι8 Γοθθυβ 8. 10, 101 Ἰάθπι νδίπτα πὶ ῬῶΟ]8 “οο4 4, Ἰηγθηϊίαν), απὸ ἔδοῦο. 5111] Πεβονσθμι πυσλθυτιβ ΘΟΙΙΡ]δὕαγ. δγῃπι ΤΠ ΣΟΙ: Ἄργος ἢ Μαντίνειαν ἢ λιν «ον ἴωσιν. (κατὰ τὰ αὐτὰ ἀϑεναίος ἐς ὍῸ ἘΗΒΈΞΩΣΣ ἕ Ἔλιν “ ἴοσιν) ΚΊνΟΙΙ,, χαὶ 
᾿᾿ϑηναίους ἐς 4. ἢ ἐς Μ. ἢ ἐς Ἦ. -᾿. ἴωσι (καὶ ᾿Αϑηναίος ἐς ᾿4. ὃ ἐς ΜΙ. ὃ ἐς Ἔ. .. ἴοσι) ἴὰ θυ 15. δά ΚΊΡΟΒΠ. ἀαὑ5. Εὐποανῦ., α0. πθ ̓πδῦπβ απίάθπι Τπίθνα- 
ΥἹΠΔ ΠΠΤΆΘΤΙΙ8. ΘΓ ΠοΙῥαν. --- 12---18, Ἠλείων ἢ τὴν Παντινέων ἢ τὴν ᾿ἀργείων ἴλγογ8ο ογαΐη6 οο66. --- 1ὅ. πασῶν ἀπάρτι ἸϊΡῦθυ18. ὈγΘ νυ π5 ὁ0αα, --- 10. μεδεμιᾶι 
τὸν πύλεον, αποα ἴῃ Θαάθιη ουτηπ]α, γ. 11 βου ρύμπμι οϑῦ, ποῸ ἀποαπθ Ἰοοο ἴῃ ἐϑΌπ]ς φαἀατδατα ἔα1586 Εὐθυ 1 Π ΠΠΠΊΘΥΊΙΒ 1 οοαᾳ4. τούάρηα 1 θυ. ΤΠ ΠΟΥ οϑίθμα, 
-- 17. Ῥοβύ δοκξι αἰύγα σϑυττι ΕΠ θυᾶυαπι ππτηθσιμη ταῖς πόλεσιν δἀἀππῦ οοἀ4. Νραπο ἴπ θαᾶθμι ἰουπιπ]ὰ τ. 11 Ἰθριθασ. Εἰ Θχραποῦο νϑοσαμη ἀπδγιηη {{{{6- 
γγι βρδύατη οχβιβυϊν, αποᾶ αὖ Θχρ]θαΐαν, τῆς τε σφετέρας (τὲς τὲ σφ.) βου θῦὺ ΚΙΠΌΒΠ, Οὰπὶ 11 ῬδγΒ ξοΘ 6.18 ἱποιρίαῦ, ΠΟΝ Δ ΒΕ ρα] ΔΙΠΏΓ, -- 18, ὧν ἂν 
ἄρχωσιν ὁοαᾷ, γΡ]οτίαιθ. Οἱ, 54. 5864 ποὴ βιρηϊβοδηύαν βαΐαυ] 564 ααἱ ὕππι ἔπθυτιηῦ θασιὰ οἰ] δα] 8001. Ργϑθίθυθα ὨΪΠΔ]Ὲ5 510. δυαᾶιῦ 1 ὑθγαγτιμι. ΠΠΊΘΙῚ5, 
Θουγᾶη8 ὧν ἂν ἄρχωσιν ἴῃ Ἰᾶρί46. ἐάν ποη βου ρύσμι ἔπ]55886. οθπβοὺ Εὐποαγῦ. 564 Ῥυδθύθυαπαπι αποα ὧν ἂν ἄρχωσιν δι 5Βροηὐθηξίαῃη γάτα δρύμμη οβύ, δά ιο 
ἐάν γαγῖαβ οὖ χα βιδιπ5. οἰ ἤοισιν ἀἸοΘ μα] σθππβ, αὐτὶ απο ΠΙΡΥαΤῚ ααὖὺ ΠΙὈΪΙΩΙ ἁαὖ Θυσουὶ ὑυ]ραὶ Ῥοββιῦ. Οὗ δάη. --- 19. Τλαδγύχη Εἰ ὕθυδυιπι 5ραδίππι γαοαππι, 
«ποα πθ το]ϊπαπαΐαν, καί αηΐθ ᾿ϑεναίον ἀὐἀαϊῦ Εοποαιῦ. Τα βοεϑῦσι 5 θ]αῦο ν βουϊθθπάπμη. ΝῸΒ 5: τ ]]61ὰ Πϊο γα ]6γ6 ΘχΟαϑα δ Ο ΠΟΤῚ Ῥαΐδηηιβ αἴαπθ ν. 8. 0. 17, 
ϑραύτιῃ. νϑουιαι ἰὔθυι ΔΙ 610 ΚΊΡΟΒΙ. εἶναι. . βοηϑοῦσι (βοεϑῦσι) Βογ106η5. --- 50. ἐπὴν ἔλϑῃ οοαά., «αοᾶ πηΐπογθιι οἔβοϊξ 1 ξοσαταπι παπιθγιπι, Ργαδξοιθα 
ἐπειδάν ὑϊΐα]ο ὑυϊθαθπάππι οϑὺ (οἵ. δάμη. 18, 4) οὐ ἔλϑωσι, οατα αα τοῖς βοηϑοῦσιν τοίογαίαιν, οὐὔϊαπη βοηξθηξία Ροβύυπϊαῦ, Οὗ δη. ψϑγαμι νἱαϊ Κίτγομη. -- 31, 
δου! θοπάθπ ἃαὺ ἀπιῦσι κατὰ τὰ αὐτά απὺ ἀπιὄῦσιν κατὰ ταὐτά. ΚίνοΠΙ. ἀπιοῦσιν (ἀπιῦσιν) κατὰ τὰ αὐτά... πλέονα. -- βούλωνται οοὔα. ὅπηι δ ἡ πόϊις 
ἡ μεταπεμψαμένη τοίοταθαν, 5᾽ πρτ]αγθιη γϑϑυϊθαϊν Κίτομμ, Οὗ, αἄπ. --- 38---94. τῇ στρατιᾷ (16 ἴῃ Ἰαρίθ. Ἰϑθούιμη 6888. οϑυΐο οορποβοι αν) οπι. οο. Ποἰπάθ 
χρήσϑω ἡγεμονεύουσα (χρέσϑο Πεγεμονεύοσα) ΚΙΤΟΒΠ. 564 ἴρβα οοαά, βου ύτισα, ἸΘρΊ δσητιιὰ. 11 ὑθυθυιιμ Ὠπππθυι. ρυθθθοὺ οὐ ἀδέϊναμι τῇ στρατιὰ οὐϊαπι 1] 
βοῦν αύα ΘΧΡ] οὐ] οπθπι Πα θΘγθ μαΐατηιβ. Οἵ, απ. -- 34. ἁπάσαις οἴα. οοἀᾶ. ' 



ΤΗΠΟΥΒΠΠΙ5 

ΒΒΕ110 ΡΕΠΟΡΟΝΝΒΝΙΑΟΘ 
Π͵ΙΒΕῚ ΟΟΤΟ. 

ΑΘ 

ΟΡΤΙΜΟΒΌΜ ΠΙΒΒΟΒΌΜ ΒῚΘΕΝΜ ΒΡΙΤΟΣΒ 

ἘΣΧΡΙΑΝΑΥΤΤ' 

ΕΆΝΕΝΤῸΣ ΒΕΙΡΕΒΙΟΌΒ ῬΟΡΡΟ. 

ΕΘΙΤΙΟ ΑἸΤΕΒΑ, ΟΥᾺΑΜ ΑΥ̓ΧΙΤ ἘΕΤ ἘΜΕΝΘΌΑΥΙΤ' 

ΤΟΑΝΝΕΙΚ ΜΑΤΤΉΗΤΑΒΚ ΚΤ ΑΉΤ.,. 

01 {π| ΒΈΟΤΙ ΤΙ. 

ΞΕ 

ΓΠΙΡΒΙΑῈΙ 

ΙΝ ΑΕΘΙΒΌΒ Β. 6. ΤΕΒΝΕΕΙ. 

ΜΌΟΟΟΙΧΧΧ. 



ΤΥΡῚΙΞ Β. 6. ΤΕΒΝΕΕΙ. ΤΙΡΒΙΑῈ 



ΘΟΣΥΚΥ ΔΥΔΌΥ ΞΥΤΙ ΕΔΨΦΗΣ,Ζι 

ΧΥΙ. Ἕκτον καὶ δέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. -- 

Κεφ. ξζ΄. 

Β, χειμών. ---Ξ Κεφ. ζ΄. 

8) ᾿4ϑηναῖοι διανοοῦνται μεγάλῃ παρασκευῇ ἐς Σικελίαν 
πλεῦσαι. παρέχβασις περὶ τοὺ μεγέϑους καὶ τῆς οἰκίσεως τῆς 
Σικελίας. αἰτίαι τῆς τῶν ᾿Αϑηναίων στρατείας καὶ πρεσβεία 

αὐτῶν. Κεφ. α΄ -- ς΄. 

4) Πακεδαιμόνιοι μὲν στρατεύουσιν ἐς τὴν ᾿ἀργείαν, ᾿4ϑη- 
ναῖοι δὲ βοηθοῦσιν ᾿ἀργείοις. τὰ ἐν Ὀρνεαῖς γενόμενα. ξ΄. 

ΧΥΠΙΠ. Ἕβδομον καὶ δέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. 
Κεφ. η᾿ -- γ΄. 

Α. Θέρος. Κεφ. η᾽ -- ξβ΄. 

τ) Οἱ μὲν ἐκ Σικελίας πρέσβεις ἐπανέρχονται" οἵ δ᾽ ᾿4ϑη- 
ναῖοι ψηφίζονται στρατεύειν, καὶ ᾿Δλκιβιάδην Νικίαν καὶ Μά- 

μαχον στρατηγοὺς καϑιστᾶσιν. η΄. 8 α΄. β΄. 

2) ᾿Εκκλησία γίγνεται περὶ τῆς παρασκευῆς. Νικίας τοὺς 
᾿ἀϑηναίους τοῦ στόλον ποιεῖσϑαι ἔτι ἀποτρέψαι πειρᾶται. 
8 γ΄. δ΄. 

“Μόγος Νικίου. 9’ --- ιδ΄. 

8) Νικέᾳ ἀντιλέγει ᾿Αλκιβιάδης. αἰτίαι δι᾿ ἃς οὗτος ἐνῆγε 
τὴν στρατείαν. ὁ τρόπος αὐτοῦ. ιε΄. 

“όγος ᾿Αλκιβιάδου. ις΄ -- ιη΄. 

4) ᾿ἀϑηναίους ὡρμημένους στρατεύειν Νικίας ἔτι παρα- 
σκευῆς πλήϑει μεταστῆσαι ἐπιχειρεῖ, εϑ'. 

“Δεύτερος λόγος Νικίου, κ' --- χγ΄. 
ΤΒυογαϊ 5 0]. ΠῚ, ϑ θοῦ. 11. 1 



Ὦ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ζ. 

8) Μεγάλη ὁρμὴ τῶν ᾿Αϑηναίων πρὸς τὴν στρατείαν. Νι- 
ἀΐας δηλοῖ ἥντινα δύναμιν αἰτεῖται. γίγνεται ἡ παρασκευή. 
κδ΄ - ς΄. 

60) Τῶν Ἑρμῶν περικοπή. ξήτησις τῶν δρασάντων᾽ ὑπό- 
φοιὰ τοῦ δήμου. μήνυμα μετοίκων. ᾿Αλκιβιάδης μεταίτιος γί- 
γνεται καὶ πρὶν ἐκπλεῖν κρίνεσϑαι μάτην ἐπιϑυμεῖ. κξ' -- κϑ'. 

1) Ὁ στόλος ἀνάγεται. πολυτέλεια αὐτοῦ. λ΄ --- 1β΄. 

8) Οἱ Συρακόσιοι βουλεύονται περὶ τοῦ ἐπίπλου τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων. λβ΄. 8 γ΄. 

α) Λόγος Ἑρμοκράτους. λγ΄. λδ΄. 

β) Οἱ Συρακόσιοι ἐρίξουσι. παρέρχεται οὖν ᾿4ϑηναγό- 
ρας. λε΄. λόγος ᾿4ϑηναγόρου. 1Ἅς΄ -- μ΄. 

γ) Τῶν στρατηγῶν εἷς διαλύει τὴν ἔριν. μα΄. 

9) ᾿Ἐπεξέτασις καὶ ξύνταξις τῶν ᾿Αϑηναίων ἐν Κερκύρᾳ. 
νῆες πρόπλοι. μέγεϑος τοῦ στόλου. μβ΄. μγ΄. 

10) Φιαβαλόντες τὸν Ἰόνιον κόλπον παραπομίξονται τὴν 
Ἰταλίαν, οὐ μάλα δεχομένων αὐτοὺς τῶν ᾿Ιταλιωτῶν, μέχρι 
ἀφέκοντο ἐς Ῥήγιον, ἐφ᾽ ᾧ στρατοπεδεύονται. μδ΄. 

11) Συρακόσιοι παρασκευάζονται ἐκ παντὸς τρύπου. με΄. 

12) 4ἴ πρόπλοι νῆες ἐπανελθϑοῦσαι ᾿Εγεσταίων τέχνασμα 
ἀγγέλλουσιν. ἀϑυμία τῶν στρατηγῶν μς΄, οἱ πρὸς τὰ παρόντα 
βουλεύονται. μὲ -- μϑ'΄. 

α) Νικίου γνώμη. μζ΄. 

β) ᾿Δλκιβιάδου γνώμη. μη΄. 

Υ) Λαμάχου γνώμη. μϑ'. 

18) Οἱ ᾿4ϑηναῖοι Νάξον καὶ Κατάνην προσποιοῦνται, Συ- 
ρακοῦύσας τε κατασκοποῦσιν, ἐς Καμάριναν δὲ εἰκῆ ἐπικηρυ- 
κεύονται. ν΄ -- νβ΄. ᾿ 

14) Ἢ Σαλαμινία ἔρχεται ἐπὶ ᾿Αλκιβιάδην, ἐπεὶ ᾿4ϑηναῖοι 
ἔτι ξήτησιν ἐποιοῦντο τῶν ἀσεβησάντων, ὅτι διὰ τὴν τῶν Πει- 
σιστρατιδῶν ποτὲ γενομένην τυραννίδα ὑπόπτως εἶχον. νγ΄. 

Παρέκβασις περὶ τῶν Πεισιστρατιδῶν. νδ΄ --- νϑ'. 

Ἐν τῇ οὖν τῶν ἀσεβησάντων ἕξητήσει εἷς τῶν δεδε- 
μένων ἐγένετο μηνυτής. καὶ ὃ μὲν δῆμος τὴν Σαλαμινίαν ἐπὶ 
᾿Δλκιβιάδην πέμπει, ὃ δὲ ἐς τὴν Πελοπόννησον οἴχεται. 
ξ΄. ξα΄. 

18) ᾿ἀϑηναίων στρατεία ἐς Ὕκκαρα, ἃ λαβόντες ἐπί τε Ἐγέ- 
στης πλέουσι καὶ Ὕβλης πειρῶνται. ξβ΄. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ζ. ῶ 

Β. Χειμών. Κεφ. ἔγ᾽ -- πγ΄. 

1) Πρώτη ἔφοδος τῶν ᾿Αϑηναίων ἐπὶ Συρακούσας. ἕγ' --- οα΄. 

α) Θάρσος καὶ ὕβρις τῶν Συρακοσίων. οἵ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι 

διὰ μηχανῆς στρατόπεδον καταλαμβάνουσιν ἐγγὺς Συρακουσῶν. 
ξδ΄ -- - ς΄. 

βὴ) Μάχη τῶν ᾿᾿ϑηναίων καὶ τῶν Συρακοσίων. ἕξ -- ο΄. 
παρεμβάλλεται λόγος Νικίου. ξη΄. 

γ) Οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀποπλέουσιν ἐς Κατάνην. αἰτίαι τοῦ 
ἀπόπλου αὐτῶν. οα΄. 

2) ἙἝἭ ρμοχράτους λόγος πρὸς τοὺς Συρακοσίους, οἱ πειϑό- 
μενοι αὐτῷ τρεῖς τε στρατηγοὺς ἀντὶ πολλῶν αἱροῦνται καὶ 
πρέσβεις ἀποστέλλουσιν ἐς Κόρινϑον καὶ Πακεδαίμονα. οβ΄. ογ΄. 

8) ᾿ϑηναῖοι μάτην ἐπὶ Μεσσήνην στρατεύσαντες ἐν Νάξω 
διαχειμάξουσι καὶ τριήρη ἀποστέλλουσιν ἐς ᾿ἀϑήνας. οδ΄. 

4) Συρακόσιοι τειχίζουσί τε καὶ ἐπὶ Κατάνην στρατεύυου- 
σιν. οε΄. 

6) Πρεσβεία ἑκατέρων ἐς Καμάριναν. οε΄. 8 γ΄. 
λόγοι τῶν πρέσβεων. ος΄ -- πζ΄. 

α) Ἑρμοκράτους λόγος. ος΄ -- π΄. 

β) Εὐφήμου ἀντιλογία. πα΄ -- πζ΄. 

Οἱ Καμαριναῖοι ψηφίέξονται μηδετέροις ἀμύνειν. πη΄. 
πο ἘΞ 

6) ᾿ἀϑηναῖοι καὶ πρὸς τοὺς Σικελοὺς πραάσσουσί τε καὶ 
στρατεύουσι καὶ ἄλλοσε πέμπουσι περὶ ξυμμαχίας. πη΄. 

8 γ΄ -- ς΄. 

1) Συρακοσίοις Κορένϑιοι ψηφέξονταί τε βοηϑεὶν καὶ πρέ- 

σβεις ξυναποστέλλουσιν ἐς τὴν Πακεδαίμονα. ἐκεῖ δὲ καὶ ᾿4λκι- 
βιάδης παραγίγνεται. πη΄. 8 ζ΄. 9΄. 

“όγος ᾿Δλκιβιάδου. πϑ' --- πβ΄. 

8) “ακεδαιμόνιοι πρός τε πόλεμον τὴν γνώμην ἔχουσι καὶ 
Γύλιππον κελεύουσι παρασκευάξεσϑαι ὡς ἐς τὴν Σικελίαν πλευ- 

σόμενον. ἐς δ᾽ ᾿άλϑήνας ἀφικνεῖται ἡ ἐκ τῆς Σικελίας τριήρης. Τιγ΄. 

ΧΥΠῚ. Ὄγδοον καὶ δέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. 
Κεφ. Ἠδ' -- Βιβλ. Η. Κεφ. ιη΄. 

Α. Θέρος. Κεφ. Ἠδ' --- Βιβλ. Η. Κεφ. 9΄. 

1) Στρατεία τῶν ἐν Σικελίᾳ ᾿ϑηναίων ἐπὶ Μέγαρα Κεν- 
τόριπα καὶ ἄλλα πολίσματα. ἐξ ᾿Αϑηνῶν αὐτοῖς ἱππῆς παρα- 
γίγνονται. Ἠδ΄. 

2) Στρατεῖαι Πακεδαιμονίων καὶ ᾿ἀργείων. πε΄. 8 α΄. 

8) Στάσις Θεσπιέων. πε΄. ὃ β΄. 
ΤῈ 



4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ. 

4) Πολιορκία Συρακουσῶν τις΄ -- ργ΄, αἱ τῶν τε ᾽Επιπο- 
λῶν ληφϑεισῶν (πι)), καὶ τοῦ τε ὑποτειχίσματος καὶ τοῦ σταυ- 
ρώματος τῶν ΣΙυρακοσίων καϑαιρεϑέντος (ρ΄. ρα), εἰ καὶ 44- 
μαχος ἀποϑνήσκει (ρα), διπλῷ τείχει ἀπὸ τῶν ᾿Επιπολῶν μέχρι 
τῆς ϑαλάσσης ἀποτειχίξονται (ργ7). 

5) Γύλιππος καὶ Πυϑὴν Συρακοσίοις βοηϑήσοντες ἐς Τά- 
ραντα περαιοῦνται" ἐντεῦϑεν δὲ ἄραντες χειμαάξονται. ρδ΄. 

6) Καταδρομαὶ ᾿ἀργείων καὶ Μακεδαιμονίων. οἱ δ᾽ ᾿49η- 
ναῖοι ἐς ᾿Επίδαυρον τὴν Λιμηρὰν ἀποβάντες τὰς πρὸς τοὺς 
“Μακεδαιμονίους σπονδὰς φανερῶς λύουσι. ρε΄, 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 
ἘΓΡΤ ΨῈΡ ἈΞ ΦΎΣΙ ἍΝ 

᾿Αϑηναῖοι 1. Τοῦ ὁ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος ᾿4ϑηναῖοι ἐβούλοντο διανοοῦνται 
αὖϑις μείζονι παρασκευῇ τῆς μετὰ “άχητος καὶ μεγάλῃπαρα- 
Εὐρυμέδοντος ἐπὶ Σικελίαν πλεύσαντες καταστρέ- ἡ 
ῥασϑαι, εἰ δύναιντο, ἄπειροι οἵ πολλοὶ ὄντες τοῦ σαι. 
μεγέϑους τῆς νήσου καὶ τῶν ἐνοικούντων τοῦ 
πλήϑους καὶ Ελλήνων καὶ βαρβάρων. καὶ ὅτι οὐ 
πολλῷ τινι ὑποδεέστερον πόλεμον ἀνῃροῦντο ἢ 
τὸν πρὸς Πελοποννησίους. 

Σικελίας γὰρ περίπλους μέν ἐστιν ὅὁλκάδι οὐ παρέκβασις. 
ἊΞ Ε ἘΣ α) περίπλους 

πολλῷ τινι ἔλασσον ἢ ὀκτὼ ἡμερῶν, καὶ τοσαύτη ἐεῶγτον 

(αρ. 1. 8 1. τὸ πλῆϑος Αυρ. Ραᾳ]. [ἰ. αι, Η. ΜΝ. 

ὕαρ. 1. 81. τῆς μετὰ 46- 
χητος. (Οἵ. 1Π 80, 1. -- καὶ 
Εὐρυμέδοντος Νὰ. Π|118,8. 
ΙΥ 2, 2. θῦ, 8. -- καὶ οτι ὀεῖ. 
δες 4υοαπδ Ρεμάθγα εχ ἄπειροι 
ὄντες εχ 5οηιθηϊία ᾿ἰᾳαεὶ, Ετγγαὶ 
ἰσῖταν Κγαθσ, ατ. 8 59, 2 δάῃ, 
(οπιπιειπογανὶ Ιιοο ἜΧΘΙΠρΙ πὶ Ρο- 
ταῖς δάη. 4. --- οὐ πολλῷ τινι. 
Οὗ, 8 3. ὅ1, 2. Μαιι. στ, 8 487, 
4, Κταθρ. ΝᾺ 8 δ1., 160 8ἀη. 4. 
-- ἀνῃροῦντο, 5υβοδρίιατὶ 
διδῃΐ. 

8 2, Σικελέας γάρ--. Ιη 
εἃ αὔθ Βραυϊίζοῦ ἀϊργθββϑίοηθ 
δηϊαυϊαῖθ5. 5.1Ο Πα 1ΠΠ 8 γαπῖθ ἃ 
ΤΠυογάϊας.,. Απεϊοοϊαπη ϑ υγαοα- 
βϑητπὶ σΟΠΒΌΪ πὶ [αΪ5586. ἀΟὈΙΑΓῚ 
ΠΟ Ροίεβί,ς. 6Ο08Ε}]. ἂς 511. εἰ 

οτῖσ, ὅγγας, Ρν. ὙΠ], ἀαδθηὶ νἱᾶς 
11 ἀθ πος βογίρίογα αἰββθγθῃίθ}, 
Οοπῇ, Νῖεθ, Ηἰἶβξι. ἤοπι. 1 Ρ. 19 
εὐ ὙΥοοΙΓΠτὶ 6] πὴ, αι 6 πὶ ἴῃ- 
ΒουΙρϑὶῦ ΑΒΕΌΘΠΟΒ. ΥῸΠ ΘΥΓΘΚῸΒ 
αηὰ ΟοεἸ 5. Απμραίεν, Ρ. 1--ἣὶ. 
Γάρ ἀϊοίαπι εβὶ, φυοᾶ τὸ μέγε- 
ϑος τῆς νήσου νετὈῖβ περέπλους 
μέν 544, ΕΧρΙἸοδίαν, βίου ο, 2 
τῶν ἐνοικούντων τὸ πλῆϑος. -- 
περίπλους... ὁλκάδι. θὲ 
ἢδο ΔΠΙ Ιὰ5 οἱ ᾿Ἰδαπίτυαϊηἷϑ 5ι1- 
οἰἴα6 ἀοδβηϊῖοπα εἴ, δάη. Π 97, 
1. -- ἔλασσον. Ὧδ πραῖτο οἵ, 
ΡΝ ατ, ἘῸΝ δᾶῃη. 2. Κυαθρ.. 

ς 8. 49, δᾶη. 8. -- ὀκτὼ 
ἐμδεισνα τὐνοετηέωρι ἀϊοθιβ εἰ 
τοιάθιη. ποοιῖὶθὰβ ΕΡμοτὰΒ. ἂρυὰᾶ 
ΒΙΓΑθΌΠ ΘΙ. 6 πᾶγ6 ΟΠΟΓΑΥΪΆ δ π 



β)͵ ἔνοικοι 
ταύτης τῆς 
ἦ ἴσου. 

) βάρβα. 
ΠᾺ ΚΑύκλω- 

σεὲς καὶ Λαι- 
στρυγόνες. 
“Σικανοί. 
Ελυμοι. 
Σικελοί. 
Φοίνικες. 

60 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, αἰ, β΄. 

οὖσα ἐν εἴκοσι σταδίων μάλιστα μέτρῳ τῆς ϑαλαάσ- 

σης διείργεται τὸ μὴ “ἤπειρος εἶναι. 
2. ᾿βδικίσϑη δὲ ὧδε τὸ ἀρχαῖον καὶ τοσάδε 

ἐϑνὴ ἔσχε τὰ ξύμπαντα. παλαιότατοι μὲν λέγονται 
ἐν μέρει τινὶ τῆς χώρας Κύκλωπες καὶ Δαιστρυγό- 
νὲς οἰκῆσαι, ὧν ἐγὼ οὔτε γένος ἔχω εἰπεῖν οὔτε 
ὁπόϑεν ἐσῆλῦϑον ἢ ὅποι ἀπεχώρησαν ἀρκείτω δὲ 
ὡς ποιηταῖς τε ΠΨῈ καὶ ὡς ἕκαστός πῃ γιγνώ- 

᾿ 3 -»" 

σκει περὶ αὐτῶν. Σικανοὶ δὲ μετ΄ αὐτοὺς πρῶτοι 

8. 2, σταδίῳ ΟΔ855. Αὐρ. ῬΡαᾳ]. Εν εὖ γρ. Π|., 4881 ἈΠῚΠῚ ΠΟΙΊΘΗ 
511 εἰκοσισταδίῳ; σταδίοις ΟΙ. αι. Η. Τιαρά, ὙΙπά. Ἰάθηγαιθ βἰπθ 
μέτρῳ 5080]. ἐν εἴκοσι σταδίοις] γράφεται ἐν εἴκοσι σταδίων 
μάλιστα μέτρῳ, ἔστι δὲ κατὰ ταύτην τὴν γραφὴν περιττὴ ἡ 
ἐν πρόϑεσις. Οὗ, δάη. 

εἶναι Ἡ. Ῥεπιείγ, ἀθ ΕἸοοαις, 8 72 οἱ ᾿πηϊίϑίογοβ Αὐιβϑυϊά, ρ. 298. 
Ροίγαβη. ἢ 2, 4. ῬγΌΘΟΡ. αὐδίογ, Ρ. 88. 1600. 206. ἀε Αεαϊ, 48, Οὗ, 
8δᾶη, Ὑυϊρο εἰ ΒΘκκ, οὖσα, αυοά ΘΧρ] οϑυὶ ΠΘΑαΪΤ, 

6 ρ. ὅ, 8.1. Ῥρο ὡδὲ ἴῃ 1015 Π|55, δαϊ ἥδε δὰ: ἧδε δυϊ ἦδε 
δυΐ ἤδη νεὶ ἤδη. Ὑυϊραίαπι δὲ οοποϊπηϊίαίθ, οαπὶ βοαυδίαγ τοσάδε, 
οἱ δχίγθπβ Παἶπ5 ΟΡ, γοΓΌΪ5 ἀοίθηαϊτυγ. 

ἐχρθάϊοτα δῖα υ 9" 455. ,,51 
ποοίο5 δθαιθ δίαιθ ἀἰθ8 πιπΊ6- 
ΓΔΠίΌΓ,, αἰ ΒΟΥ ΠΠΘ ἢ οχίριιαπ οϑί. 
ΡΙΙίΔγΟΠα5 ἀθ Ἐχϑι!. 10 ααδίίιοΓ 
ἀϊοθαβ οἰσουτην ῆθηι ΟΡ5. 6556 
ἀϊοῖυ,’ ΒΊΟ τα ἔ,, ααἱϊ ἀδ ἱπίορτὶ- 
ἰΔῖ6 πυπλουὶ δρυὰ ΡΙαΐ. ἀπθϊίαι, 
6. οἰγουϊία 5106. νἱὰ, ΗοΪπι. 
Ηΐϊϑβι, 516. 1 Ρ. 880 54., αυἱὶ μοάϊδ 
ΠΔΥΘΙ ὙΔΡΟΓΟ ϑοίβϑ πη ΠΟῚ ΤὨΪΠτι5 
βοχασίηία ΠΟΥ 5. ̓η50}8 ΠῚ ΟἸΓΟΊΠῚ - 
ΠΑνΙΡΆΤΘ ἄοοοί. τοσαύτη 
οὖσα, οὑπὶ ἐπί 5Ϊϊ1, -α ἐν 
ἂς Ἰοοόγαπῃ ἀἰδιδητίδ βἴο 58 6Ρ 118 
ΔΡυα ΡΟΒΙΘΓΙΟΥΪΒ δ ϑίδ 15 ΒΟΥ Ρ(ΟΓΕΒ. 
Θέ ον. 1099,.12. π5θ0..) ΕἸ 9. 
66, 1. ΙΧ 8,11. Ὀιοά, ΧΙΧ 89,6. 
ΧΧ 174, 8. --Ἐ εἴκοσι. Νυτηε- 
ΓαΠῚ οΟΠβγηδύ Ατὶβίϊά, ρ. 238. 
ΒίγαθΟ ϑβδρίδθιη ἰδηίιπι βίδα ϊα ηπὰ- 
μηθτδῦ, 8111 πηἀοοίηι νοὶ ἀποάθοϊ μη, 
Οὗ, Μαῃπογί, ἄθορτ, ΙΧ 2 ρ, 178. 
Ηοβη. δὰ Ἀραίμθομη. ρ. 820. 
Ηοϊπι. 1. 1. Ρ. 7. 828. Ιη αυο ἀϊ5- 
βθηϑιι γᾶρία ἔνε! ἰοθὰ ϑβρεοίατϊ 
ἃρρϑτεί.--᾿έτρωτηῆς ϑαλάοσ- 
σης; 5ΡΔ81[10 πιᾶτι τἶτηο. Οἵ, 
ὙΠῚ 9ὅ, 8 ἀπέχει... ϑαλάσ- 

σης μέτρον ἑξήκοντα σταδίους 
οἱ 855. θίου. ΠΧ 17, 11. 26, 
9, -- διεέργεται τὸ μὴ. 
εἶναι. Οὗ, ΠῚ 1, 1 εἶργον τὸ 
Δ «Ὁ ἰακουργεῖν οὐ ἴθ δᾶπ, 
δρ. ἃ. 81. ἔσχε, δοοορὶί 

ἴῃ 6088, τ ᾿πσοῃδίϊναβ. ᾿τηϊ- 
Ποὺ ἰθῦγϑ 605 Πᾶθογα ἀϊοϊίαγ, 4] 
δᾶπὶ ἱποοϊιηΐ, 11 68, 4 οἱ, ααυἱ 
Ιοουβ. Παῖο 5ἰτλ Πα 5 εβί, 500}. 
ΡΒ, 1147 ἔϑνη “ϑηρῶν οὺς ὅδ᾽ 
ἔχει χῶρος. --- ἐν μέρει τινὶ 
τ. χ. Δὰ Αβϑίηϑηι εὖ ἴῃ ἅ51Ὸ [,608}- 
ηο, αὖ ναϊσοὸ Ραϊαπί. ἍΠΕΡ (8- 
6 η Ὑοοίοκ. ἄἀθορσυ. Ἠοχηθυ. 
8. 68, 00. ΨΙά6 ΗΠοΙπι. 1. 1. Ρ. 80. 
52. 8ὅ854ᾳ. --- οἰκῆσαι, 564 65 
ΟΟΙΙοΟ8 356, 56η580. ἱποοῃδίϊνο. 
Οὗ, 54. 1Π 110, 4.--- ποιηταῖς, 
ΗοπΊΘΓΟ πιᾶχὶηιθ. Οἷ, δάη. 1 ὅ, 2. 
-- γιγνώσκει περὶ αὐτῶν, 
46 115 εσχὶ βυϊπιαί, Οὗ Π| 22, 1. 
1Π| ὅθ, ὁ 

82, Σικανοί, Ηοβ πομῃαϊὶὶ[ 
Θο546πὶ δίαιθ ϑίοαϊοβ ἔπϊββα ρὰ- 
ἰ4Δηι. Οὗ, δοιβπι. Ηἰβί. Βοι. 
Ρ.-. 76. Ῥίνευβοβ ἔυϊββθ ρυΐδῃϊ 
ΟΙαν, 51... δῃηΐ, Ρ. 21 544ᾳ. οί 



[" 

ΕΤΟΣ Π. ΧΕΙΜΩΝ, (ΟἹ 5.) ῇ 

φαίνονται ἐνοικισάμενοι, ὡς «ὲν αὐτοί ἑλὰς μὰν καὶ 

πρότεροι διὰ τὸ αὐτόχϑονες εἶναι, ὡς δὲ ἡ ἀλή- 
ϑεια εὑρίσκεται. Ἴβηρες ὄντες καὶ ἀπὸ τοῦ Σικανοῖ 
ποταμοῦ τοῦ ἐν ᾿Ιβηρίᾳα ὑπὸ Διγίων ἀναστάντες. 
καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν Σιχανία τότε ἣ νῆσος ἐκχαλεῖτο, 
πρότερον Τρινακρία καλουμένη" οἰχοῦσι δὲ ἔτι καὶ 
νῦν τὰ πρὸς ἑσπέραν τὴν Σικελίαν. ᾿Ιλίου δὲ 

8. 2, ἐνοικησάμενοι Μ. 6455. Αυρ. ΟἹ, Ὑεη. [{. σαι, Η. 6. 
Μοβαιι.., φποά Ργδοϑίεγεθαι θὰ Κ. θὰ πιθα τὶ οἰκεῖσϑαι Ῥογίθοίο ἐς 
ΤΠυογα θη αἰ σοηδίαι, (οἷ, αάη. 1 130, 2); πϑπὶ ΡΑΥΙΓΟΡ γ᾿ ΕἾ 0 511Π| 
κατοιχήσηται ἰπ ρᾶγία οοαά. Π 102, ὅ. Ψαυϊσαίαπι ἐνοικισάμενοι 
{ποίαν Ὀῖπα, ἴῃ Βίερῃ. Τη65. 6 ὨΙΘαΙ δουῖϑίο Πυΐπ5 γϑιδὶ οὗ, δάη. 
Π 402, ὅ, 

Ῥονῦν. 510. 6. 9, 48 (6 τὰ τηυ] ἃ 
οΟἸ]ασὶς ὙΖομποκίυβ. δὰ Ρομρ. 
Με]. 1 7, 14. Αἀ βδαπάεπι βϑηΐθῃ- 
τἰἰὰπὶ ἱποϊηαὶ ΝΊΘΡ, Ηἰβέ, Βοπ,. 
ΙΓ Ρ, 180 544., 80 δϑάθπι δίαιβ 
ϑίσα!ο5 οὐ σῖπα ρυοΐβοιοβ δηία ἢ 05 
ἜΣ [τα τα ᾿πη ΠηΪ σ 556 οθηβοὶ Ηρ] ΠῚ, 

Ρ. ὅ8 834ᾳ. 8ὅθ 54. -- πρό- 
ἐκοαρες τῶν [Κυκλώπων καὶ] 
“αιστρυγόνων. 56}0]. ---οῷἧ΄'ὐτό - 
χϑονες εἶναι. ἴΙιὰ Τιπιδροιι5 
(ἔγαριτα, 2) ἀρὰ Π]οὰ. Υ 6, .1. --- 
Ἴβηρες ὄντες. [τὰ ΡΠ ξτα 
(ἔἴγαρῃ). 8) δἂρυά Ὀὶοά. 1, ς,, 
Ερπογὰβ (ἔγαστη. 61), δὰ απ6ΠῚ 
νὰ. Μανχ. ρ. 194, δίοη. ἢαὶ], 
Ι.22, Οἷ, Νῖορ. 1. ἃ. οὲ Μδη- 
Ὠογῦ, ἀφορστ, ΙΧ 2 Ρ.. 346 εἰ Ηοϊἱπι. 
1,1, - Σικανοῦ ποταμοῦ. 
αοα ΠΠπὰ ἔυετιε Πατηθη, 5815 
ἀρθυῖθ οβίθπαϊς 5:ΠΠπ8 ἢΐβοθ νϑὺ- 
βίθιβ [ΧΙΡ 8ὅ. 86]: Ρυγθπα 
πλϊβὶῦ ῬΟρΡαΪΟ5, 4 ΠΟΠῚ6Π 
δῦ 886 Α ἀβοὶ τ) Ρδύγῖο 
ἰΥγᾶθ ἱπ]ροΟβΌθΓῈ γὑδοδη Ϊ. 
Ηΐηο ϑϑυνίιβ δὰ ὑοῦ, ἄθη, ], ὙΠΙ 
Βισοαπὶ, ἰἱπαυϊΐ!, 5ϑοαη δα πὶ 
ΠΟΠπαΠ105 ρορα!ϊὶ Βιυηΐ Ηἰ- 
ΒρΡϑηϊᾶθ ἃ [ἔϊυνῖο δϑίσογὶ 
ἀϊοιῖ, Ηἴο Πανίιβ. [Ποάϊα ὅθ οτο] 
ἃ ΡΥΓΘΠΔ6Ο τηρθηΐθ ἴπ [δ 6Γ1Πὶ 
δι θὴ ἀδίϊαϊς.““ ΟἸαν, 516. δηΐ. 
Ρ. 36. 564 115, αὶ δίοονῖπι νοϊαης 
6556, ἰὑΓ6 ΓΘΡΌΡΠΔΓα νἱἀ θέαν Μϑη- 
ποῖ, 1, ἀ, ᾿. 346, Αἀά, ὕκοτι. 
ἀδορν, ΠῚ 1 ρ. 2346 εὐ ῥ. 488, 
αδὶ ἰὰ ἤππηθη, αποὰ Ποάϊθ Χυρὰν 

ἀϊοϑίιν, 6556 δα βιϊσηαῦ, Θ᾽ σϑη 
Πανταμη ΡΟ ΔΌ116 6556. πἰμ}} ηἰϑὶ 
{ταν ̓ ὰπη Θ᾽ Δ ΠΟΓᾺΠῚ βἰ σα ηἰ σατο ἀ15- 
Ραίαι τη, ΝΙΠΙ Ῥγοθδνὶ οχίθιιᾶ 
ΠΟΙΊΪΠΙΙΠῚ 5: ΠΉΠΠ μα πὸ ἰπἀϊοαῖ 
Ηο μι. 1.1, -- τοῦ ἐν ᾿Ιβηρίᾳ. 
Οὐπὴ ΠιῖσαΓο5. ΠΕ Πα ΔΙῚ Ηϊβρϑηΐαθ 
ΡῬϑυίθβ ἐθηθθυίηΐ, [θουῖδ8 ΠΟΠΊΪΠ6 
ἢϊο, αὐ δρυὰ δπ ἰ 4αἰδβίπιοϑ 50Υ]- 
Ρίονϑϑ, ἰδίϊιι5 ραίθηϊ (8118 σο- 
(ἸΠ6Υ], ἴῃ 48 ΟἸΐτ ἰηέον ΒΠοάα- 
ἩΠΠῚ οὐ ΑΙρεβ ρᾶῖβ [ἰσαΓαπι 
Πδρθϊίανουῖϊς, οθηβοὺ ΟἸανου 1. ἃ. 
Ρ- 206, Εὖ ΝΙοθα ἢν ὰ5. ἀποαὰθ ἃ 
Πιραγιθι8 ΡΥ γΘηΆ 605 ΠΊΟΠἰ65 ΠπῚ- 
ααδηη 5ῈΡογαίο5 δὲ δ᾽ σδηπηι Τῆι- 
ΟΥ̓ἀΙαΪ8. ᾿πίου ΠῸ5 δὲ ΒΠῃοάδπυπι 
Φαδ θυ π|Π} 6556 ΔΙ Ιγδίπαν, Οδ 8 
ἀδ ϑίοαμο ἢ μη π6 οὐ 51 οδη 5. ἱπάθ 
ΘΧΡαΪβ18. ἢΐο τηθηιουσδηίΐαν ΤΠποΥ - 
αἀἰάϊβ ορίπῖοπὶ ραῦαπὶ ρυοθΑθ 
{ἀἰθααηῦ Ηο]μι. ἰ, 1, οἱ Κορε. 
ἀδθορτ, δητῖαια. 8401, 1. -- ὑπὸ 
ἀιγύων ἀναστάντες. ἴαπὶ 
ΝΙΘθαμν, 1. ἃ, Ρ. 182 ἀδ ἢᾶο τὸ 
ἀμθιίανῖε. Ὅς ἀναστῆναι νἱά, δά ῃ, 
Ι 8,2. -- καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν. 
καλουμένη. Οἷν Τηδύ. Υ -2, 
1 ΒΙο 46 ρτίπιο Τυϊπδονΐδθ 
ΠΟΙΠΊΘη ἔαϊ; ροβίθα δἰοαπία 
οοςποπιϊπιᾶ 651, Νροίοσθη- 
ΒΕ ΙΒΙΙη. .Ἦς ΝΠ Γ 8. 86 81- 
οἰττἃ δ᾽1οᾶ πἰᾶ ΤἈλογα!ὰὶ 
ἀϊοία. --- τὰ πρὸς ἑσπέραν. 
Οἵ, Κιιιθο, αν, ΕΣ ὅ0, ὅ δάη. 18 
ΘΕ 592 ΕΥΜΡΕΝ τὴν Σικελέαν. 
Τῆς Σικελίας, αιοὰ 5ἰπηρ Ἰοἰ 5 
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5 ᾽, » “, ᾿ , 3 Α 

ἁλισκομένου τῶν Τρώων τινὲς διαφυγόντες “ἡχαιοὺς 
πλοίοις ἀφικνοῦνται πρὸς τὴν Σικελίαν, καὶ ὅμοροι 
τοῖς Σικανοῖς οἰκήσαντες ξύμπαντες μὲν Ἔλυμοι 
ἐκλήϑησαν, πόλεις δ᾽ αὐτῶν Ερυξ τε καὶ Ἔγεστα. 

’ Ν 9 » " , Α » 
προσξυνῴκησαν δὲ αὐτοῖς καὶ Φωκέων τινὲς τῶν 

ἀπὸ Τροίας τότε χειμῶνι ἐς Λιβύην πρῶτον, 
. 2 ΄ Ὄετ δ ταν ,ὕ 

ἔπειτα ἐς Σικελίαν ἀπ΄ αὐτῆς κατενεχϑέντες. Σι- 

κελοὶ δὲ ἐξ ᾿Ιταλίας (ἐνταῦϑα γὰρ ᾧκουν) διέβη- 

τῆς Σικελίας απ Ρϑιοῖβ οοα ἃ, 50}10], τὰ πρὸς ἑσπέραν τῆς 
Σικ] ἤγουν πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος τῆς Σικελίας. ΟΥ, δάη. 

δ 8, “ἴγεστα ᾿ς οὐ 4110] ρϑιποίοτθθ οοἂάᾶ, ργϑθθθηΐύ θυ (θΓα 6 
Αἰγεσταῖοι 6, 2 οἱ 4115. Ἰοοἶβ. Ιάθπὶ ἰεβίίαν ἀραὰ Βιγαῦ. Ὁ. 284. 
2600. 272. 515. 608 εἰ Ὀῖοπ. ἢδ). Απιψα. Ι ὅ2. 88. ϑεὰ Ἔγεστα 

ν᾽ ἀδαίαν, ΤῊ, βου! θ 6 6 ΠῸῚ Ροίεγδί, 
408 ΠΟΠ ἰοίδ 68 ΠῚ 5.101}186 ρᾶγ- 
ἰθπὶ σαὶ παρ ίαθαηί, Οἵ, 8 8. 6. 
Αἀάϊαπι δαίθπ οϑί τὴν ΣΆ. 
ΡτΟρΡίου καὶ νῦν, ἀποηΐϊᾷπι δηίθα 
Αἰἰτον Ἰη501ὰ που παθαίαγ. ΟἾΠῚ 
Ἰρίταῦ βαδπι νἰτη παρ θδί, πο] αηλι5 
ἰὰ δυοίογα Δ οἰάπονο (Ραγεῦρᾶ 
Θιηδυοῆρδ οὐ ΤΠπο., ΡΥΟΡΥῪ, ΟὙΠΊΗ, 
Αἰ οββθηβὶ5 ἃ, 1878, ρ. 20) ἀεἰβσθ, 

ξ. 8, ἀλισκομένου οὐπὶ 
διαφυγόντες ᾿πησοπ απ] 6556 
ῬΥδΘβθη 5 Ρτιορίαπι, ἀοοοί, --- 
Τρώων τινὲς ἐνν Ἔλυμοι. 
Έλυμοι 5ῖνε, αὐ ΜΠ Βουθαηΐ, 
οαπὶ δἀπρίγαίίοπα Βλυμοι ΔὉ δὶ: 
Ἰδιΐοο [[γᾶρτη, ὅ8] ἀρυᾶ Ὀίοηῦ- 
βίσστη 1, ὁ. ἰὐδάπηίαῦ ρυὰ5. 56865 
Παθαἶβ56 ἴῃ 104}|18 δίαᾳαθ ἰπᾶθ ἃὉ 
Οδποίγὶβ 8ηη0 δηΐθ θ6]]ὰη ΤΥοΪα- 
παηὶ ΧΧΧΥῚΙ ρυϊδὶ ἴῃ Θ᾽ οἸΠἰατα 
ἰραϊθοῖββθ. Εἰ ἀΐνθιβο ἴρ86 Ὀίοην- 
5᾽0}5 οὐ οὰπὶ 60 ΤὨπογαϊάοθβ, Τγοο- 
ῬΏγοη, αι βδηΐ88, Ν᾽ ΓΟ Ὶ 15, 5118 
οἱ βοιπι5 Τγοῖα οαρία 605 ἀδαυ- 
οαπὺ Τγοΐϊδηοβ. ΟἸαν, Ρ᾿. 84. Οἵ, 
ΝΙΘΌ. 1, ἃ, Ρ. 188 εἱ 208. Ττοΐα- 
πᾶ ΕἸΥΠΊΟΓΌΤΩ ΟΥσἾ ΠΘΙ ἰηΐου 
[4 00}85 τοίεγθηᾶτη 6556 Ἠο]π,. ]. 
Ἰ, Ρ. 86 344. 874 5ᾳ. ΕΧΡΟΙΪ 'ρ56- 
α16 608 ΕἸγιῆδθ05 [υ͵856 βυβρὶ- 
οαίαν εχ ἰηίθυϊοσα ἀβὶα ργοΐδοίοβ 
οὐ Ῥῃορηϊοιπη ΠΥ] 11.5 ἴῃ 5101 Π18Πὶ 
ἰγαηβνεβοίοβ. --- πρὸς τὴν ΣιΆ. 

ἐγαβίγα βαϑρθοίαη) ΔΝ εἰάμπογο 1. 1. 
Τὰπὶ βίδγθ αὰπὶ ἃΌ 6556 Ροίεϑί. 
6 πρός ΡΥδορ. οἵ, Υ 68, 4. -- 
οἰκήσαντες ΔΟΥ, ἱποο δῦ, αἴ 
οἰκῆσαι 8 1. -- ξύμπαντες. 
Βαπίηο 5011 Τρώων τινὲς νὶχ 
ΟΥΘΑΙ116, 56 05 οὖ νἱοῖποβ 5]- 
Ο8Π05 ΟἸΠῚ 118 τηϊχίο5. ββπὶ Ποανὶ 
ΡΓΟΡΑὈ.Π 5 αϑύ, Θυοὰ 5ἱ δϑβϑί, τε- 
νὲς οἰκήσαντες -- ξύμπαντες 
ἐχλήϑησαν Βυυ: σχῆμα καϑ'' 
ὅλον καὶ κατὰ μέρος. -- Φω- 
κμέων τινές. ΟἷἉ, Ῥαυ8. Υ 28, 
Ὁ. ΝΙΒΙΠομΐπιιβ ΕἸ Π105 ἸΠΊΘΥ θδτ: 
ὈᾶγῸ5 γϑοθηβοί, οὐ ααΐα ρϑαοὶ (8Πη- 
ὑὰπὶ ἀγαθοὶ 856. θυ δυ8 δαϊθηχα- 
τϑηΐ οὐ αυἷα ἰπραδ οἱ ἰηϑυϊαία 
ῬΟΡᾺΪ ογϑηῤ θαυ θατα. Οδίθυ πὶ 
Ρτὸ Ῥῃοσθηβίθαβ ῬΕΙΠοοίοίδα σοτηΐ- 
165. 6Χ ΤΠ8]118 τη8805 ΘΟΠΙΠΙ ΘΠΊΟΥἂΥ 
Βύσδθ. ρ, 2ὅ4. 272, -- τότε δὰ 
διαφυγόντες γεβρίοὶί, --- χει- 
μῶνι. ΟΥῚΝ 120, 1. 

8 4, Σικελοί. Ὧδε ἰβῃροῦθ 
ΠΟΓῸΠῚ τα συ ί! οἢἷβ οἱ ἀθ ρορα]ο 
ἴρ80 νἱὰ. θίοη. δ). 1 22. ΝΙθθ. 
ἸΙ. ἃ. Ρ. 82 34ᾳ4ᾳ. 64 544. 91 54. 
Ἄν δο8πι. Ηϊβὲ, Βοιηῃ. ρ. 78 5344. 
Ηο]πι, 1]. 1. Ρ. θ2 564. --- Ἰτα- 
λέας. Οαθ δυηθἰλατη μδθὸὺ ἃρ- 
Ῥδ!αὐϊο ἀρὰα ΤΠυοΥἀϊάθτὴ ὑΡΗΡΥΣ 
ἀε δὸ νἱὰ, Νίερ, ρ. 19 584. 
ἰηΐτα δᾶπ, ὙΠ 88, 4. - ὅμο: 
ταῦϑα ... ῴκπουν. ΟἸϊπὶ αυϊ- 
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σαν ἐς Σικελίαν, φεύγοντες Ὀπικούς, ὡς μὲν εἰχὸς 
᾿ ’, Α “ ’ Αὶ Ν 

καὶ λέγεται, ἐπὶ σχεδιῶν, τηρήσαντες τὸν πορϑμον 
κατιόντος τοῦ ἀνέμου. τάχα ἂν δὲ καὶ ἄλλως 
πὼς ἐσπλεύσαντες. εἰσὶ δὲ καὶ νῦν ἔτι ἐν τῇ ̓ Ιταλίᾳ 
Σικελοί" καὶ ἡ χώρα ἀπὸ ᾿Ιταλοῦ, βασιλέως τινὸς 
Σικελῶν. τοὔνομα τοῦτο ἔχοντος, οὕτως ᾿Ιταλία 

5 ἐπωνομάσϑη. ἐλθόντες δὲ ἐς τὴν Σικελίαν στρα- 

Ἐγεσταῖος ϑίορ!. ΒγΖ. (εἴ. Ηεγοάΐαη. 1 Ρ. 228) οἱ Ἐγεσταίων 
Σεγεσταίων ἴῃ ΠῸΠΊΠΙΪ8Β οὐ ἃρυᾶὰ [δἰϊηΠ085 ϑεροβδία Ερϑβία (Εεβί. 
Ρ. 840, 5). 
ΓΤ ΙΙ4 18. Ἰοοἷβ. 5ΟΓΪΡ 51 ΠΊ118. 

8 4, Ὄπικας ΟἹ. ναι. Η., Ὄπηκας 1ι. Ψεη. 

Ηοο Ἰριίαγ ἴσο οὐ ΠΌΤΟΥ ΠῚ αἰ Βογρδη ἃ Π0Π Τηθτηογαίδ 

" Ω 

Οπικοι ποτηϊηδηίυν 
8Ὸ Ατὶβίοι. δίγαν, Ὀίοη. Ηδ], ᾽Ραυϑ. Βίορι. ΒΥΖ. 

Ἰταλία οτὰ. Ὦ. 1. Χ4Α!|}. 

ἀθπὶ ἴῃ [μαι1ο δίᾳιθ δάθο Ἰοηρὶαβ 
ἴῃ ββϑρίθῃς τ η θη] ἢ ΔὈΪ αν γαηΐ ; 
Βεᾷ οπὶ ἤἢδ6 ΤΠπογάϊαϊ ρϑγίαβ 
ΠΑ]Π18 6. πο ν᾽ ἀθαηίιῦ 6556, 6Χ 115 
ἜΧΡΟΪδὶ δπίθαθδιη ἴῃ 8510: 18Πὶ 
τταϊοογθηΐ, ᾿Πἴθυ οὐ Ἱ5 Π8}186 ὑγδοί 8 
ααοβάδη ἰδηυἶββθα δχὶ βίδα] 
βυπῦ Οἵ᾽, ἐΡΙ π.. ἘΠῚ ΝΕ ΠῚ 10; 
πι. -- φεύγοντες Ὅπι- 
κούς. ἈΑΠΕΟΟΠῸΒ ΒΘ ΓΟ ΒΆΠΙΒ, 
Θαϊι5 ΠΑΥΓΑΙΙΟΠ 6 ΠῚ Θοίουὶβ ἃ ὨΊΟῃ, 
Ηδ!, 1. ἃ. εὐ Δ δ 5π). 1, ἃ. Ρ. 7754. 
Ῥγοϊαιῖβ ΤΠπογαϊάθβ δηίθια!, 
Οεποίγοβ δα αν ΠΙοη 511} Ιοοο ἀϊοίο. 
πο ἰάθη ἃ Τῆπο, [οι ΠΔ 6556 
ΝΙΊ6Ρ. Ρ. 92 ἴαϊβο ἰγαᾶϊι. ᾿ς Ορὶοἱβ 
νὶὰ. Μαπηθνι, ἀθοστ ΙΧ 1 ρ. 697. 
ΝΙΘΌ, Ρ. 71 5ᾳᾳ. Δ δομβῃι. 1. ἃ. 
Ῥ. 68 544ᾳ. Οἷ, ᾿ηἴτα ο. 4, Εοβ 
Ορίοοβ, ἃ φυϊθβ ἴσα! ΘΧρυϊβὶ 
βἰηΐ, δβοοβ ἴαϊββα δἰποθυ βιπαθὶ 
Νίεῦ. Ρ. 91 54ᾳ. --- ἐπὶ σχε- 
διῶν, ταιϊθαβ ν ϑοίϊ, Εδάριη 
γαῖϊοπθ ϑρϑγίδουπη ἰοἰὰ Π| 5. ΠῚ 
ΘΧογοϊ πὰ ἴῃ Θ᾽ ΟἸ Πα ὴ ἰγδίοουθ 
5101 Ῥγοροβιΐββθ 6 Οἵο, τυ Ὁ 2 
ἀοοει Ατη. --ττηρήσαντες τὸν 
πορϑμόν, ουὐβοῦύναίο ἱτᾶ- 
Ἰοοΐία., ἷ. 6. Ορροτίαῃϊξίαίεα 
εὐ ἔδοα! αι ἰναϊοϊοπαϊ, 6 
πορϑμοῦ γορα νἱά, δἄη, 11 88, 8, 
τηρεῖν 1Π| 22, 1 οἱ δ|}0ὶ 5ῖο Ι6- 
δἰιαν. --- κατιόντος τοῦ ὧν ἕ- 
μου. Οἱ. δᾶη, Π 28, 4. 84, 8. -- 
τάχα ἄν, ,,14ν οτία 586 Ροια8 

Βρᾷ οἵ, δάη. 

Δ 6556 ἀθθει. "5 60}. 16 ἰδπιεὴ 
Μαιῃ. ὅτ. 8. 599, 2 ο οἱ ϑομδοῖ, 
εὐ Βύθπι, δὰ ἢεπιοβίι. ΙΧ 70, 
Π6 δέ ρδγίίουϊαθ οο!οοδίϊοπα οἵ. 
Βἂ: 10:4... - εὐ δὲ Ὁ ΣῈ: 
κελοίΐ. Βαθο Ῥγορίογ Ὀίοα, Υ᾽ θ, 
8 περᾶνὶΐ ΟἸΌνον. 1. ἃ. Ρ.. ῶ9, Αἱ 
νά, ΝΊεῦ. 1, ἀ. ρ. 70. - βασι- 
λέως ... Σικελῶν. Τιαϊαπὶ 
ΘΙ] ΟΓ τη ΤΘΘ ΘΠ ΘΟΠθ ἃ 6 5101Π1ἃ 
ἴπ ΠΑ] πὶ νϑηἶββα ἰγδαὶν ὅουν, δὰ 
γεγο. θη. 1 2 οἱ ὅ87, 1ᾶάδηι δὰ 
Ἄρη, ΠῚ 828 αἰτίου ἤ00. ΠΔΥΓΔῊΒ 
Ἰοοῦπὶ ᾿ὰπὸ ΤΠογ 415 Αῇθνι. 
Τίαῖαπι βασιλέα τῆς Οἰνωτρίας 
γοοαὶ Ατἰϑίοί. ΡΟΙ᾿υ ΝῊ 9 (1829), 
ἄνδρα δυνατὸν Οἰνωτρὸν τὸ 
γένος βεου πα απιὶ Ἀπιϊοοίατη ὅ'γα- 
Θαβαηθηὶ Ὠίοη. ἢακ]. Αηΐ. ΒΟΠῚ, 
1. 8ὅ. Αἀὰ. Ρδμ}. Επογο!. ἴῃ ν. 
[4185, -- τοὔνομα τοῦτο 
ἔχοντος δαάαϊίαπι Θϑί, αὖ βιρηϊ- 
ἤοθίαγ γθρθτὴ ΠΟἢ σεηιῖδ, 864 5110 
ΠΟΙΪΠ 6. [8 ἃ ΠΊ ἀϊοΐ. -- οὕτως, 
εἃ ἀθ σα .58, δὰ ἔχοντος ρΡατιὶ- 
οἱρί πὶ γοϑρίοῖυ, Οἱ, Κυαθο, ὅτ. 
8 σου δη 45τ:6:π Ἰταλέα 
ἐπωνομάσϑη. ΔημοοἾν8. ΔΡ. 
Ὀίοη. 1..1.: Ἰταλία δὲ ἀνὰ χρο- 
νον ὠνομάσϑη͵ ἐπ’ ἀνδρὸς 
δυνατοῦ, ὁ ὄνομα ᾿Ιταλοῦ. ΑἸϊτον 
Τιπηᾶθιιβ ἱπ ἔγαστη. 12, αοουτη 
οἵ, 0455. Πῖο ἐκ τῶν πρὸ τοῦ 
λς΄ 4, 2. Π6 οτἷρσί πο ποπηϊηΐβ 1ἰ8- 
Ἰἴδ6 νἱά, ῬΟΓΓῸ Βογη. εχο, 21 δὰ 



10 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ζ, β΄. γ΄. 

τὸς πολὺς τούς τὲ Σικανοὺς κρατοῦντες μάχῃ 
ἀνέστειλαν πρὸς τὰ μεσημβρινὰ καὶ ἑσπέρια αὐὖὐ- 
τῆς καὶ ἀντὶ Σικανίας Σικελίαν τὴν νῆσον ἐποίη- 
σαν καλεῖσθαι, καὶ τὰ κράτιστα τῆς γῆς ᾧκησαν 
ἔχοντες, ἐπεὶ διέβησαν, ἔτη ἐγγὺς τριακόσια πρὶν 
“Ἕλληνας ἐς Σικελίαν ἐλϑεῖν᾽ ἔτι δὲ καὶ νῦν τὰ 
μέσα καὶ τὰ πρὸς βορρᾶν τῆς νήσου ἔχουσιν. 
ὥκουν δὲ καὶ Φοίνικες περὶ πᾶσαν μὲν τὴν Σι- 
κελίαν ἄκρας τὲ ἐπὶ τῇ ϑαλάσσῃ ἀπολαβόντες 
τα ἐπικείμενα νησίδια ἐμπορίας ἕνεκεν τῆς 
πρὸς τοὺς Σικελούς ἐπειδὴ δὲ οἱ “λληνες πολλοὶ 
κατὰ ϑάλασσαν ἐπεσέπλεον, ἐχλιπόντες τὰ πλείω 

8 ὅ. ἀπέστειλαν οοα]. εἰ Οοηδίδητίη, ΡοΓρΡγτος. νόθα ἐλϑον- 
τες ὑϑηπ6 δὲ καλεῖσϑαι Μροηΐρρο πηᾶ]α (τ θυία ΘΟΠΊΓΠΘΠΊΟΥΔΠ5 48 
ὙΠοπηαί. 11 9 οὐ δρίἰοπηιδίουῦ ϑίθρῃ, ΒΥΖ. 85. Υ. Σικελία, Ἐτπημεπά. 
Βεκκ. Οὗ δάῃ. 

8. 6, ἕνεκα Τιυρά. Μοβαιὰ. θΔη, Οἷ, 54. 1 68, 2 εὐ ΜΝ βδοκιεΐη. 
συν. ορίοστν, Ρ. 80. 

ψεῖο, Ἄδη, 1. Εδθτῖο, δὰ Ὀίοη. 
458. Ρ. 2. ΝΙί60. 1. 1. Ρ. 18 544. 
Μαμῃμηογί. ΙΧ 1 ρ. 20 364. 

8 ὅ. πολύς. ΟΥ. δάῃ. 106, 4, 
-- τοὺς... μάχη ἀνέστει- 
λαν. Αἴτιον ὈΪοά. Υ͂ 6, 8. Ουπὶ 
ΔΡΙΟΥ ἢἷο 6556 νἱἀδδίαν γερτὶ- 
τηθπάϊὶ (οἴ, ΠΙ 98, 1, ὟΙ τύ, 8. 
ἴβοον, ΧἼ 44. δέγαθ, Ρ. 180) αυδπὶ 
δι ονο πάϊ (οἷ, ΠῚ 89, ὅ. ΡΙαί, 
ἄς Βερ.007) ποιῖο, ΒΕΚΚονὶ ο0η- 
ἰφοίαγαπι ΓΘΟΘΡ πλι5. --- ἐπεί. 
Οἵ. φάη. 1 6, 8, --- ἔτη ... ἐλ- 
ϑεῖν. Ἡϊο ὙΤΗμπογάϊοπὶ ΕΥΡᾶ556 
βίδιαϊ ΟἸπανον. Ὁ. 29 ᾿ὑθπηατι6 οἷτι8 
ΘΟΠῚΡ αἰ. 10 Π 61 ΔΙ ΠΟΥΠῚ ΔΝ ΔΟΠ5Π|. 
αἀποαὰθ τοϊοϊς, Ὀ᾿βϑθηί απῦ ΘηΪΠῚ 
δρυὰ Ὀίοη. ΗΔ]. 1 22 Ηβ]δηΐοιιβ, 
αὶ ἰογιϊαθ δηΐθ ὈοἸαπὶ ΤΓΟΪ ΔΗ Τη 
Πογλϊπ απ δοίαιὶ Θ᾽ οαΟΛ απ] οτηϊ- 
σγδιίϊομθπι ἰὐἰθῖ: (ἔγαρτη. 88), εὐ 
ῬΗΠΪβύα5, 4τιῖ 605 Οοἰορ βίη δηΐθ 
Ιὰ θ6]Π πὶ Δ ηη0 ἴῃ ΚΓ 1ΟἸΠἸᾶπὴ ἰγδη 51- 
ῖ586. ὑγδάϊὶ (ἔγαρτα. 3). ΝΙθΌ. 1. 1. 
Ῥ. ὅ8 αποὰ ΤΗ. ἴῃ ἀοἤηϊοπάο ἢο6 
ΚΘΠΊΡΟΥΘ ΑΒ ΟΠ ΠῚ Βθοαία πη 6556 
Βου 10, [ἈΠ τῷ ααϊα πἴο ἐοβία ὨΊ οη, 
ἵ, 1. (ΘΠ ρὰ85. τοὶ ποη ἰπαϊοανὶυ; 

568 οδυίθ ἴφοϊ ααοὰ ἰπ πος ἀΪ5- 

56ῆβδιι ἢἷΠ}} ἀἰβοουπθηάα!η 6556 
Ἰαάϊοδί, Οὐ. ΠοΙπι. 1. 1, 8.1: 08:53: 
ἐγγὺς τριακόσια. Αἀγνθυθὶυπη 
ἐγγύς (εἶς ὅ, 2 οἱ ἐγγύτατα 4, 4, 
ὅ, 8) ΒΌΠΊ ΘΙ ΆΠθ 8 ΔΡΡοΒβίψιπι Π0ἢ 
ΡΓΟΓΒι5 ἰάθη να]οὶ δία μάλεστα, 
46 αὺυοὸ οὗ, 8δάη. [ 18, 8. ΠΙυά 
(οἴ, Χοη. Απαῦ, ΙΝ 2, 28, ,(0,7ΧἃΟἤὍἭἽἭἜἠἑ, 
9, ὙΠ 8, 18. Ηΐδι. τ. Π 4, 82. 
ΙΝ 2, 10. ὟῪἹ 4, 16. ὙΙΙ 4, 20. 
Αρ68. 7, 5) Ρτορ 6, Ποὺ δι εδϑί. 

δ. 6, Φοένικες. [η06Π|6ρθη- 
408 6558 ΡΠοΘηΪο65 Αβίδθ, ἴῃ 480- 
ΓᾺΠῚ ἰδ6η Ἰοοιπὶ ροϑβίθα Ροβηὶ 
5611 δυο Ἵ ηΐθη565 500 Ο βϑουϊηΐ, 
ἴᾳγο ογρᾶϊε ΟἸανον, ρ. 40.. ΟΝ 
Ηθογθῃ, ἀ πιεγοαύ. νϑί. ΡΟρ. 
(εα.: 4)1..2 ρ»....42: 544. εὐ 1 
Ρ. 171. Μονοῦβ. Απίϊψα. ῬΠῃοθη, ἢ" 
Ρ. 809 ---862, Πο!ιη. 1. 1. ρ. 79 
--80. ΑἸττου ἰάθη βίϑίαϊς Ρδα8. 
Υ 28, 8. -- περὶ πᾶσαν ... 
τὴν Σικελίαν, ΡΘυ 1 ΟῚ 181} 
Ρᾶβ5βίι. Οἵ, Μαιμι. 6ν. 8 ὅ890 
δὲ δάη. Π 238, 3, --Ῥ ἀπολα- 
βόντες. Ὑίᾶ, δάη. 1 7. -- τὰ 
ἐπικείμενα νησέδια, Αερϑ- 
(68, ποπ Πραγαθαβ, ΟἿ. ΗοΪπὶ, Ι. ]Ι, 
Ρ. 91. -- ἐπεσέπλεον, Ἐπί 
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Μοτύην καὶ Σολόεντα καὶ Πάνορμον ἐγγὺς τῶν 
᾿Ἐλύμων ξυνοικήσαντες ἐνέμοντο, ξυμμαχίᾳ τε 
πίσυνοι τῇ τῶν ᾿Ελύμων καὶ ὅτι ἐντεῦϑεν ἐλά- 
χιστον πλοῦν Καρχηδὼν Σικελίας ἀπέχει. βάρβαροι. 
μὲν οὖν τοσοίδε Σικελίαν καὶ οὕτως ᾧκησαν. ββ) ἜΠΡΛΕΡΟΥ 

ὃ. Ἑλλήνων δὲ πρῶτοι Χαλκιδῆς ἐξ Εὐβοίας Πόλεις αὐτῶν 
πλεύσαντες μετὰ Θουκλέους οἰκιστοῦ Νάξον ὦκι-- ΠΣ 

σαν καὶ ᾿πόλλωνος ἀρχηγέτου βωμόν, ὅστις νῦν Λεοντῖνοι 
ἔξω τῆς πόλεώς ἐστιν, ἱδρύσαντο, ἐφ᾽ ᾧ, ὅταν ἐκ Κατάνη. 

συνοικίσαντες Ταῦτ, προ, Β. Ε. Κ. Οἵ, «ἅη. 

(Δρ. 8. 8 1. πρῶτον ρτὸ πρῶτοι ἴῃ ᾿ἰδγῖ5 ἀθίθγι ογῖθ 5, ΟΠ δϊοὶ- 
ἄθηβοβϑ ἀγδθοουιτη ρΎἱ πιὶ ογδηΐ, απὶ οΟ] ΟΠἶδπὶ ἴῃ 5101 σοηἀ᾿ἀθγιηΐ, 

γαὶοῖ ἱπΠ5ῸΡ ΘΙ, δα νεΐεγεβ ἴῃ - 
οοἰα5. Αἀάϊία κατὰ ϑαάλασσαν 
ἰδησιδηΐ, 564 Ῥγορίου θᾶ, 4ιδ8 
5ΌΡτα 8 4 ἀδ 5100}15 πᾶρραία βαπΐ, 
ν᾽ ἀθητον ἀοοθββίββα,--- Ποτύ ην, 
ΡΓΟρΡα Γ11γ θα θαπι ῬΥΟΠμαΠ ατ στη 
τἀ ὐρήρυα νογβιβ, Οἱ, Ηο]πι. 

Ρ. 83. -- Σολόεντα, ἃ 
ΒΕ ΟΥΙ θη 6 ΠῚ νϑῦβαιβ ; οἷ. ]. 
1,9. 86. Οὐπὶ Ποχίοπε οἵ, Μαλό- 
εντος οἱ ῆαλόεντα 111 8, θ. --- 
ξυνοικήσαντες, οαπη 60η- 
τὰ οὐἶπὶ (ἰπ Ὀταν ἢ ἢ 5 5Ρ 8 {ϊὰ ΠῚ 
οοηίγϑοι) βεάθβ οὐ]! οο85- 
56 ηΐ. Θρροβίίιηι ε8: Βιρτα ὥχουν 
περὶ πᾶσαν τὴν Σικελίαν. Οὐπὶ 
Ῥῃοδηΐοαβ {τα 14 ορρὶάα ἴϑῖὴ 
δηΐθα οοπαἰαϊββθηΐ, ἴὰπὸ ὨὭΘαῈΘ 
ῬΥΪΠΪ ΠΘα116 ΡΓΟΥΒῈΒ5 ΠΟΥ ΠΟ] 8 6 
101 οοηδοάθγαηί. [18 4116 8]16 ΠῈΠὶ 
ΔἃὉ πος ἰοοο ξυνοικίσαντες. ΟἿ, 
βΒᾷ,. ΟΥ 116, 4. -- ἐντεῦϑεν, 
', 6. Μοῖγα ροιυϊββ ΠῚ. Πη. --- ἐλά- 
χιστον πλοῦν... ἀπέχει. 
Οὐυπη νου ]8. οὐ ϑϑηϊθηϊα οἵ, ὙΠ 
ὅ0, 23 οὐ ἰθὶ δάῃη. --- βάρβαροι 
ἐν τοσοΐέδε. Αἀάαηίυν ἃ ποη- 
Π}}}15 Μογβείθβ. ΟἱὈ, δίγδθ. ρ. 257. 
210. ΓΝ ἔγαρτη. 8 (Ὀίου. ΗΔ]. 
1.12). 564 Ὠϊ ρᾷγβ5 φυδϑάδῃηι 5ἴου- 
ἰοσὰπιη ἔπσογαηι, Οἱ, Ηοϊη. 1], 1, 
Ρ. θ4. 

Οδρ. ὃ. 8 1. Ἑλλήνων ὃ ἑ. 
Οταθοοσαπι οΟἰοπῖᾶθ ἴῃ 5101}18 
ἤπαογαηὶ Ιοηΐοαθ θᾶθαὰθ ΟΠ Δ] οἱ ἀϊ- 
ὁ86, Ὠοτγίοδα δᾶθᾷὰθ δυΐ Οοτγίη- 

1ῃϊὰ6 δυύ Μερϑυίοαθ δὰὺ ἈΠοαΐδο, 
τηϊχίδθ. ΟὗὈ, εα. τηδὶ. 1 2 ρ. 502 54. 
εὐ Ηβδυπι, ἐβηρρα αν. 1 ὃ 88. 84 
εὖ ΗοΪπῈ ΠΡ: 10 11 
ἘΣ ἈΓΑΥΕΝΝ ἐνν μετὰ Θου- 
κλέους οἰκιστοῦ. ,,Ὀ 6. ὍΠ4]- 
οἰἀδπβίαπη πιϊσγαίϊοπθ νἱά. ΟἸαν, 
ΕΝ Ηυά 5. ΒΙΘΡΗ. ΒΥΖ, ν. 
Ζαλκίς" Θεοκλῆς ἐκ Χαλκέδος 
μετὰ Χαλκιδέων καὶ Ναξίων 
ἐν Σικελίᾳ πόλεις ἔκτισε. Οἵ. 
ΕΡδιονγ. (ἔγάρπι, 62) ἀρυὰ ϑιγ8}. 
Ρ. 261, αυἱ Θεοκλέα ᾿Αϑηναῖον 
ἄρρεῇ!αι, ΡοΙΪγδθη. Υ ὅ. ϑυϊά. ἴῃ 
ἐλεγεένειν οὐ ἀθβ μος ἰοοο ἡ εἰ- 
ΟΚοῦ. ἴῃ Μυβ. ἈΠδη. ΓΚ ρ᾿. 481 
εὐ Βδοῖι. Ηϊβιοι,, οὐἱΐ. Ρ068. ἄτϑεο, 
εἶδος. Ρ. 33 54ᾳ. -- Νάξον ὦκι- 
σαν. Ὅδ υτῦ6 ἰρβᾶ οἵ, ΤΥ 96, 
1. 8, ἀε ἰδροῦα οἰκβ οοπάϊιλα 
ξ 2. δὐ 10] δάη. Ευβθθὶαβ 'ῃ Οἤγοη. 
Υ6ΠΊ ἰαοίαπι ἀϊοὶί 0]. ΧΙ 1 ἃ. 736 
(ἀυοθιβ 8ηη18 δηΐθ 'γγᾶοιιβᾶβ, 
ΠΟ0Η, ὈΓΤΊΟ, 8 2, ὉΠ0). --ἀρχη- 
γέτου. »»Ἀρχηγέτης ἀϊοοθαίαῦ 
ΑΡΟΙ]ο, ααἷα οοϊομΐαθ ἴῃ 5'1οἸ Πα πὶ 
ἀεἀποοπάδα ἔμπογαὺ ἀὰχ οἱ διιοίου, 
γιά. ΟΙαν. ρ. 98. 94.“ Ηπἀ5. 6 
βίσῃηο Παϊὰ5 ΑΡΟΙΠ πἰβ αἴὰ βαροῦ- 
βύ6. οἷ, Αρρὶ. ΒΕΙ], οἷν, Υ 109. 
-- ὅστις, υοᾶὰ Πᾶδο τᾶ π0Π 
Π8, 56 οὔτ 8118 δχίγα ὈΓΌΘΠῚ 
ογαῖ, πηπηϊη αἰᾶπὶ θηΐπὶ ΤῊ, ἰθπη- 
Ρόγθ ὑγθθπὶ 5586 δρρᾶτγοί, ἰία αἱ 
ῬᾶΓΒ 58ΟΓΟΓΆΠῚ, 4πᾶ6 ἃπίθϑ ἴῃ 68 
Γι 5βθηΐ, ἰᾶπὶ οχίγα δβϑϑαί, [Δα 6 
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Σικελίας ϑεωροὶ πλέωσι, 
χκούσας δὲ τοῦ ἐχομένου 
χλειδῶν ἐκ Κορίνϑου ᾧὦκιδε, 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ζ, γ΄, δ΄. 

πρῶτον ϑύουσι. Συρα- 2 
ἔτους ᾿ἠρχίας τῶν Ἣρα- 

Σικελοὺς ἐξελάσας 
πρῶτον ἔκ τῆς νήσου, ἐν ἡ νῦν οὐκέτι περικλυ- 
ζομένῃ ἡ πόλις ἣ ἐντός ἐστιν᾽ ὕστερον δὲ χρόνῳ 
καὶ ἡ ἔξω προστειχισϑεῖσα πολυάνϑρωπος ἐγένετο. 
Θουκλῆς δὲ καὶ οἱ Χαλκιδῆς ἔκ Νάξου δρμηϑέν- 

8. 2. ἐρχομένου 1, γαϊ, Ῥᾳ], Αὑρ. (855, ΟἸαγ. ,βη. Ὁ, 6. 
περιμλυξομένη οοαᾳ, Ἐτηεπά. 

ΠΟΙ 51Π 6.8 }}8 ὉΠ 15 ΑΥδ 6 ΠϑΟΪ (15 
ἀοβουθιίυν, Οὗ, Μαίῃ. αν, 8 4880. 
Κυρθηη, τ. τηᾶΧ. 8 ὅ84, 1 «ἄη, 1. 
-- ϑεωροί. ΟΥ, απ 16, 2. -- 
πρῶτον. 3,888 ροίδϑύ δ γϑῦῸ 
γἱἀείαν ρὑγὸ πρότερον, ρτὶυβ 
αὐυδῖὴ οχουγγδηΐ δὰ 58 ΟΥἃ ΠΊ 
ῬΟΠΙρΡ8πι.“Κ Βα. Οἔ 8 2. 

8.2. τοῦ ἐχομένου ἕτους, 
ἰηβεΐοπιϊ ἅππὸ. Οὗ, νὶρ. 
Ρ. 860. ϑ'ιγγδοιβαβ ΟἸϊπίο Εδϑβί. 
ΗΞΕΙ]. Ρ. 278 54ᾳ. Ὁ]. ΧΙ 4, ἃ. Οἢν. 
138, ερτγμη. Απίαι. ατ. 1 8 84 
δαάπ. 2... 0]. ΧΙ 2, ἃ; ΟἿγ, 78ὅ, 
ΜῸΕ]1, θοῦ, 1 Ρ. 487, ἰπ ουἰὰ5 
βϑῃίθη  ἴ8π ᾿πο]ϊηδὲ ΒΟΘΟΚΗ. [ἤ500. 
Πορο 995; 0]. 8. ἃ: ΟΝ 758, 
οΟηαἰία85 6586 οθηβεηί. Βυῦβιϑ 
811 ροπαηΐ 0]. ΧΙ 8, ἃ. ΟἸν, 734, 
4. 6Π| ΘΓ ΆΙΏ ΘΠ ΠῚ 6586 ΘΧ Οἤτοη, 
Επ56Ρ. ἀσπηθη. δα, ν᾽ δεηθί. ἀβπηοη- 
βίγϑίηη 6586 ἃ ΕἸβοῆθγο (ΤΑ. 
οἴγοΟΠΟΙ]. αταθο. 0]. ΧΙ 8) αἰοεῖς 
Μαδηβοῆον, 46 ΒδΡ. Ρ]αίδο, Ρ. 84. 
Τδοοηῦβ ἀ6 Μϑηπογί, ἄθοργυ, ΙΧ 
2 Ρ. 80758344ᾳ. Αππυπὶ ἰηίον 7609 
οἱ 708 πιοίθδγα δά60 ἀθιηοηβίγδυθ 
βίπαυϊ Εα. Μογοῦ ἴῃ Οὐοτηπιθηί. 
δῃίίαα, βία, ἃ, 1845 πῃ. Οοί., υδὶ 
ἀθ ϑιυγδοιιβὶβ σοπα 18 Θχρϊοαν , 
ΟἸΊΠἾβ αυϑθβίϊο ροπάθί οχ 4, 1, 
2. 4. ὅ, 8. Νον᾿ϑβίπιο ἰθιηροῦα τὰ 
Πρ πο ἀἰϊβααϊβδὶία ΗδγπΊΔηη0 
δαἀβερα!δίῃ5 65: Ηο]π,. 1. 1. Ρ. 881 
54ᾳᾳ. -- ἀρχέας.... ὦ κισε. 
»»Ηυΐὰβ., « ταῦ]. «. Τηδηλΐη8- 
ταηΐ, ὙΙά, Οαν. 810. δηΐ. Ρ. 189. 
140... Οπιηΐα, ᾳαδ6 ἢϊο ΤΠυοΥ- 
ἀϊάθβ ἀβ οτἱρὶ πὶ ἀγθίατη 51οῖ- 
1186 ἰγδαϊΐ, Ἰδεῖὰ5 σχβϑαῦυϊαν ΟἸαν,, 

ΒΕΚΚ, 

4αὶ ἀ6 βίη! θ ΘΟ 5}}} ροίοϑβί. " 
κ, θὲ ϑυγδοιβὶβ Θοηα 115 ρτδ6- 
16Γ Μεογογιπηὶ 1, ἃ, οἵ, Ατηοὶά, 
ἴῃ Ηϊβι. ὅγγδο, οἱ Κγθρβ. Τωθοίΐοπ, 
Ὀιοά. Ρ. 208 544. εἱ ΠΟΙ Π,. 1]: 
Ρ. 120 54ᾳᾳ. --- ἐκ τῆς νήσου. 
»»[Π5ὉΪΆΤα 1π06]Π6ρὶς ΟΥίγ β᾽δπι, 
ααϊηίαπι [γϑοθητ! ον θ5 ἐθρονῖ- 
5] ϑυΥΔΟΌΒΑΓΙΠΊ ΡΥ 6ΠΊ, Ροπία 
[Τπυον ἀϊα 18 ἰθροῦθ ἃρρογθ] 
ΘΟΠΘΧΠ., α4π88 οἱ ΔΥΧ δὖ ΡΓΟΡΥΪΟ 
ΠΟΠΊΪΠ6 ὀτιγρία ἀϊοεθαίαν, Μά, 
Οἴαν. 8510.. Ρ. 1686 εἰο: “5 Ηπἀ5. 
Οὗ, Τμοίσοπη. Τορορυ. ὥὄγγ, Ρ. 14 
544. (10ε}}. ἀθ 511, ὅγτδο, Ρ, 445. 
Ηοΐπη. 1. 1. Ρ. 126. -- οὐκέτι 
περιλμλυξομένῃ. Ῥτορίεν οχ- 
βίγΓαοαη 8 ΟΡ ΓΘΠΊ ἰαρ᾽ ἀθαμῃ, αἱ 
Ῥοβέ Τῃαογαϊάϊβ δοίϑίθπι δὰΐ ἰθγ- 
Γἂθ πτοία ἀθϑίγποία5 δὰ ὉΠαΔΥΓῸΠῚ 
νὶ ρεϑυγαρίιβ. οϑί. θεῖπάθ Οτίγρία 
ΔοΘουὶβ Ι060 ρΡοηΐδ ουτὴ σΟὨ  ποηΐ8 
ἰᾳπραθαίαν, ,γ0, Βισαῦ. Ρ. ὅ9. 
210. Οἷο. ον, ΓΝ 52.588.“ δ ἃ 55. 
δὰ ὙΠ 28, Ροβίθα δρῦρϑὺ γϑϑίϊιι- 
ἰὰ5 6ϑί, Οἵἁ, Ηοίπι. 1. 1. Ρ. 8388, --- 
ἡ ἔξ. Τπυογ ἀἰάϊ Αογδαῖπα, φαοὰ 
ΠΟΠΊΘη ἃρὰὰ δαπὶ ποη ἰδρίία, 
ΓΔ ΧΙ ΠΊ6 δϑί, οἰβὶ [ιεἰγοηπὶιβ ΤΥ- 
ΟΠ αἀποαὰθ, ἀθ αι νἱά. 8άη. 
98, 2, Τμυογάϊαϊβ δοίαίθ 588 
τπᾶρ ΠῚ 86] ΠΟΙ ΟΥ ΠῚ ΠῸΠΊΘΙΙΙΠῚ 
μοι 8856 ραίαι. Οδγία πθὸ Τα πιθ- 
Ὠἶΐο5 (οἷ. 76, 1) πρὸ Ερίροϊδθ 
(εἴ. 96) 115 ἰοπροῦῖθαβ, ἀθ αυϊ- 
Ὀ15 Πἷο ἀἰοϊζαγ, τ θΪβ ραγ 685 ογδπΐ, 
γΙά6 Ηο]πι. 1]. ]. 1Ε Ρ. 8. 882. --- 
προστειχισϑεῖσα, τὰῦτο 
(ΑἸλθυῖ ἀτγ01}) δἀϊα ποία. θ6 Πο6 
ΤῊΠΓῸ ἃ (δἰοη6 ἴοτία5856 Ὄχϑίγαοίο 
οἵ, Ηο]π,, 1. 1. 1 Ρ. 128, 204. 
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τὲς ἔτει πέμπτῳ μετὰ Συρακούσας οἰκισϑείσας 
Δεοντίνους τε, πολέμῳ τοὺς Σικελοὺς ἐξελάσαντες, 

» "ὦ: ᾿ 9 9 Ἂ ’ . ᾽ Ἁ ΝΑ 

οἰκίζουσι καὶ μετ αὐτοὺς Κατανὴην᾽ οἰκιστὴν δὲ 
9. Α ἣν ᾽ ’ 2 

αὐτοὶ Καταναῖοι ἐποιήσαντο Εὐὔαρχον. 
γ . ᾿ Ν ϑι ΦΆ ’ ᾿ Ἁ ᾿ 

4. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ “αμις ἐπ δῆέγοου τ 
’, 9 , “, ΄ ΄ ᾿Υ 

Μεγάρων ἀποικίαν ἄγων ἐς Σικελίαν ἀφίκετο, καὶ λινοῦς Γέλα. 
ὑπὲρ ΠΑαντακύου τὲ ποταμοῦ Τρώτιλόν τι ὄνομα ᾿ἀξοάγαες 

΄ ; Ξ - αΑΥΉ 
χωρίον οἰχίσας καὶ ὕστερον αὐτόϑεν τοῖς Χαλκι- ΔΕ Ἢ 

»ν ᾽ ,᾿, τα ἃ ’ ’ 

δεῦσιν ἐς “εοντίνους ὀλίγον χρόνον “ξυμπολιτεύ- 
σας καὶ ὑπὸ αὐτῶν ἐκπεσὼν καὶ Θάψον οἰχίσας 
αὐτὸς μὲν ἀποϑνήσκει, οἱ δὲ ἄλλοι ἐκ τῆς Θάψου 
ἀναστάντες, “Ἄβλωνος βασιλέως Σικελοῦ παραδόν- 

ὕδρ. 4. 8 1. Παντακύου 6χΧ ορίἰπη18. ΠΠ γὶ5 τη55. ΒΘΚΚ. Ὑυϊρο 
Παντακίου, οὐἱ ποπιοη Πανταγίας, αποὰ ἢπῖο ἔμπν!ο ἀρια Αἰ105 θϑί 
(εἴ. ΟἸαν, δῖος, ρ. 186), ραδιἰγοοϊπδίαγ; 56 δριὰ ογριϊπιπι Μρα. οἱ 
Βοπι. ΡῬδηίαργαβ Αδθῃ. ΠῚ 689. 

Πρώτιλόν ρᾷτ5 οοαᾶ, Αρυᾶὰ Ῥοΐϊγδοη. Κὶ ὅ, ῶ Τρώιλον [ἰρτ] 
Παθϑμηΐ. 

προδόντος οοἀα. Βροορίπηιβ (]455. οοηϊθοίαγαιῃ, Οἵ, δα ῃ, 

ὃ 8. μετὰ Συρακούσας 
οἰκισϑείσας. δ ἴιοο ἀϊοσοπαὶ 
ΘΌΠογα το] ἷβ Αξοβ βουϊριοτὶ- 
θὰ5 ἰηπβ᾽ίαίο ᾿ὐφεθεείαρυ 8065 4, 
9) ο 1.49, Ἡδετοῦ, 1 84, 1. 
ΙΥ 44.Υ]1 98, τῇ ΨῊ 177. ΘΠΉΠ6 
εβῦ 80,2 δι᾽ ὑμᾶς μὴ ξυμμαχή- 
σαντας. ΟἿ, οἰἴδιη δάη. 1Π 36, 2, 
--αὐτοὶ Καταναῖοι ἐποιή- 
σαντο. Νοη ἰρίταν, αὐ Ρ]ΘΓαΠῚ- 
46, ΘΟΠαΙΟΥΘ πὶ ἃ πιϑίογα ρϑίγὶ 
δοοθρουτηΐ, 

(δρ. 4. 81. κατὰ δὲ τὸν 
αὐτὸν χρόνον. Ετ ἀπὰἃ ΟΕΠῚ 
ΤΠιοΙθ, δὶ Π465 ΕΡΠΟΤΟ (ἔραρτη. 
52) «ρυὰ ϑέγδθ. Ρ. 361. -- ἐκ 
Μεγάρων ἀποικίαν. ΟἿ, 
Ῥοϊγαθη. Ν' ὅ, αυἱ ρΡίατα ἀθ ἢδο 
το ἰγαᾶῖε,-- -σερ Παντακύου 
ποτ. Ἠοάϊς Ῥοτοάνὶ. Μιὰ. ΟἸαν. 
510, 180. Ῥονῦν. δ5ϊο, ρ. 206. 
ἨΟΪΠι, Ι. 1, Ῥ. 39. Οδίουι πη ρΑΥῸΓη 
ἀἰδιϊποια οδὲ πᾶθο Ἰοοὶ ἀδβουὶρίϊο, 
αυ8η} υὖ 515 ΤΥΟΤΠῚ δοουγαίθ 
ἀοἤηἶ! ροββὶί, Οἱ, Προ]. 1, 1. 
Ρ. 181. -- τοῖς Χαλκιδεῦσιν 
ἐς Λεοντίνους ὀλίγον χρό- 

νον ξυμπολιτεύσας. θ6η- 
β8ίδ εϑί οὐδιῖ0 ῬΓῸ Π]5: ἐς “εον- 
τίνους μετοικήσας καὶ ἐνταῦϑα 
τοῖς Χαλκιδεῦσιν ὁλ. χρ. ξυμ- 
πολιτεύσας. Οἷ, Μεαί. ἄντ. 
8 ὅ788. ,,(ΤΥΟ. 5. οἰγοὶτον φαϊηίο 
ΔΠΠῸ Ροϑβί ϑ'υγϑοιιβᾶβ [κατὰ τὸν 
αὐτὸν χρόνον] οοπᾶϊτι5 ε5ῖ; 568 
τοβίαίὶ, πἰί ἀεδῆηϊαίαιν, φαδηίαπι 
[ΘΠ ΟΥ5. ᾿ΠίδΥ Ττου!απι οι. Μο- 
σάτα οομάϊΐα πη θυ θυϊΐ, ἀυδθατ8 
δοουγταία 51: ΨΘΓΡΟΓΏΠῚ ὀλίγον 
χρόνον 5ἰσα!Π οδιῖο. “ΟἹ πε, Βαβί. 
ΗΕ]. Ρ. 278 οα. Κυιιθρ. ΡοΪγ 6 ΠῸ 5] 
οΥΓΘαἸ πηι 5, ἢ] 15 ἀΠῖπ5 ΔΉ ΠΪ 5081 11ΠῚ 
Ἰητογοθβϑὶί, Οατη Ρ6Ρ ΠΟΘΙ] 6ΠΊ 605 
ΤΥΟΟ οὐ 56 Χ ΠΠΘη5685 ΓωΘΟΠ 5 
ΠΑΡ τα5586. πιοηογοὶ, Οἱ, Ἡο]πι. 1. 
Ἰ. ῥ. 88454., εχ ουϊὰβ οοπηραία- 
ἰἴοπθ Ιμϑοηιϊπὶ Οαΐδηα Ττοί 5 
ΟΙ. ΧΙ 4 (729), Μεραγὰ 0]. ΧΠΙ 
1 (128) οοηαϊία 5α πὶ, --- Θά ψον, 
Ῥδθηϊ Βα ϊαπ, 4πδ6 ἀσβουιδῖιαν 97, 
1, -- ἀναστάντες, ὈΧΡΟ ΣΙ; 
Οἢ. Ῥοϊγδεη. Υ͂ ὅ, 2. Ηο]πη.. |. 1]. 
Ρ., 181 54. -- παραδόντος 
τὴν χώραν. Ἣ χώρα εβὶ τερῖο 
68, ἰῃ 418 Μορανὰ Ηγθὶαθα οοη- 
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τος τὴν χώραν καὶ καϑηγησαμένου, Μεγαρέας 
Ὑ Χ ς ᾿ , ᾿ , " ἢ 

ὦκισαν τοὺς Ὑβλαίους κληϑέντας. καὶ ἔτη οἰκή- 2 

σαντες πέντε καὶ τεσσαράχοντα καὶ διακόσια ὑπὸ 
Γέλωνος τυράννου Συρακοσίων ἀνέστησαν ἐκ τῆς 
πόλεως καὶ χώρας. πρὶν δὲ ἀναστῆναι, ἔτεσιν 
Ω'᾽ ρ νι μ᾿ 9 Ὶ φ ’ ᾽ 

ὕστερον ἕκατὸν ἢ αὐτοὺς οἰκίσαι, ΠᾷΔπαωμιλὸν πέμι-- 

ψαντες Σελινοῦντα κτίζουσι, καὶ ἐκ Πῆεγάρων τῆς 

ὃ ὃ. οἰκῆσαι οοαᾷ. Ἰοηρσα ρῥ]ανίπι, Οἵ. δάη, 
Πάμιλλον (Ι. Ν6η. Ρα]. 1 ΜᾺ]. Η. Γδυγ.. Παάμμιλλον 6485. 
Ὁ. Β45. Οἱ. Πετγοάΐδη. ΤΡ. 162. ΠΡ. 446. Αὐυρ. 

ἐς Σελινοῦντα αὐἱ ἐς ᾿Ἑλινοῦντα δὐὺὐὶ ἐς Ἑλινοῦντα εοἀά. 
ΟΥ, 5ὰ. 1 66, 2. Ἐπτηθπά. Βεκκ, 

ἄϊια οϑί, Εδηὰ ἰγδάϊαϊὶ ΗΥΡ]Ο, 
ποι ργοα αι, Οαν Θηΐππ ῥτοάϊ- 
ἀ1556 ὀθῃβθδηηι8᾽ Εὖ ααϊὰ ΟΠ ηΪΠῸ 
65 Γϑ δὶ οα 6 πὶ Ργοάετθῦ -- 77: - 
γαρέας... τοὺς Ὑβλαίους. 
6 Πογαπι αὐῦ8 Μεραγὰ νἱα. 49, 4 
δὲ ἰθϊ δᾶπ. Νοη γοοϑιὶ ὀϑπάδπι 
ΗΥΌΙαπὶ (οἰθαί θη 56 ἀδἰθοιϊ- 
ἄθπὶ ἀοοσυϊπλιι5 ἴῃ 6, τηδὶ, 1 ἃ 
Ρ.ὅ24. ΟΓἁ, Ηεγπι. ἀπεῖψα. ατ. 1 8 84 
δά, 8. Ηοίπη. 1.1]. Ρ. 890. 6 οτἱ- 
δἶπε Μερᾶνᾶθ δἰϊα πᾶγγὰὶ Ερῃο- 
γτὰ5 ]. 1. -- κληϑέντας, 4αϊ 
ΠΟΘ ΔΟΟΟΡΘΙαΠί, 56η88 ἰη- 
οοΠαίϊνο. 

8 2. ὑποΓέλωνος... ἂν ἕ- 
στησαν. Ηοο ποὴ τηῦ]ῖο ροβί 
ἐούσῃ 6556 48} 610 ϑυγδο 515 
Ῥο 5. οϑύ (0]. ΠΧ ΧἪῊΙ 4-- 488) 
Δρρᾶγοῦ οχ Ηδγοάοί. ὙΠ 156. 
Ἐδοίατη οϑὺ, 81 Μδραγα δομαϊία 
εβὺ Ὁ]. ΧΠῚ 1 (128), Ὁ]. ΟΧΧῚΝν 
ῷ (488). ΟἷἉ, ΜΈ6Ι]]. Τ)ογ. 1 ῥ. 122 
αάη,. 2. ΟἸϊηΐ, 1. ἃ, ἤστγτῃ, Απίαα. 
αν. 8 85ὅ 8δαη. 1. Ηο]π,. 1.1, Ρ. 384. 
Βεβρίοίταν, ἵμιθ ἱπίγτα ὁ. 94. -- 
ἔτεσιν ὕστερον ἑκατόν. Α 
Τῆαο. ἀἰββοπιῖ Ὀιοα. ΧΠῚ 59, 4. 
γιά. Οἷαν. 510. Ρ. 227. Βείη- 
θ8η. ἀθ ει ππαηίθ Ὁ, 102, Κυθθβ. 
Πμροῖ, Ὠϊοά. Ρ. 209. Πευμ, 1]. ἃ, 
ὃ 86 δάη. 10, ΗοΪπι. Ἰ.]. Ρ. 888. 
894, ---- ἡ... οἰκίσαι. Ιηθηϊ- 
ἔνα ροβὲ ὕστερον ἤ; φαθπιδά- 
τηοάππι Ρ] αἱ, [μα00}]. ὅ, τὰ Ροϑβὶ- 
ἰ05 δβῦ υὖ ροβὶ πρότερον ἢ 1 

πέμψαντες 

69, ὅ, Ὁ] νἱά, δάπ. [π᾿ δἱίθγᾶ 
βου ρίυτα ἢ αὐτοὺς οἰκῆσαι, 
αυᾶπὶ ἱπίε Γαι ΠίπΓ Ρ Ὁ 514 ἃ ΠῚ 
ἱρΡ5ὶ 56465 οο]]οοαν ΘΓ ἢ) 
αὐτούς ΟΡΡοϑίίο οἂγεί. Νηιὶ ΣῈ - 
λινοῦντα σοηἰγαΥ ΠῚ] ΘΟΘΊ ΔΓΕ 
γοίΘ ΠΥ, 4ποα ᾿ἰ4.6Π1|, 4 Μερατῖβ 
5864 65 οΟ]] αν θυηΐ, 6] Π 6 ΠῚ 
σοπαϊἀογαηὺ οὐ Πδθἰϊανογαηύ, Ὠ6- 
ἰπ4 68 δοοσιγαίδ γοὶ βρη οαίϊο ροϑβί- 
φυδὴὶ Μερᾶνὰ οοπάϊἀεοναπὶ 
Ῥοϑία!δὺ ; γθβρ οἰ τὰν οπῖτῃ 84 27 εγα- 
ρέας ὠπισαν. Οἵ, 54. 116, 4 
εὐ. {ΠῚ ἸΘἢ. ΞΘ 0. ΠῚ ῥ. 10. -- 

Σελινοῦντα 
κτέξουσι. ,7λπ| Βοὸ [πέμψαν- 
τες ἐς Σιελ. κτίξουσι)] ε5ι: Ρ τὴ - 
ΤΪ]0 ἱπ ΘΠ ἰΟΘῸΠΙ ΤηἾ550, 
αὶ ἀοίηπάςθ ϑεοιίηὰ5 ἔαπὶΐ, 
ΤῸ 6 ἢ] 1118 τὰ ὁοπάϊΘταη 
αὐ Ροϑβύ χτίξουσι ΒῸΡΡΙ δα αὖ- 
τήν, οὐἷΐὰβ ργοποιη 8 6}}1ρ515 
ἔγθαιθη 1551 πιὰ δύ ρα Τηπο, ϑϑα 
[πὶ 6] πὰ8β ποθὴ ἃρία ΡΓῸ 60 
ἴοςο, ἰπ 410 ἤδρθο υτὉ8 οοπαϊία 
εδύ, ποιῃϊηθίαν] ταὶ] 58 1010 εδί 
ΡΓΔΘΡΟΒ᾽ 0 Π6 πὶ ἐς πὰς ἸΡΓΘρ 51556 
6 ἤπε νοοΐβ ργδϑοραθηιϊβ πέμψαν- 
τὲς εἰ δὰ ἀεπηρία ἰεβ πα τιπ) 6888 
πέμψαντες Σελινοῦντα κτέξου- 
σι.“ Ὁ) ακ. Ἐς οπιϊϑὶς ΒΕΚκ, Οοη- 
ἰδοίαγαπι δάϊανγαί βουϊρίαντα λι- 
γνοῦντα, (δ αυ8 νἱὰ. 54. Ργοριυΐθ 
ΤΪΒ55 δδῦ 8015 οο]οηΐδα ἀυχ; 
4υἱ Θὰ Βθουτὶ βαηΐ 6χ δαϊοίο βὰ8ἃ 
ΒΡοπία ποιηΐϊηᾶ ἀδἀουαηί. ΟἾὈ Βομοο- 
τήδηη. Απίϊαι. αν. ΠΡ, 81 54. -- 
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μητροπόλεως οὔσης αὐτοῖς ἐπελϑὼν ξυγκατῴκισε. 
8 Γέλαν δέ ᾿Αντίφημος ἐκ Ῥόδου καὶ Ἔντιμος ἔκ 
Κρήτης ἐποίκους ἀγαγόντες κοινῇ ἔκτισαν ἔτει 
πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ μετὰ Συρακουσῶν οἴ- 
κισιν. καὶ τῇ μὲν πόλει ἀπὸ τοῦ 1 λα ποταμοῦ 
τοὔνομα ἐγένετο. τὸ δὲ χωρίον οὗ νῦν ἡ πόλις 
ἐστὶ καὶ ὃ πρῶτον ἐτειχίσϑη Λίνδιοι καλοῦνται" 

4 νόμιμα δὲ ΖΔωρικὰ ἐτέϑη αὐτοῖς. ἔτεσι δὲ ἐγγύ- 
τατα ὀχτὼ καὶ ἑκατὸν μετὰ τὴν σφετέραν οἴκισιν 
Γελῷοι ᾿ἀκράγαντα ὥὦκισαν, τὴν μὲν πόλιν ἀπὸ 
τοῦ ᾿Ακράγαντος ποταμοῦ ὀνομάσαντες, οἰκιστὰς 
δὲ ποιήσαντες ᾿ἡριστόνουν καὶ Πυστίλον., 

2 

νομιμα 

8 8. καλοῦνται Ῥγ. ὅ8ι., γϑαᾳαὶ καλεῖται. 

καὶ... ξυγκατῴκισε. Ῥεν 
καί Ρᾶγιϊοι!απι ὌΧΙ οα110 αυδε- 
ἄδπι νουθοτιπὶ Πάμμιλον πὲέμ- 
ψαντες δαπροιϊίαγ. Οἵ. 46 οαιιδἃ 
δοάθπὶ τηοᾶο δαϊυποία δάῃ. ΤΥ 
ὅ2, 8. Μεορδυύθηβθβ οπὶπὶ ΗΥΌΪδ οὶ 
οδάθπὶ ατἃ Οὐτονγαοὶ 1 24, 2 
Ῥἱθιαίθ αϑὶ οὐκεστήν οο]οπῖαο ἀε- 
ἀποοπάδθ 6Χ ΠΊΘΙΓΟΡΟΙΪ δγοθδβϑὶ- 
γϑγαηΐί. Ῥιοποπιθὴ αὐτοῖς “διὰ 
μέσου. οΟἸ]οσδίαπι εἰ δᾷ οὔσης 
εἰ δὰ ἐπελϑών τοίογίαν, Οἵ, δάη. 
Υ 217, 2. ᾿Επέρχεσϑαί τινι δυ- 
16 Π] βδορίαβ (ε:.11116925»1. ὙΠ 
20, 1) 15. αἰοῖταν 4] δα Αἰ! 4ιθπὶ. 
τη Πουὶβ ἃρια δὰπὶ 505οΙ ρΙ 6 παὶ 
οδιισα Ῥγοϊοἰβοϊίαγ, Τα ῬΙΏ 15 
δὰ Μερδγθηβοβ ργοΐεείαβ. οβί, αἱ 
Ὁ 115. ἀτιχ σο]οηἶδο σοπβιϊπθπάδι8 
Τὶ ἰογϑίιγ, 

8 8. Γέλαν δέ. ε παυΐαὰϑ8 
ὉΓῸ15 οὐἱσῖπα νἱὰ, ἱπίογρυ. Ηθγο- 
ἀοί, ΨΙ 158, Μι6]]. )ογ. 1 ρ. 
110. ἤδνπι, Απίϊαᾳι. τ. 1 8 8ὅ 
δάη. 8. ΗοΪπ, ]. 1. Ῥ. 184 54. -- 
πέμπτῳ καὶ τεσσαραπο- 
στῶ. Ετρο, 51 Ποϊμηϊ γαιῖο 685 
56α αἰ παν, Ὁ]. ΧΧΊ 4 (089). Ἐπ56- 
ὈΪὰΒ ὯΠῸ ἅΠ00. ρτὶι5. το ἰδοίδ ΠῚ 
6588 ῬΟΠΪΐ, οὐτὰ 4πὸῸὸ οοηβθηί 
ΒΟΘΟΚΙ,. ΕΧριΐο. Ριπᾶν Ὁ. 17181.-:: 
Γέλα ποτ. Ἠοάϊε ἔϊαπιο αἱ 
ἴοΥγὰ ππυοΥᾶ οἱ αἱ αἢϊο 220. 
Οἱ, Οἷαν. ρΡ. 199, Ῥοτν. ϑ1ο. 

Ρ. 121. ΠοΙπι. Ι. “50. 1:5: Ξ 
ἢ πολι δν αὐχὶ Οὐ, νεῖ. 10. 
ΗοΙπι. 1. 1. Ὁ. ἴ86. το ἃς 4) 5. 
Αἰϊοημάθ νυϑυίογοπὶ βυηίαχίη, Οἵ, 
Κναερ, ὅτ. ὃ 60, 6 δἅη. 4 οἱ 
ἰηΐγα 89, 60, --- έν διοι. Ηδυὰ 
ἀαθϊο ἃ [1π4115,. 4105 ργδθίου οο- 
ἰθγοβ ΒΠοᾶϊοβ ὉΓῸΪ οοπᾶοπᾶδα 
δα υϊσ56 ἀοοεὶ Ἠδγοαοί, 1. ἃ. Ὅς 
ἸῃσοἸαγαμη. ΠΟΠΙΪπΠ6. ἰθο0 ἱπιροβίίο 
οἵ, δάη. 1 111, ὃ. -- καλοῦν - 
ται. Οἵ. ΤΥ 102, 8. Κταερ. ἅτ, 
8 68, 6. -- νόμιμα Δωρικὰ 
ννς αὐτοῖς. 6. 5 ᾿πϑυται5 
Τουῖοῖβ νἱὰ, Μα6}}. θοτ, 1 Ρ. 111, 
ΠΡ. 108. θὲ απΐνθγβο τόσο οἵ, 
1 84, 4, Ῥᾷυ]ο ροβί 8 4 εἰ ἰηΐτα 
5:1 γύμιμα τὰ Χαλκιδικὰ ἐκρά- 
τῆσεν, ΟὟ αιδ6 γϑυῦα οἱ ἃ 4 Πὶς 
ΔΥΓ ΘΟ. πὶ οχο 58 δα αἱ. σομΪ- 
οἷαι, 864 οἷ, ΠΙ 112, 4 

8 4, ἔτεσι ... ἑκατόν, ἰ. 
6,92. 5ῖΪ Ποῖ ταίϊοποβ 564. πλν, 
ΟΙ. ΧΙΠΙΧ 4 (681). ΟἹ. 1, τεῖὰ 
ἰῖθαϊυ ΡΙηαδιὶ 5080], δὰ 0]. 1 
166. Τ)ὲ Αρτίσθπίο ἰηίογ Αογᾶρδῃ- 
16 1} (μοάϊα Ξῇ Βίασίο νοοαίιγ) οἱ 
Ηγρβδηῖ (Ποαϊο Ῥγᾶρο ποπλϊηδίαΓ} 
οοπάϊίο οἴ. ον Ῥ. 2ῶ04. θοιν. 
Ρ.- 88. ΠοΪπι. Ὁ Ρ. 1988 544. -- 
οὐλα δρ τόν δα ΕΙΣ Ραγιὶςο. δον, 
εἴ. ἢ 608, 8. Κυρίη, αν, τιᾶχ, 
8. 989, 15. 
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δὲ τὰ Ιελῴων δόντες. Ζάγκλη δὲ τὴν μὲν ἀρχὴν δ 
ἀπὸ Κύμης τῆς ἐν Ὀπικίᾳ Χαλκιδικῆς πόλεως 
λῃστῶν ἀφικομένων ὠκίσϑη, ὕστερον δὲ καὶ ἀπὸ 
Χαλκίδος καὶ τῆς ἄλλης Εὐβοίας πλῆϑος ἐλϑὸν 
ξυγκατενείμαντο τὴν γῆν καὶ οἰκισταὶ Περιήρης 
καὶ Κραταιμένης ἐγένοντο αὐτῆς. ὃ μὲν ἀπὸ 
Κύμης, ὁ δὲ ἀπὸ Χαλκίδος. ὄνομα δὲ τὸ μὲν 
πρῶτον Ζάγκλη ἦν ὑπὸ τῶν Σικελῶν χληϑεῖσα, 
ὅτι δρεπανοειδὲς τὴν ἰδέαν τὸ χωρίον ἐστί (τὸ 
δὲ δρέπανον οἱ Σικελοὶ ἕάγκλον καλοῦσιν), ὕὥστε- 
ρον δ᾽ αὐτοὶ μὲν ὑπὸ Σαμίων καὶ ἄλλων ᾿Ιώνων 
ἐχπίπτουσιν, οἱ Μήδους φεύγοντες προσέβαλον 
Σικελίᾳ, τοὺς δὲ Σαμίους ᾿Αἀναξίλας Ῥηγίνων ὁ 
τύραννος οὐ πολλῷ ὕστερον ἐχβαλὼν καὶ τὴν 
πόλιν αὐτὸς ξυμμίχτων ἀνθρώπων οἰκίσας Πεσ- 

8. 6. αὐτοῖς οοἀἀ. Επηεπᾶ, Ποῦτ, οἱ ΒΈκκ, ΟἿὮἁΔ, δάη, 

8 5. Ζάγκλη ἀπὸ Κύμης. 
ΑἸτίον πο γοίθγαπι βύγαῦ). Ρ. 268, 
Βογπῖη, 284544ᾳ. Δὰά ΤῊ. ηδιγὰ- 
{ἰοΠ6 πὶ Ῥγοχίπηθ δοσοᾶϊ Ρααβ. ΤΥ 
28, 8. ΟἿ. Οἷαν. Ρ. 82. Οδβδυῦ. 
δὰ Βίγα. 1.1, ἤδη. Αηΐαψα. αὐ, 
Εἰ 58». δύῃ. 45 8: ΗΟ] η 1. 1. 
Ρ. 182 84ᾳ. 890 54. -- Κύμης 

Χαλκιδικῆς πόλεως. 
6 δηϊᾳυϊβϑίπηα ἤδὸ (ὐα ΘοΟΥ απ 
ἴῃ Τα] 1ῖὰ οο]ομΐα οἷ. ϑέγα. ρ. 2348. 
Ηριη). 1, ἃ. 8 82, 8άη. 1. ΝΙ60. 
Ηϊβι. Ἀοιη. 1 Ρ. 118. Π|Ρ.204 844. 
Οατι. Ηΐβι, αὐ, 1 Ρ. 411. --- Ὸπι- 
κίᾳ. οἴῃ Θοορυδρἶα αὐ Θοουα τι 
ΤΗσογ ἀἰ 5 δοίαδίθ ποηΊΘηὴ οἰδί 
ΟΥΔΘ Τηᾶγῖβ ΤΥΥΥΠΘηΐ ἃ ΤΙθουὶ ἴῃ 
ΤΊ ΓΙ 16 ΠῚ ΨΟΥΒῚ5. πβαπ6 δα ἤπο5 
Οδηοίτϊαθ, ἢοὺ οβύ δα Ῥαββίιηι 
ἔθγθ οὐ Θ᾽ ]αυατη ἤν ΠῚ, ΒΡ Θοἰδη (18. 
γιὰ, Αὐϊβϑίοι, Ροϊϊ. ὙΠ 10 
[1829]. Ατ΄η. Οἱ, θῖοι. Ηδὶ. 
Απί, 1 12. Νῖίοθρ. Ηΐϊβι. Βοηι. Ι 
Ρ. 71544. ϑιρτὰ δάῃ. 2, 4. -- ὁ 
μὲν... Χαλκέδος. Ῥαμβ. ΙΥ 
293, 8 "Κραταιμένης Σάμιος καὶ 
Περιήρης. ἐκ Χαλκίδος. -- κλη- 
ϑεῖσα, ὅτι .. ἐστί. οὕπυβ, 
ΟΡΙ ΠΟΥ, Ὀϊοάοτιν [ΠΥ̓Χ88ὅ, 1] ρτου- 
818 ἃ ΤΠυογαϊάα ἀϊβδεπιῖι, αὶ 

ΖΆΠΟΙΘη ἃ Γθρ6 ζϑηο]0 Πομ θη δἰύ 
ἴηνθηΐββθ Ια, βίγαρ, ρ. 268, 
ΟἸαν. 519. Ῥ. 84... Ππ 45. δοῦρα 
τὴν ἰδέαν ἿΣ 6016) ΠΟΙΪ βιιβρθοίᾷ 
ὨΆΡΘΓΘ; Πμδτὴ ἔγθα 65 6ϑδύ 18 θὶθο- 
ΠΑΒΠΊΙΒ., 4ὰοὸ νοοδθυ]ὶ οορυϊαίΐ, 
αὐ εἷος. δαϊοοιϊνὶ δρεέπαν., ποίϊο 

ΟΥ̓ 6} οἸδυ] 5 ΘΧΡΠ σα Υ6] 5. 6118 
ἀοβπηίταν, 6 'ἴρ8α νοοθ ἐδέας, 5] 
Ῥίδοοι, οἵ, Βαθῆγ, δὰ Ρ] αἰ. ΕἸ πίη. 
1, ἀθ κληϑεῖσα οὗ, δάη, 8 1. -α 
ὑπὸ Σαμίων ... Σικελέᾳ. 
Οἵ, Ηεογοαοί, ΥἹ 23. Προσέβα- 
λον εβὐ Δρρυϊθυαηίΐ, υἱὐ 44, 2, 
ὙΜ:15. τες 

8 6. ἀναξίλας. 6 ποῦ νἱά. 
Ηεονοάοί. 1. ἃ. Ὠιοά. ΧΙ 48, 2. 
ϑύγδῦ, ρ. 2017, στη. Απίϊαυ, 
αν. 1 ὃ 82 δάη. 12. Ηοΐπι. |, ]. Ρ. 
199 34. - ἐκβαλών. ΑἸΙΓΟΥν 
Ραιβ. ΠΥ 28, 4, υὶ Ιάθιη ἴῃ 46- 
Πηϊοηάδ Απαχιϊαὶ δοίαίθ οὐτανὶί. 
ΟἿ 101 5160. δὰ ὃ 8 οὐ Ἠβθγηὶ. 
Ι, ἃ, 8. 88, 4άη. 9. ΠοΙπι. 1... Ῥ. 
411. --- τὴν πόλιν αὐτὸς 

. οὐκέίσας. Οιποᾶ ἴῃ οοἀά, 
ἰτδάϊιππὶ οβδὶ αὐτοῖς ααἱ τοιϊηθηί 
ῬΥῸ ἀαῖϊνο ἱποοπιπιοαὶ ἰᾷ δοοὶ- 
Ρίαηι, ϑϑᾷ ΘΧΡῺ515 βδηη 5 αυϊὰ 
ἱποοπιποαϊ αἰζαϊουὶε ἀτῦ5 ἄθημπο 
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σήνην ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ τὸ ἀρχαῖον πατρίδος αὐτὸ 
ὠνόμασε. " ᾿ 

μέρα, πραι ὅ. Καὶ ἹἹμέρα ἀπὸ Ζάγκλης ὠκίσϑη ὑπὸ Εὐ- “μὲ Ἰο 
κλείδου καὶ Σίμου καὶ Σάκωνος, καὶ Χαλκιδῆς ναι, Καμά- 

μὲν οἱ πλεῖστοι ἦλϑον ἐς τὴν ἀποικίαν, ξυνῴκι- φ {ὅζσ΄ 
σαν δὲ αὐτοῖς καὶ ἐκ Συρακουσῶν φυγάδες 
στάσει νικηϑέντες, οἵ υλητίδαι καλούμενοι" καὶ 

φωνὴ μὲν μεταξὺ τῆς τε Χαλκιδέων καὶ 4ω- 
ρίδος ἐκράϑη. νόμιμα δὲ τὰ Χαλκιδικὰ ἐκράτη- 
σεν. ἄκραι δὲ καὶ Κασμέναι ὑπὸ Συραχοσίων 
ὠκίσϑησαν., ἄκραι μὲν ἑβδομήκοντα ἔτεσι μετὰ 

αὐτὸ ὠνόμασε ΤΕ δὲ ΒΑ]: Αὐρ. Μ. ΟΙ. 
τὸ ὠνόμασεν (Α58.; ΛΘΠΙααϊ εἰ νυ] σο. ἀντωνόμασε. 

ψρὴν ΟἿ ΉΝ Π ΗΝ αὖ 
Οἢ, δαη. 

(ἀρ. ὅ. 81. ξυνώκισαν Ι΄. γαι. (455. ΟἹ. Τὶ Η., τοιϊψαὶ ξυνῷ- 
κησαν. Οἵ, δάῃ. οἱ 88, Υ͂ 110, 4. 

"Μυλιτέδαι 455. Μοβαιι., ἹΜιλητίδαι Γἅυγ. πὶ. Ὁ. 1. Καὶ, σντι- 
λίδαι Μ. 

1Π00}15 γοααθηϊαία, παπᾶ [δοὶΐο 
ἀϊχονῖβ. ἀεποίΐνοβ ξυμμω. ἄνϑο. 
ΑΙ Ιον δία Βδιι., 4πὶ πόλιν "5 
οἷαί, ἐχρεᾶϊε Βεγη. ϑγηΐ, Ρ. 
108. Ο΄. ΘΕΆ Τα Κυιερ.. αν. 8 41, 
8 δάῃ. 8. --- ἀπὸ τῆς... πα- 
τρίδος. δος τη ἐπίσης ψοι- 
0}15 ϑέγαῦ. 1. ἃ. οἱ Ῥδυβ. ΙΝ 28, 8. 
ΟΥ Βογηι,. 1. ἃ. 8 82 δάη. 10 οἱ 
11. --- ἸΠΒΟ]ΘΠΊΙΟΥ δυίο πὶ δϑὲ ΠΕι- 
{γῖπ|5. Δάν 6. 14}15 τὸ ἀρχαῖον 5115 
ῬΓῸ δαϊθοίϊνο ἀρχαίας, 4τὰ τὰ- 
τ(ἴοη 6 4110] δάνουθϊα νοῦὰ οἵ. ρυὶ- 
τηϊέϊνα Φοη ροΥὶβ οὐ ἰοοἱ ροϑὺ δυεϊ- 
ΘαΪ πὶ ΡΟΠΌΠΙΙΤ, Οἵ, τᾶπιθῃ δάη. 
80, ὅ. - αὐτὸ ὠνόμασε, 561}. 
τὸ χωρίον, αιοὰ 8 ὅ Ρτδθοαββί τ, 
ΟΙα55. νυ]ϑαίδπι ΒΟΥ ρΡ αν ΆΤη ἀν- 
τωνόμασε ΒΟΓΥΔΠΒ (6 τηπΐδτο 
ΠΟμλΐπ 6 ἱπιθ]!εοὶί, 564 ΠοΟ δϑβεῖ 
μετωνόμασε (ον Ἰ οΣ 4} ὉΕ 
Μείποκ, ἴθ ἤρυμη. ΠῚ ρ. 888. 

αρ. ὅ, 8 1. Ἱμέρα ἀπὸ 
Ζάγκλης ὧὠκ. Οἵ. Μδππεοτί. 
Ι, ἃ. Ρ. 448. φιτα. Απιίῖψυ, ατ. 
8. 88, 6. Ηοϊπι. 1. ἃ. 186. 898. 
1)6 ἰϑῃπρουνα τοὶ, αυοᾶὰ ΤΉμποΥ ἀἴ4 65 
ὯὩῸΠ ἀδἤηϊ:, φρυιδοίθγα διὰ αἰιοα 
δΔηίε δἀνθηΐιπὶ ϑϑγη σα τὴ οὐ 4110- 
γὰπὶ ΟΠ πΔ οΟἰοηἶαπὶ ἀδαιιοίδπι 

ὙΤΒυογαϊαϊς ΥΟΙ, 111. 5ϑοΐ, 11. 

6586 ἂρρᾶτεῖ, νἱὰ, Ὠϊοά. ΧΠῚ 
02, 4, ατὸ διοίοτο οοπαϊία δϑί 
απ 0]. ΧΧ ΧΗ 4 (049) 0 Χ ΧΧΠΙ 
1 (048). Οἱ Ποίπι. 1. 1. Ρ. 898, 
-- ξυνῴκισαν... φυγάδες, 
οοπδοπάδουΓυ 5 ρΡατγυϊοῖρθ8 
ποτα ηΐ ..., ΘΧ8 065. ἘΓαβίγᾶ 
γϑηὶ ἃ Ὠοά. ΧΙ 49, 8 πδιιδίδηι 
{5 γοίογι Μδηηθυί, !. ἃ, Οἵ, Ηοὶπι. 
Ι. 4. -- στάσεινικηϑέντες, 
8 (Θομ Γᾶ ] 8) Γδοίϊοημθ 50ρ6- 
γτϑίϊ. -- οὗ Πυλητίδαι. Νο- 
τα ηἶ ἸρπΟίο ϑιναθοηὶβ. νοῦ Ρ. 212 
τὴν Ἱμέραν οἵ ἐν ΜΜυλαῖς 
ἔκτισαν Ζαγκλαῖοι τηϊμτι5 ᾿πι 6 Πὶ 
Αἰἴουγα πᾶ 6Χ ᾿ιδ0 ΔΡΡΘΙΙδιῖοπθ 
οὐ ϑιυροηίουῖθιβ ἀπὸ Ζάγκλης 
οΥὐία νἱἀθηίανῦ 6558. Υἱά. Μϑδη- 
πϑεί, 1. 4. Οδίοσαπι οἷ, Αὐπο]ά, 
Ηϊβί. ϑ'υῦ. ρ. 80. Ἠμε]]πι. ΤΣ 
Ρυ0]. δηῖαα. Ρ. 101. Ηοΐπι. 
Ρ. 185 54. - μεταξύ. Ὁ ΉΕΗΝ 
δδϑοΐ ἐκ. 

8.2, ἄκραι. ἢος ορρίάυπι, 
δ οαἶτι5. βῖ(α. αἰβραίαι ΟἸαν, ὅδο, 
δηΐ, Ρ. 8ὅ854α.,) Χ 5ιδάϊα δῦ Απἃ- 
Ρο, ΧΧΤΙΥ τ]ὰ ρᾶ55. ἃ Κ' γᾶ β 5 
ἀἰϊδβίδηβ, δρᾷ ΡῬϑ)]Ζοίατη 5᾽ {πὶ 
ἔαϊε. Οἱ, Μαηποτι. 1, ἃ. Ρ. 487. 
ΗοΪπι. 1. 1, Ρ. 141 534. 890. Ο45- 

.] 



13 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ζ, ε΄. ς΄. 

Συρακούσας, Κασμέναι δὲ ἐγγὺς εἴκοσι μετὰ [ἄκρας. 

καὶ Καμάρινα τὸ πρῶτον ὑπὸ Συρακοσίων ὠκί- 3 
σϑη., ἔτεσιν ἐγγύτατα πέντε καὶ τριάκοντα καὶ 
ἑκατὸν μετὰ Συραχουσῶν κτίσιν οἰχισταὶ δὲ ἐγέ- 
νοντὸ αὐτῆς Δάσχων καὶ ενέκωλος. ἀναστάτων 
δὲ Καμαριναίων γενομένων πολέμῳ ὑπὸ Συρα- 
κοσίων δί ἀπόστασιν, χρόνῳ ᾿Ἱπποχράτης ὕστερον 
Γέλας τύραννος, λύτρα ἀνδρῶν Συρακοσίων αἰχμα-- 
λώτων λαβὼν τὴν γῆν τὴν Καμαριναίων. αὐτὸς 
οἰκιστὴς γενόμενος κατῴκισε Καμάριναν. καὶ αὖϑις 
ὑπὸ 1] έλωνος ἀνάστατος γενομένῃ τὸ τρίτον κατῳ-- 
κίσϑη ὑπὸ 1 ελῴων. 

τῶν ἀδης 6. Τοσαῦτα ἔθνη ᾿Ἑλλήνων χαὶ βαρβάρων 1 
ναίων στρα- Σικελίαν ᾧκει, καὶ ἐπὶ τοσήνδε οὖσαν αὐτὴν οἵ 
τείας. ἐξορ- ̓ Δϑηναῖοι στρατεύειν ὥρμηντο, ἐφιέμενοι μὲν τῇ 
μῶσιν αὐτοὺς 
μάλιστα Ἐγε- ἀληϑεστάτῃ προφάσει τῆς πάσης ἄρξαι, βοηϑεῖν 

ἣ ̓ κατῳκίσθη ὑπὸ Γέλωνος οοἀά. ΟἿ 8ᾶη. 
β. 8 1. ἄρξειν οοὐᾶ, Οὗ, ΒΔ. Οδοβι, Βύδπ. Ρ. 8. 

ΝΊΠΣΙ ἐν τς δα ἀοίεπάοπάσμῃ ἰηΐ, ας. οὐτὰ ἐφέεσϑαι νεῦθὸ ἰαποίαη 
δχθιηρία εἰυβάθπὶ πῇ, 6Χχ νεγἷβ ρΡοπάθηι5, ἀπογαπ] νοἰοπαϊ νἱὶβ ἃ 
ῬυΪΠΟΙρΡΑΙ οοριίαπάϊ ποίΐομα Ῥγοΐθοία εϑι, ἀθ ααϊθαβ ἀϊοίιπιὶ οβϑί δάη. 
᾽ν 1ὅς 2: 

ΤῊΘη85 ᾿ΠέοΥ Αονᾶβ οἱ (δ πΊϑυϊη8πὶ δ8άη. ὅ. Ηο]ηι, ], Ρ. 197 54. 
ἔαϊββε οθηβαεὶ Οἷὰν. ρ. 869. Οἱ, 201 54. -- ἘΜΉΝ «λαβὼν 
ΗοΪπ,. 1 .}, Ρ. 148. 896. τὴν γῆν, οὐπὰ ΘΥΓΑΟΙΒΆΠΟΒ δα 
ΒΞ τεσιν...ἑκατὸν μ. Ἠεϊοτυμ ἢ, νἱοῖβϑοι Οἵ. Ηργο- 

ον τοι Ὧἱ" ΧΙΝ Δρυαὰ 500]. ἀοί 1. ἃ, 560]. ῬΙπά. Νεηϊ. ΙΧ 
Ριπὰ, ΟἹ]. Υὶ 160, ΟἹ. ΧΙΝ 8 ἀρυὰ 96. ΠοΪπὶ ]. ἃ. ρ. 201. δ ρὶυ- 
Επιβεθίατη. Οἱ, ΟἸἸηΐ, Εδβί, Η6]}1. ταὶὶ λύτρα νἱά. ΒοιΠ. ϑγηί. Ρ. 
Ρ. 279. Κτεῦβ. [μθοΐ. ὨΙοά. ρΡ. θῦ. -- ἀνάστατος γενομένη. 
208. ΠοΪπι. 1. 1, Ρ. 8584 54ᾳ.. αὄὖνήόὐ Ἐοάοχηη ἴδγο (θρΡοῦα 40 Μορδγᾶ, 
ΓΕΠῚ ΟΙ. ΧΙΝ 2 (599) Δρναῖι, --- 
ἀναστάτων... ἀπόστασιν. 
1ἃ 5βο)ο ϊαβίθβ δὰ Ριπὰ, ΟἹ. ν 16. 
19 ἰδοίατη ἀϊοῖς Ὁ], ΤΟΕΝῚΤῚ, ὅ0γ- 
ΤῊη8 296 δῆηὺ ΧΙΨΙ ροβίᾳ δ Πι 
σοηαϊία ἴα, Οἱ, Κτθθ58. 1. ἃ, Ρ. 
207 εὐ ἤδιτη. Απίϊαυ, ατ, 1 8 84, 
10 οἱ ΠοΙπι. 1. ἃ, Ρ. 3201. 412. -- 
χρόνῳ Ἱπποκράτης ὕστε- 
ρον. ..ἘΒεπὶ οἰϊδπη Ἠδτγοαοί. ὙΠ 
184 παντγαὶ. “" ἢδϑοϊι. θὲ Ηἰρ- 
Ῥοογδίθ, ΒΞ ΘΟΘΒΒΌΥΘ γα υ15 ΟἸ ΘΔ Πα ΐ, 
ἀδ!οηὶβ ἀδθοθββοῦθ, νἱα. Ἡδγοάοί, 
Ι 184. 165, Ηργπι, 1]. ἃ. 8 88, 

Οἱ. δάῃ. 4, 2. - χκατῳκίσϑη 
ὑπὸ Τ'ελῴων. Τιοσ θη ΠῚ 6586 
ὑπὸ Γελῴων 6 Ῥιοα. ΧΙ 160, ὅ 
ἀοουῖν 8556]. δὰ ἢπποὸ 1., ουΐ 
τοοίθ ϑβεηϊπηίυγ Μαηποτγί, 1. 
ἢ, Ὁ. 2458. ΕΥΘΌΒ, 1. ἃ. Τι φῦ 9. 
ΒοΘοΙ. δὰ Ρὶπά. 5610]. Ρ. 121. 
Ἐδοία 165 δϑί Ὁ]. ΟυΧΧῚΙΧ 4 (461) 
ΔΠΠ0 ΧΥΠΪΙ ροβί (δ! οῃΐβ τηουίθ τη. 
Οὐ. ΠοΙπι. 1. ἃ. Ρ. 252, 

Οδρ. 6. 8 1. ὥρμηντο. ἐξ, 
δᾶῃ. ΓΝ 14, 1. -- τῇ ἀληϑεσ- 
τάτῃ προφάσει. Οἵ. δᾶη. 
1.28, 6. --κεῆἧς πάσης ἄρξαι, 
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δὲ ἅμα εὐπρεπῶς βουλόμενοι τοῖς ἑαυτῶν ξυγγε-- σταῖοι Σελι- 
νουντίοις 2 νέσι καὶ τοῖς προγεγενημένοις ξυμμάχοις. μάλιστα ολεμοῦντες. 

δ᾽ αὐτοὺς ἐξώρμησαν᾽᾿ Ἐγεσταίων [τε] πρέσβεις παρ-- κατάσκοποι 
ν προϑυμότερον ἐπικαλούμενοι. ὅμορο ΟΥ̓, ΞΟΙ ΚΠ ὄ τες καὶ προϑυμότ ᾽ « ἱ πέμπονται ἐς 

γὰρ ὄντες τοῖς Σελινουντίοις ἐ ἐς πόλεμον καϑέσεάσαι Ἔγεσταν. 

περί τὲ γαμικῶν τινῶν καὶ περὶ γῆς ἀμφισβητή-- 

προγεγενημένοις Ρᾷ]. Μ. τὴ. ουπὶ ἀθίθυϊουΐθιι5 Αααοί δὲ 4} 
ΡΥ 5.1 15. ἱπιθγρτείδιιϑ ; τε]ϊαυὶ προσγεγενημένοις. ϑε4 ἀδ 50ο]ϊ5, 
απ ἀοοοβδϑίβϑθηϊ, ἰῇ ΒῈρουοτο 48 θ6110 5101] 6 ηβὶ ΠΔΥΓΔΙΪΟΠΘ ΠΠΙ 
τηθπηοταίιπι οϑί. Οἵ. δάπ, 

8. ὃ. τὸ οἵη: Ὁ]. Ψόη. Ατ: 

Βθηβϑιι ἰηοοῃαίϊνο οὐ 5 ἴτη- 
ΡϑΥῖο ρούῖτι. Οὗ 14. ὶ 91,2. 
ΥΙϑ88, 8. -- τοῖς ἑαυτῶν ξυγ- 
γενέσι. ὅϑηῖ ΟΠια!οἰαἴοαα οἷν ]- 
ἰαίε5 510] 186. ΟἱἨ ΠῚ 86, 8. ΥἹ 
106, ῶὥ. -- τοῖς προγεγεν. 
ξυμμ. Οἵ. ἰηΐτα 8. 2 τὴν γενο- 
μένην ἐπὶ τοῦ προτέρου πολέ- 
μου ξυμμαχίαν ἰθῖαια δάη. ΑΥν- 
(ἰοα!5. τορδίϊταν, ααοα ΠΟη ρΓοΥ- 
5118 114 6πὶ [πθυυηὐ οοσηδίὶ οἱ 50 οἱϊ, 
Ναπὶ Ῥυδϑίου οοσπηδίοβ Αἰμθηΐϊθη- 
β'απι 5001]1Ϊ ἰπουππὶ ΟΔπιατϊ ηδοὶ 
(ΠῚ 86, 2) οὐ ϑ΄᾽ου! (11 108, 1. 
ἽΠῈΗ; 1 ῊΝ 080, .9)» “Οὗ Εδομα. 
α΄. πιᾶχ. 8 45], 1 

ξ. 2. Ἐγεσταίων... ἐπι- 
καλούμενοι. δὶ βευνϑίαᾷ τέ 
Ρϑυιζοι]α 1η 16} ρἴτηι5 παρόντες 

τε καὶ ἐπικαλούμενοι, οἰτ5. ἐγα- 
Ἰδοιῖοπῖβ ὀαυβα. Π}}}ὰ ροίοϑί ἴη- 
γϑηἶγὶ, 51 δυίΐθπι, τπἰ 80 αἰϊαᾳιοὶ 
Ἰπιθγργθίῖθιι5 ἴδοι πὶ οβι, ἰπίου- 
Τρία ΠΊ 6556 βίαια! ὑπ 56} {6 {18 1ῃ 
68 4186 564 υἰζὰγ ἜΧρ]Ἰοαίΐοπο, γο- 
Ῥεὶϊ δαίεπι δία ΘΟΠΊΡΙΓὶ ψοΥ Ὁ 5 
ὃ 8 5ουῦῖριϊ5. ὧν ἀκούοντες. 
τῶν τε ᾿Εγεσταίων πολλάκις 
λεγόντων καὶ τῶν ξυναγορευ- 
ὄντων αὐτοῖς, ἰίδαπο δαάϊια ὁχ- 
Ρ]ϊοαιῖοημθ βου ρίογοπη δααποίμχη 
6586, αἱ αποα δαάϊίανι8 [υϊδϑοὶ 
καὶ οὗ ξυναγορεύοντες αὐτοῖς 
Ροβι᾿ Ἐγεσταίωντε... ἐπικαλού- 
μενοι οὐ ογοὶ οἱ Ροϑὶ ἰηίογροβὶ- 
τᾶ πὶ ΘΧΡΙἸΟδύϊοΠ 6 πὶ ἐοίδπι βθηίθῃ- 
εἰ πὶ ̓ξογαῦγθί, ΘΔ ΠῚ ἀπε ἱπίονοοαϊε 
ἘΧΡ ΠΟΔΊ ΟΠ ΠῚ δα 801}}ΠῈ Ἐγεσταί- 
ὧν τε... ἐπικαλούμενοι ροῖ- 

Οἵ, φάη. 

ἅποῦθ ΘΧβρθοίαπηιβ. Π δαθ πὶ οΧ 
νοῦθὶβ ὧν ἀκούοντες... τῶν τε 
Ἐγεσταίων πολλάκις λεγόντων 
καὶ τῶν ξυναγορευόντων αὐτοῖς 
δρρᾶγοί, θαβάθιῃη ατ86 ὀχρ ϊοδη- 
ἴπν ὁ 1588. ΠῸΠ 501|Π| ἰεβαιὶ, 568 
οἰΐδτη οἵ ξυναγορεύοντες αὐτοῖς 
ΡΓοίαΪθυα ηΐ. Οὐτη Ἰρσὶταν βουϊρίουϊ 
816 ΘΧΡΙ ΘΒ Π 6 ΠῚ άοτθ ΠΠοεγοὶ 
καὶ οἵ ξυναγορεύοντες αὐτοῖς, 
οδυβα ΠῸΠ δγαὺ ΟΡ ῬΓΟΡΟΒΙ (ἈΠ| 
ΒΕΠίθη 8 ΠῚ] ΠῸΠ ὈΘΥΒΘαΠΘγθίαν, 
Πδαᾳπθ πὸ μας αυϊάθπι ταϊζοπα τέ 
ἀοἴεπαϊ ραίαπιαβ. Ατπΐ ουγοτα δά- 
αἰΐίαπι οϑὲ (εἴ, 54.) ἃν οχ τότε 
δοίη. 6 εοπιραγαίϊνο προ- 
ϑυμότερον οἵ. Καθηη. τ. πιᾶχ. 
8 ὅ42, 1 δάη, 7. --- ΟἸιπὶ ρτϑρίει 
δ ρδβίαπουιιπὶ εὐϊδτη Τ,Θοπίϊ ΠΟΥ ΠῚ 
ΘΧΘΌΠΙΠΙ Ἰοραίοβ αἴ ϊββο πατεῖ 
θιοὰ. ΧΙ 88 Πθο 'ρ56. Τῇῃυογ- 
ἀἸϊάθβ ἰαοθαὶ 19, 1, ἀδθ |)]8 δι πὶ 
ἴᾶτη πῖο δἰϊαυϊα δα ἀϊτασατη ἔαϊ556 
ΡυΐϊδΠηι8, ἢἶδὶ ΘΠ ΠῚ Αἰ ίθγα ἀ θη} απ 
ϑεβ ἐβίβπονιπὶ ἰθραίϊοπο (ο. 8) 8α- 
νη ἰββϑηΐ, Οοπηππδπιουδηΐαν δἰ πὶ 
ἃ ΡΙαι, Νῖίο, 12, --- περέ τε 
γαμικῶν, ἀδ τεθα5 4πὶθ88- 
ἃ ἃ ΠΊ δοπαθία! θα, 485 80- 
οαγαίϊ 5 ἀθβοῦθονθ ἃ 500 6ο0π- 
5110 δἰϊθηιτη 6556 βογὶρίου ριι- 
αν, ΟΥἾ, Αὐἰϑίοί, Ρο]. ΠῚ 4, 4 
ἔππη0α8) μετέβαλε δὲ καὶ ᾿ἐν 
πιδάμνῳ ἡ πολιτεία ἐκ γαμι- 

κῶν, θ, 10 (1800) ἐκ γαμικῆς 
μὲν αἰτίας͵ αἵ εἰρημέναι πρῦ- 
τερον (στάσεις ἐγένοντο). 
περὶ γῆς ἀμφισβητήτου. 
δηο οϑιιβδηη, απδ 5ΟΪΔ πὶ πον Ϊΐ, 
[ἀβϑὶὰ8 παῦσαί Ὠιοᾶ. ΧΗ 82, 5:- 

9 Ἔ 
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του, καὶ οἱ Σελινούντιοι Συρακοσίους ἐπαγόμενοι 
ξυμμάχους κατεῖργον αὐτοὺς τῷ πολέμῳ καὶ κατὰ 
γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν᾽ ὥστε τὴν γενομένην ἐπὶ 
“άχητος καὶ τοῦ προτέρου πολέμου |. Πεοντίνων!] 
οἵ ᾿Εγεσταῖοι ξυμμαχίαν ἀναμιμνήσκοντες τοὺς 
᾿ἡἀϑηναίους ἐδέοντο σφίσι ναῦς πέμψαντας ἐπ- 
αμῦναι, λέγοντες ἄλλα τε πολλὰ καὶ κεφάλαιον, 
εἰ Συραχόσιοι Λεοντίνους τὲ ἀναστήσαντες ἅτι- 
μορητοι γενήσονται χαὶ τοὺς λοιποὺς ἔτι ξυμμά- 
χους αὐτῶν διαφϑείροντες αὐτοὶ τὴν ἅπασαν δύ- 
ναμιν τῆς Σικελίας σχήσουσι, κίνδυνον εἶναι μή 
ποτὲ μεγάλῃ παρασκευῇ “Ιωριῆς τὲ ΖΙωριεῦσι κατὰ 
τὸ ξυγγενὲς καὶ ἅμα ἄποικοι τοῖς ἐκπέμψασι 
Πελοποννησίοις βοηϑήσαντες καὶ τὴν ἐχείνων δύ- 
ναμιν ξυγκαϑέλωσι᾽ σῶφρον δ᾽ εἶναι μετὰ τῶν 
ὑπολοίπων ἔτι ξυμμάχων ἀντέχειν τοῖς Συρακο- 

88. -- ἐπαγόμενοι. Ὧδε ρϑιίίο. 
ΡΥΐάθ5. οἵ, δάπ. ΠῚ 84, 2. Υὶ 1, 

ἀερορθδί. Τιϑπάϑηηιβ ἰσίλαν Ο]455.» 
αυὐοὰ “εοντίνων ἀοίεν!ε, αὰ0 

8. - κατεῖργον. ΟΥ, δάη. ΙΝ 
98, 6 εἰ ἀδ Γθ Ὀιοά. 1: πα: 
τὴν γενομένην ἐπὶ λάχη- 
τος.- -ξυμμαχίαν. Δὰ αὐχὶ- 
ἰϊατῃ 4Ὁ ΑἰΠΘηἸθηβ 5 ̓ πηροίνϑη- 
ἀσηι 586 βοοϊθίδιϊβ δ ηὲ6 ΟἸΠΊ 115 
[αοίαα ϑαρδβίδηϊ 6085 ΔαΠΊΟΠΘΓΘ 
ἄθθοηι. Ναηι δΔυχι πῚ 605 ΤῸ- 
σϑηΐθβ Ῥυϑθϑί! οἴβοι! συδίϊδηη 
5101 τρᾶὰϊ νοϊαηΐ, [184 16 ΟἸΠῚ 
πΘαὰ6 ΠῳΘΟΠ ἸΠΟΓΙΙΠῚ 5Οοἰθίαβ 64 116 
Βοοϊθίαβ. οὐπὴ ΘΟ 1 η15 ἤπιο αἰᾶ- 
ἀγοί, “εοντίνων δὰ ξυμμαχίαν 
ΠΟ0η γαϑἔδγίυν, απο αποπῖητβ ἢ δὲ 
οἰϊδπὶ νϑυθογὰ πὶ ΟΟἸ]οσδίϊο νἱά6- 
τὰν Οὐβίαγθ. Νδϑὸ σηὰϊίο δρίϊπι8 
ουη] τοῦ προτέρου πολέμου 
ψουἷβ ἰαησίίαγ, Ναπὶ ῥσϊι5. θεὶ- 
Ιὰπὶ αυοα ἔμπονῖῦ, ᾿ρ58 ὑϑγ πὶ ο0- 
Πδουύθηιϊα 58015 οἰδυιιπη δϑύ ΠΘΑῚῸΘ 
δαάϊίο 5010 “εοντίνων πῃάϊᾳαθ 
ἀοβηϊίυγ; ἀοίηἀθ οὐϊδιηϑὶ ΒΟΥ ΡΊΟΥ 
ὈΘΙΠατα αιοα γοβρίοογοί αἰ ποι 5 
ἀοβίβπαγο νο] ἶββαῖ, ῬΥΪπη0 400 
Ἰά ἰοιϊρῖν Ιο00, ἷ. 6. ΒΌΡΓΔ ἴῃ 
νοῦ] τοῖς προγεγενημένοις 
ξυμμάχοις, αὐδεὲ δα εοἰτιβά6Π) 
Β6}11 τοτηρ5 ϑρθοίαπξ, ἰᾷὰ ἔδοαγα 

ἔδοίο ἀθβ ᾿ἱρβογιπιὶ ϑ'θρθβία ΠΟΥ ΠῚ 
οαπὶ ΑἸΠ ΘΗ ΘΒ 5 βοοϊθίαιθ βογ- 
ΤΠΟΠΘΙῚ 6856 ΟΟὨἐΠπ0 ρΡδίοί. Β6- 
νετὰ διυίθπι ϑοροβίϑδηοβ, 4π8ῃ - 
αὐϑη ΠΠ| 80 ποὴ βἰσηιβοδηίυγ, 
ἴηΐθυ Βοοῖο5. ΓῳΘοη ΠΟΥ ΠῚ] ἔπ͵556, 
ααὶϊ ΑΥΠΘηΘη56885 ἴῃ βοοἰθίϑίθῃῃ 
δυο ββι νθυιιηΐ, 60 ΔΡρᾶγεί αυοὰ, 
ηἰἶϑὶ οἰἶδιη ἰηΐθγ τοὺς λοιποὺς 
ἔτι ξυμμάχους αὐτῶν ἴυϊπδ5οηΐ, 
αυἱϊ ἴῃ ΡΓΟΧΊΤΠΪ8. νογὈ8 πθ]οσδη - 
τὰν, ἰοία αυᾶδ 101] ργοίογίαν ἂυ- 
Βυπηθῃίβι]0 δὰ ἴρ505 ϑθρββίθῃοβ 
ΒΟΓΕΙΠΊ 6 ΤΟΡΔΙΪΟΠΘΠΙ ΠΟῚ ρδ᾽- 
{{ποι δύ, Αοοβαϊί αποά 605 ἴῃ ΑἸΠ6- 
Ὠϊθηβίατη ϑοοϊθίδίθ ἔπϊβθα δὐϊδ πὶ 
ΝΙοῖαβ (10, ὅ, υδὶ οἵ. δᾶπ.) οἱ 
Ἡδγπιοογίεβ (88, 2) ἱπάϊοδηί, --- 
᾿ἀναμιμνήσκοντες οατὴ ἀὰ- 
ΡΟ δοουβ, τὸ Χθη. Απᾶρ. ΠῚ 8, 
11. Οἵ, Κνυρσ, αν. 8 417, 11 δὰ. 
8. - ᾿ἀξοναύν σης ἀναστή- 
σαντες. Μά 4, -- τοὺς 
λοιποὺς ἔτι ξυμμάχους 
αὐ τῶν, Το ϊαο5. ΑἰΠ ΘΠ  ΘηΒ᾽ στη 
50ΟΪ05 ῬΓΑΘίου ΘΟ Π ΠΟΥ ΠῚ τ θ 6 ἢ 
ΘΥΓΔΟΙΒΑΠΟΤΈΤῚ ΟΡο ἃ ἴπ00}15 ΟΥ- 
θαίδη,. 
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σίοις, ἄλλως τὲ καὶ χρήματα σφῶν παρεξόντων 

ἐς τὸν πόλεμον ἵχανά. ὧν ἀκούοντες οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι 
ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῶν τὲ ᾿Εγεσταίων πολλάκις 

᾿ Η πῇ , Ε] Ἂ ᾽ 

λεγόντων καὶ τῶν ξυναγορευόντων αὐτοῖς. ἐψη- 
΄ ’ ’ » Ἁ “ 

φίσαντο πρέσβεις πέιψαι πρῶτον ἐς τὴν Βγεσταν 
περί τε τῶν χρημάτων σκεψομένους εἰ ὑπάρχει, 
Ω ΄ » “- Ρ , “ Αἱ 

ὥσπερ φασίν. ἐν τῷ κοινῷ καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς, καὶ 
τὰ τοῦ πολέμου ἅμα [πρὸς τοὺς Σελινουντίους] 
ἐν ὅτῳ ἐστὶν εἰσομένους. 

τ ΥΚαν δ μὲν πρέσβεις τῶν ᾿ϑηναίων ἀπ-- Λακεδαιμό- 
στάλησαν ἐ Σικελίαν. “ακεὸδ ον δὲ τοῦ ὅποι μὲν ἑστάλησαν ἐς τὴν Σικελίαν. Πακεδαιμόνιοι δὲ τοῦ στρατεύ-, 
αὐτοῦ χειμῶνος καὶ οὗ ξύμμαχοι πλὴν Κορινθίων ουσιν ἐς τὴν 

ἑξἑεαν 
στρατεύσαντες ἐς τὴν ̓ “ργείαν τῆς τε γῆς ἔτειον πε: δὲ 
οὐ πολλὴν καὶ σῖτον ἀνεχκομίσαντό τινὰ ζεύγη χο- 5: 

τα ἕν 9283 
μίσαντες. καὶ ἐς ᾿ρνεὰς κατοικίσαντες τοὺς .4ρ- Η : ΐ ἥ αἷς γενόμενα. 
γείων φυγαδὰας καὶ τῆς ἄλλης στρατιᾶς παραχα- 

8 8. πέμψαι Η.; ἀδοντενγεγαπηί ρυϊτη πὰ τ 6η 8405 Ερ 65- 
ἴδ τῇ ἰεϑᾶίοβ 814, ας. πέμψαντες, αυοά τροείθ ΘΧρΡ ραν. ΠΟη 
Ροίεβί. Πα ἴδὰπὶ 1, 2 'ἴπ ὑπὸ Η. ἱπῇηϊίναπι τϑοίθ βουναί πὶ 6536 
ΘΟΡΘΠΟΥΪΠΉΠ8. 

ξ 8. ὧν ἀκούοντες. Βεπὶ χειμῶνος. Ῥίοδοτνιπι ΧΙ 81,4 
ΘΧΟΥΠπαὶ Πιδὲ. 1 4. Πὲ ρᾶγί. πᾶποὸ δχρϑάϊιοποπι ἰπ Ὁ]. ΧΟ 4 
Ῥτϑθβ, οὗ ΙΠ 48, 8, Ηρτοά, ΣΕ τϑἔεγτα δἀπηοηθηβ θοάνε!}. ΤΠὰ- 
609. Κγιδρ. αν. ὃ ὅ8, 1 δάη. 3, ογάϊάρφηι ἴῃ ργοχὶπιῖβ, απο Πΐ ΘΠ 
46 σοπείϊνο τοὶ ΙΚ 87, 1. ΧΥὶ 44, ἰθυγαπὶ ἀδγαβίαίατη οὐ ἔτ ἢ 11 πὴ 
1; 4 βεααϊίαν δ᾽ πού. τῶν Ἑ. 
λεγόντων κ᾿ τ. ἢ. ποη οδθίθοιϊ- 
νὰ5 6ϑί, 5βεα δρβοϊαίαβ, Οἱ, ἘΤΩΕΡ, 
Βγπΐ, αἴ]. 8 47, 10 δάη. 7, -- 
τῶν ξυναγορευόντων αὐ- 
τοῖς. ἴη Πἰβ Ῥυδθοίραιβ δγαί 
ΑἸοΣ θα 65. Οὗ, ο. 1ὅ. ΡΙαι. ΑἸς. 
17. Νῖο. 12, -- πρῶτον, ρΡυῖι5- 
48Π| ἀδοθγηθυθηΐ. -- τῷ κοινῷ. 
Οὗ, δάῃ. 1 80, 4. --- τὰ τοῦ πο- 
λέμου... ἐνότῳ ἐστίν, τὸ 
ἸΠΥΡΥΝ ἴῃ 4ποΒίδϊα 6558ηὶ, 
ψεῦρα βϑοϊαβα ἰδ πὶ ΒΌρουν δοΆπΠθᾶ 
ΒαΠ ἀἸΔΤΩ ΟἸηΪ550 ΑΥιοο 51- 
βρεοία. Νοᾶιια δπἼπὶ ΠΟ ΠΥ ΠἾ ΤΉ 18 
πόλεμος ἃ ΤῊ. δυΐ 4 4110 5ουῖ- 
Ρίογθ πβαυϑῖη ΡΓῸ ϑβιθβίδηιϊνο 
γΈΓΡ4}} ΠΔθαγὶ, αὐ ἢ δου ρ05 - 
810 Κτγαρρ. αι, 8 ὅ9, 9 δάη. 9. 

αρ. 7. ὃ 1. τοῦ αὐτοῦ 

ΔΙ αύτη 6556 ἀϊοαῖ, βϑοιπη ἱρ5ΌΤη 
Ῥαρηδγο νἱάθυὶ δα άϊι, οαἱϊ ἴῃ δα, 
Πηδὶ. γΘΒρΡΟΠΒΙΠῚ οϑὺ ρΌ556. ἔγῃ- 
τη θη ἰ πὶ ἴῃ ΠΟΥΓΟΙΒ. τϑροϑίϊαπι οἱ 
ἀεναβίδιυ! ΟΠ 6 ΠῚ] ΠΟ ΘΔΠῚ ἴαϊ5ϑβο, 
4ὰ 56 θίε5 βυροίϊεγθηΐ, --- τῆς 
γῆς ἔτεμον οὐ πολλήν. Οἤ, 
1Π 56, 4, Ὀϊοά. Γ- πολλὴν τῆς 
χώρας δηώσαντες. -- σῖτον. 
πομίσαντες., ἴταπιοπεὶ α"1- 
αὰ δὴ {π πὶ ΒΘ απ Γορουίαγ μη ΐ 
ἰατη οπὲϊβθ δαάάποϊϊ5. αι Π 
ΕἸ ερᾷπΠ5 δϑ βθῦπιο ἀνεκομέσαντο 

. κομίσαντες εἱ [ονβιίδη αἰϊ- 
αι ἢ Ηἷς ἰαϊθαί. --- ἐς Ὁρ- 
νεάς. ΒΗδπο ἰσίταν ἀγθ ΘΙ ΕΣ 
νἱβ ΒΟ0ΟΙΆΠῚ, ἂδ απ νἱὰ, 44η, 
67. 2; ὁοοιρανεναπί, βαπάδιι 
ἐπιτειχισϑῆναι ἀἰοῖς Ὀιοά, --- 
τοὺς “ργείων φυγάδας. 



πόλεμος 
᾿4ϑηναίων 

καὶ 
Περδίέκκου. 

ὩΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, ξ΄. η΄. 

’ 3 ἊΣ 3. ᾿ , ΄ 

ταλιπόντες αὐτοῖς ὀλίγους καὶ σπεισάμενοί τινὰ 
χρόνον ὥστε μὴ ἀδικεῖν Ὀρνεάτας καὶ ᾿Δργείους 
τὴν ἀλλήλων ἀπεχώρησαν. τῷ στρατῷ ἐπ᾽ οἴκου. 
ἐλϑόντων δὲ ᾿Αϑηναίων οὐ πολλῷ ὕστερον ναυσὶ 
τριάκοντα καὶ ἑἕξακοσίοις ὁπλίταις, οἵ ᾿Δργεῖοι 
μετὰ τῶν ᾿4ϑηναίων πανστρατιᾷ ἐξελϑόντες τοὺς 
ἐν Ὀρνεαῖς μίαν ἡμέραν ἐπολιόρκουν᾽ ὑπὸ δὲ 

’ ᾿ -"Ὕἢ , Ψ 

νύχτα, αὐλισαμένου τοῦ στρατεύματος ἄπωϑεν, 
ἐχδιδράσκουσιν οἱ ἐκ τῶν Ὀρνεῶν. καὶ τῇ ὕστε- 

ᾳ οἱ ̓ Δργεῖοι ὡς ἤσϑοντο, κατασκάψαντες τὰ ραίᾳ οἱ ᾿4ργεῖοι ὡς ἤσϑοντο, κατασκαψαντὲς τὰς 
᾿Ορνεὰς ἀνεχώρησαν καὶ οἵ ᾿“ϑηναῖοι ὕστερον ταῖς 
ναυσὶν ἐπ᾽ οἴκου. 

Καὶ ἐς Μεθώνην τὴν ὅμορον Μακεδονίᾳ ἵπ- 
πέας κατὰ ϑάλασσαν κομίσαντες ᾿4ϑηναῖοι σφῶν 
τε αὐτῶν καὶ Μακεδόνων τοὺς παρὰ σφίσι φυ- 

Ἷ ’ Ν ΄ Ν᾿ γαδας ἐκακούργουν τὴν Περδίκκου. Ζακεδαιμόνιοι 
δὲ πέμψαντες παρὰ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης, 
ΒΩ ᾿ 9 ΄ Υ , ’ ἄγοντας πρὸς ᾿Αϑηναίους δεχημέρους σπονδᾶς, 
ξυμπολεμεῖν ἐχέλευον 1Π]ερδίκκα᾽ οἱ δ᾽ οὐκ ἤϑελον. 
χαὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ ἕκτον καὶ δέκατον 
ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε ὃν Θουκυδίδης 
ξυνέγραψεν. 

Ολρ. 7. 8 2. ἐξελθόντων οοἀά., δθτιδϑβὶ τ ἢ τι πὶ αἰ 6 πὶ Ὁ τ 68 5 
ορρυρηδνονπηΐ Ἄ4}18. Οἱ. δάῃ. 

ἄποϑεν ραᾶῖβ οοἀά. ΟἿ 54, ΠΙ| 111, 1. 

Δἰ]αἰᾶ. Οπὶ ἴῃ ἃρτοὸ Ρῃϊϊαβίο ΘΟΠΙΠΊΟΡ δ 
δἴϑπι. ΥἹά. Υ 88, 8. -- σπεισά- 
μενοΐ τινὰ χρόνον, φϑοίϊ 
ἴὼ απ οὐ ἐδπιρα5. Οὗ, 1 78, 
{ΤΥ 68 «1. ΟὟ Οὐ, ἹΣ 
8 ἃ. ναυσὶ... ὁπλίταις. 

Αιυδάνασιηΐα {ΓΙ ΓΘ 65 δ 1116 ἀπ- 
οΘηΐο5 ὁπλίτας τηθπηογαὶ ΠΙοᾷ, --- 
ἐξελϑόντες Τῇ, ουίρβίββθ 
ορογίοι, ουπὶ ἐξελϑόντων πθπιοὸ 
ποι δὲ τῶν ᾿᾿ϑηναίων γϑΐθυγοιί, 
αο τοίθυεὶ πραῦϊΐ, οἱ πη ΘΠ] ΓΕ Πὶ 
Ῥαριϊοῖρὶο δα αὐ ύαπη 0 Δ Π Τὴ 
Ροπάθυὶβ ἰρϑπὶ παρθαῦ, υὖ ΠΟΟ 
Ἰη040 ἃ ποηλΐϊπα 810 ἀἰδβίιπηοὶ 
Ῥοββὶί. Οὗ, Κιυβρ, αν. 8 47, 4 
δάῃ, 2 οἱ βχβϑιῃρὶἃ δᾶη, Υ 81, 2 

-- ἐκδιδράσκουσιν. 
ΑἸΐαᾳ πᾶιτᾶὶ Ὀιοὰ, ΧΗ 81, 8. 

8 8. τὴν ὄμορον ίακε- 
δονίαᾳ. ΑἸΐϊὰ δηΐηι Μοίμομ ἴῃ 
Τδοοηΐοα οὐαί, ἀθ αὺ8 οἵ. ἢ 28, 
1. Μιοηᾶ Μαοράοηϊαα νοῦϑίπι, 
αὰυοα τὰπὸ Μδοθαομπῖθυβ, ἱπίγα 
4ΌΟΓΙ ΠῚ {65 ογαί (α Ργάηα 5βιδάϊδ 
ΧΙ,, 80 ΑἸοτο ΤᾺ ΧΟ αἰδβίδῃβ [θϑίβ 
Βίσαθ, Ρ.. 580), πομάππι ρᾶΡθθδύ. 
1. 129. τ --- τοὺς. 
φυγάδας. Απιϊδο8 ῬμΙΠΙρρῖ, 
1)εγάδε, Αμην πηίδο, αὐ νἱάθιιν, Οἵ, 
Ι 59, 2. 1 9ὅ, 2. 
8 4. ἄγοντας. . δεχη- 

μέρους σπονδάς. ΟΥ, Εν ὟΝ 
26, 2. Ουδηάο ἰπίογ ΑἸΠΘηΐθη5685 

4 
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1 ὃ, Τοὺ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους ἅμα ἦρι οἷοῖ τ ἐκ τῆς 

τῶν ᾿᾿ϑηναίων πρέσβεις ἧκον ἐκ τῆς «Σικελίας ἐπέρος 

καὶ οἱ ᾿Ηγεσταῖοι μετ᾽ αὐτῶν ἄγοντες ἑξήκοντα ἐπαλέογον. 
, -, ᾽ ται, οἱ 

τάλαντα ἀσήμου «ἀργυρίου ὡς ἐς ἑξήκοντα ναῦς ᾿αϑηναῖοι 
ηνὸς μισϑόν,. ἃς ἔμελλον δεησεσϑαι πέμπειν. ψηφέίξονται 

᾿ ΟΣ; “ ᾽ ΄ » ᾿ στρατεύειν 
2 καὶ οι 4ϑηναῖοι ἐκκλησίαν πορηδόντες, καὶ ἀκούυ- ΤῸ) ᾿Αικιβιά- 

σαντες τῶν τε ᾿Πγεσταίων καὶ τῶν σφετέρων πρέ- δὴν τε καὶ 
Νικίαν καὶ σβεῶν τά τὲ ἄλλα ἐπαγωγὰ χαὶ οὐκ ἀληϑῆ καὶ Λάμαχον 

περὶ τῶν χρημάτων ὡς εἴη ἑτοϊμα ἕν τὲ τοῖς στρατηγοὺς 

ἱεροῖς πολλὰ καὶ ἐν τῷ κοινῷ, ἐψηφίσαντο ναῦς “κα ϑιστᾶσι. 
ἑξήκοντα πέμπειν ἐς Σικελίαν καὶ στρατηγοὶς 
αὐτοκράτορας ᾿ἡλχιβιάδην τὲ τὸν Κλεινίου καὶ Νι- 

΄ 7 ΄ " »- ’ 

κίαν τὸν Νικηράτου καὶ “άμαχον τὸν Ξενοφάνους, 

οὴς μὲν Ἐγεστιύοιε᾽ ποὺς Σιεϊενουντίρίς, βοηϑους μὲν ᾿γεσταίοις πρὸς Σελινουντίους, ξυγ- 
᾽ " ΄ Ψ ΄ 

κατοικίσαι δὲ καὶ Πεοντίνους, ἣν τι περιγίγνηται 

8. 8 2. ἐν τοῖς κοινοῖς εοἀά. Επιοηᾷ. Ηστν,. διά. Τιυο. 
Ρ. Π ὰς 6, 8, δὶ ἀὸ ϑαάθηι τ δδάθπὶ γουῦα. Νξαῖθ τὰ κοινά 
ἃ ΘΥΑΤῚ τ ΠῚ, βοὰ ῬαΒΠ οἃ πὶ Ροοππίδπι, ΡΆΌΙ]ΪΘΟ5 εαρετο βίρῃηϊ- 
σαι. Οἵ. θδηη. ΠῚ 21. Αὐἷβυ. Ρ] αἱ. ὅ69: Ῥοϊγῦ. 1 59, ΠΉΤΝ 
υἱάσι δ αϊπη5 ΠΠ θὅ, 1. Υ 21, 1. 48, 1. 79, 1 

οὐ Οιϑ!οἰάθηβοβ πᾶθο [Ὀβάθγα ἰοία σπονίμιιιβ. Ὑιά, ΠῚ 17.Ὁ Αὐτὴ, 
βίης, ἤθη ᾿ἰᾳποῖ, ἐΡ ΠῚ 29. 1. 456, 2. Βοροκῇ. 

δΔρ. 8. 81. τοῦ... ϑέρους ὙΠῈ ΠΣ 9986 564. Ὡς ᾿π ΡΠ ὉΠ 
ἅμα ἤρι. ΟἿ δᾶι. Υ͂ 40, 1. --- ἄς ΟὈΠῚ μισϑόν: [848 ΠῚ 
ὡς ἐς ἑξήκοντα... μεσϑόν. ΒιΙροπαϊπτη, τ 6556. 51|- 
ὉΠ δε6ο. τη] ΠῸΒ ἀϊαναιν ἴῃ Ρ6 ἀϊα πη. 
ἀεβηίθπαο βυϊροπαϊο οὐ ΠιΠΊδΓΟ Θ᾽, ΤΣ ποιήσαντες. σοι, 

Ὠ ΟΠ Ϊ Π ΠῚ, αὶ ἢ {ΕἸ Γ ΠῚ] 5 Αὐτοὶ 
ἔμθναπι. Βαυϊοηΐθηβ σαθάιτοιβ ἃ 
ϑ6β᾽ δβίϑη}5 ἀ 66 Π085 ἴῃ 51 ΠῚ} 15 πᾶ- 
νῖθ 115 πυπηθγαίοβί οὗ. ΒΟθΌΚἢ. Οθοοη, 
οἷν. Αἰμθη. 1 Ρ. 988 544ᾳ. οὐ Ὑ1Π 
29, 2] οἱ βιρεπαϊα [5ἱπρι!οσιιηι] 
5 ρ 15. ἀγοι 15 ἴῃ. αἀἶθ5. ἀθβιϊ- 
ἰηᾶῖα 6588 Ἀρραιθθῖτ, . ΒΊο ΟΠ ἢ, 
.» Ετθηΐτη 200 »« 80 -ΞΞ θ000, 1. 6. 
56 Χ ΤΪΠ| ἀὐϑο τη ΠῚ δῖνα τ] θη- 
τὰπι ἀηππη|, ἢοο 5ιϊρεπάϊιτη οὐαὶ 
Δἰτογαπι ἰδ τη] αἰι8 πὶ τιδἰἰα ἰὴ, 
584 Ἰοπῃρὶη αὐ 5 Θ1ΟΙ 146 δὺ {ἰπηθὴ- 
ἀὰ θ6}}} ἀϊαγηϊα5., αὖ ΒΕ ΙρΘη ἀ ΠῚ 
ἴϊὰ διισουθίαν, τϑαυΐγονα νἀ θθδη- 
τὰν, ἸῺ αιοά διϊᾶπὶ ρυὶτι5 ἴῃ Ροιὶ- 
ἄδδαθ οὐβίαϊομο ἴδοίαπι 6558. ο0- 

αάπ.1 7, 8. -- περὶ τῶν χρη- 
μάτων. ὃ [ἴθ φυασπιοάο ἀβοθριῖ 
Γαοτίηι, 40, 8 δυάίεπιιβ. --- ἐῴη - 
φίσαντο. ἢαϊὸ ἀδονϑίο γ 14 185 
(ἰτα} οἰ θαϊ. ἴῃ Ιηβοῦ, Ατὸ, Γαι, 88 
ΘΧβουρία5 ΚΙΡΟΠΠ οἵ, -- στρατη- 
γοὺς αὐτοκράτορας. Τοι- 
ὁγαϊά65 ἴρ86. ΓΘΠῚ ΘΧρ οδι 0 ΤΕ. 
Οἵ, αάη. 11 θ8, 4. -- ᾿Αλκιβιά- 
δην. . Λάμαχον. ον. ΠΟΒ 
{65 ἄρας ὁΟΠΒΕ πον ηΐ, ΘΧΡΟΙΪ, 
ΡΙαι, Νῖο. 12. οἱ Αἰο. 18. -- ἦν 
τι περιγίγνηται αὐτοῖς 
τοῦ πολέμου, 8ὶ αυἱὰ 6Χ 
ὈΦΙΙο οοπιπιοάϊ ηδοῖϊ 6556, 
βί τοβίῃ 6110 ργοβϑΡρ ΓΘ ο685- 
Β'85856ηῖ, ΟἷἱὨ δάη. 1 144, 8. Π 



ἐκκλησία 
γίγνεται περὶ : 
τῆς παρα-. 
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αὐτοῖς τοῦ πολέμου, καὶ τάλλα τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ 
πρᾶξαι ὅπῃ ἂν γιγνώσκωσιν ἄριστα ᾿Αϑηναίοις. 

Μετὰ δὲ τοῦτο ἡμέρᾳ πέμπτῃ ἐκκλησία αὖϑις 
ἐγίγνετο, καϑ' ὅ τι χρὴ τὴν παρασκευὴν ταῖς ναυσὶ 

σχενῆς, ἐν τάχιστα γίγνεσϑαν καὶ τοῖς στρατηγοῖς, εἴ του 
καιρῷ παρέρ- 
χεται Νικίας. 

λόγος 
Νικίου. α΄. 
προοίμιον. 

προσδέοιντο, ψηφισϑῆναι ἐς τὸν ἔκπλουν. καὶ ὃ 
Νικίας ἀκούσιος μὲν ἡρημένος ἄρχειν, νομίζων 
δὲ τὴν πόλιν οὐκ ὀρϑῶς βεβουλεῦσϑαι, ἀλλὰ 
προφάσει βραχείᾳ καὶ εὐπρεπεῖ τῆς Σικελίας ἅἁπά- 
σης. μεγάλου ἔργου. ἐφίεσϑαι. παρελθὼν ἀπο- 
τρέψαι ἐβοιίλετο καὶ παρήνει τοῖς ᾿4ϑηναίοις 
τοιάδε. 

9. ἢ μὲν ἐκκλησία περὶ “παρασκευῆς τῆς ἡμε- 
τέρας ἥδε ξυνελέγη, καϑ' ὅ τι χρὴ ἐς Σικελίαν 
ἐκπλεῖν" ἐμοὶ μέντοι δοκεῖ καὶ περὶ αὐτοῦ τούτου 
ἔτι χρῆναι σκέψασθαι. εἰ ἄμεινόν ἐστιν ἐκπέμπειν 
τὰς ναῦς. καὶ μὴ οὕτω βραχείᾳ βουλῇ περὶ με-- 
γάλων πραγμάτων ἀνδράσιν ἀλλοφύλοις πειϑο- 
μένους πόλεμον οὐ προσήκοντα ἄρασϑαι. 

89, 4, 87, 6, -- ξυγκατοι- 
κίσαι εἰ πρᾶξαι ἰπβηϊεῖνὶ 
αὐϊδοίνο βοιηϑοὺς οΧχ ἀραυο ρο- 
5111 σοηβί! πὶ ἱπαϊοδηΐ, αὉ 1 72, 
ἘΡΕΣΒΟ Ὁ 

ὍΘΕ ἡμέρᾳ πέμπτῃ. Ὅς 
δυο! Ο ΟἸἾ5580 νἱ. δάη. [Κ᾽ 90, 
8. Εχ Αὐϊβίορῃ. 1γΧ8. 591 5364. 
Αἀοπὶϊβ απο οοποίοπθπι ΠΘὈΪ 8 Πὶ 
6558 ἀοοσυϊξ Ὠγογβθη,, οδἰβὶ δἰ 6 
46 Πῖ5. Ἰοαυίίαν Ρ]αι, Νῖο, 18, 6 
ἰρ8ῖ8 Αἀοηὶϊβ Αἰποηϊθηβίατη οἵ, 
Β6οΙ. Ομδυῖοῖ, 1 ρ. 228. -- 
καϑ'᾽ ὅ τι, αι ταὐϊοπθ, υἱ 
9, 1 -- προσδέοιντο, ρῬΥΔΘΙοΓ 
οἃ απ ἀθογονουαηΐ 8 2. 

84, προφάσει... εὐπρε- 
πεῖ, οαι8ᾶ 1δνὶ (οὗ, 1 141, 1) 
εὐ βρθοΐοβᾶ. ϑιπὶ ἀδιῖνὶ ἴῃ- 
ΒΓ ΠΊΘηΙΪ, 51 ΠΉΠΠΠτον εὐλόγῳ προφ. 
19. ὍΣ 5-- τὴς Σικελίας. 
ἀποτρέψαι ἐβούλετο. 5:- 
τ]]εν ΡΙαΐ, ΑἸο. 17 Νικέας ὡς 
χαλεπὸν ἔργον ὃν “τὰς Συρα- 
κούσας ἑλεῖν ἀπέτρεπε τὸν 

καίτοι 

δῆμον. -- μεγάλου ἔργου. 
Οἱ, ΠῚ 8, 1. [6 ἱπίευροβίθῖβ Π15 
γεν 5. (φονιίποηι δηἷπι δὰ τῆς 
Σικ. ἁπάσης ἐφέεσϑαι) εἴ, Εατ, 
Ηδρτγο, 829. 

δρ. 9 544. ϑυπιπηᾶπη Παϊ85 
σοητϊοπὶβ ἱπάϊοαν Ὠιοά. ΧΗ 88, 
6. Οἷ, εοἰΐαια ΡΙυὶ. Νῖο. 12, 

8 1. ἄμεινον. ΟΥ, Μαίιῃ. 
αν, 8 4571 ἀ οἱ δάη. 1 118, 8. 
-- Καὶ μή τοίετίαγ δὰ ἰηῆῃ. 
χρῆναν... ΜΙΠΙ νἱἀείαν, ἱπααϊΐ 
ΝΙοῖα5, ἀθ ἴρβἃ βχρβαϊοπα οἰϊδτη- 
πᾶηο σοπϑα!ἀηάατη, πΠῸ ἢ ἰία Ὀνανὶ 
ἀε!:θεγαύΐοηα Ππαθῖτα ΘΠ Πα πὶ βαβοῖς- 
Ῥἰθπάππ),(. Βαα. 

ῶ., καίΐέτοι ἔγωγε οεεἰ. 
Μοάο 5101 αάϊηο σοηβα! αηά πη νἱ- 
ἀενῖ, θβββϑίπθ θ6}} ΠῚ 5 βοῖ Ρ᾽ ΘΠ ΠῚ, 
ἀϊχογαῖ. Εἰ ἰάτηθη, ἱπα4αϊΐ, ὀα586 
Βπΐί, σαν Θαυϊάογη πη πη6 δάνοῦ- 
56 ΘΧΡΘαϊοπὶ ϑ᾽οαίαα; πᾶπΠὶ οἱ 
ΠΟΠΟΥΘΙ 6Χ Παυϊπβιηοάϊ Γ6 ΘοΠη56- 
ΠΟΥ οἱ πηὶηϊπ]6 νἱίαθ πιθᾶθ τηθ8- 
πο, Αὐ πο ἴάεο σοῃίγα 5θηίθῃ- 

2 



ἘΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ 8. 9.) οὔ 
“- 

ἔγωγε καὶ τιιώιαι ἐκ τοῦ τοιούτου χαὶ ἧσσον 
᾿ ᾿ 

ΓΕ ᾿ - Σ -» ’ 9 » 

ἑτέρων πὲερὶ τῷ ἐμαυτοῦ σώματι ὁρρωδώ. νοιί-- 
ς 7, 9 νὴ ΄ τ ΚΝ “᾿ " - 

ζων ὁμοίως ἀγαϑὸν πολίτην εἶναι ὃς ἂν καὶ τοῦ 
᾿ᾧ 3 ΄ - Ξ 

σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται 
ν Σ Ἵ : ξ Ν Ρ , 9 }} ε - ᾿ - 

γὰρ ἂν ὁ τοιοῦτος καὶ τὰ τῆς πολεὼς διε 
βούλοιτο ὀρϑοῦσϑαι. 

ιάλιστα 
ἑαυτὸν 

Ω Α Ρω » ’ 

ὁμῶς δὲ οὔτε ἐν τῷ πρό- 
τερον χρόνῳ διὰ τὸ προτιμᾶσϑαι εἶπον παρὰ γνώ- 

» ε " Ὕ Ἂ ἘΝῚ τὴν ’ ΄ 

ψὴηὴν οὔτε νῦν ἔλλα ἢ ἃ ἂν γιγνώσκω βέλτιστα 
ἐρῶ. καὶ “πρὸς μὲν τοὺς τρόπους τοὺς ὑμετέρους 

ἀσϑενὴς ἄν μου ὃ λόγος εἴη, εἰ τά τε ὑπάρχοντα 
σῴζειν παραινοίην καὶ μὴ τοῖς ἑτοίμοις περὶ τῶν 
9 » 

ἀφανῶν καὶ 
ΩΓ. , ᾿ ς 

μελλοντῶν χινδυνευειν᾽ ὡς δὲ οὔτε 

ὕδρ. 9. 8 2. ἀλλὰ ἣ ἂν εοἀὰ., πἰδὶ φυοὰ ἀλλ᾽ ῇ͵ ἂν Ψβη.,» 
ἴα πη 4.836 ΟΡ ἰΪπιὰ 6558 56Π 010 ἀϊοδπηὶ ἃ] ὰ; 
Βρῖβκθ. Οὗ, δάῃ. 

εἰᾶπὶ πιεᾶπὶ ἀϊοᾶπι, -- ἧσσον 
ἑτέρων. παηαπδπι 811], ᾿παπῖῖ, 
4 ἤδησ Ἐχρθαϊοπδπὶ ἀϊββαδάθ- 
δηΐ, ᾿ἰσηανῖδθ [ογβιία Ἰηβ᾽ γα! θη- 
τὰν (βίους ἰηΐγα 18, 1. 56ηΪΟΓ 65 
γΟΓΟΥΙ αἰβυτηδί, η6, ηἶβδὶ Ὀθι! τὴ 
ΒΒ σῖΟ 50 ΝΣ ΤᾺ μα- 
λακοΐ 6588 ν᾽ ἀθδητατ), πη16 αυΐ 46 ΠῚ, 
4ὶ ρ]ανῖπγα 5 ροπαϊα ἰδοθυῖπι οἱ 
Ρ᾽αΥΙ ΠῚ15 ῬΡΌΘ 115. ἸηΘ ἔπ θυ πη, ρΓο- 
Ρίδγθα αιἱοὰ νἱΐαθ τηθ8 6 {{Π|68Π|, 
ἤδη δχρθαϊοποπὶ ἀθοθγπὶ π0}}8 
ΠΕΙῸ διιδῖ: ἀἴσογθ. Ργοχίπια νο- 
μίξων ... ορϑοῦσϑαι δἀάϊι, φιοὰ 
1105 56 ῃΊΟΓῈ5. 80 ΑἸοϊ δ᾽ 15. ἔαςειϊ- 
06. {πη} ἀ {8118 Ἰησυδαῖο5 ἴρ586 η6- 
αυδαυδιη ψαϊέ τορυθῃθπάθιο, --- 
νομίξων. Ῥατνιϊοῖρὶιπι σο πο 65- 
Β' νὰ ΠῚ ἢϊο νἱπὶ ἤαθιῖ, αὐᾶϑὶ δ α]- 
ἐπ πῇ 51. καίπερ. οἷ. δάη,. 1 69, 
ὅ. - ὁμοίως. »»ΟἿϊ Ἔὐροῦ 
Νξῖιρθ ποὸη ὀρρωδοῦντι, ἢοπ 
ταθίμθηϊ!, δὶ ἢοπΐμ ρϑγοθηῖι; 
6416, ἰπααῖε, 85, ΠΟΙῚ ΠΊΪΠΕ5 
[πους θΟη5. οἷνὶ5., αἱ 5101 ΄υο- 
486 ρᾶιοδί εὐ σοηϑυϊδί, 4 8Πὶ 
4] ἀδ μοῦ ΠΟἢ Ικϑοτϑι. ἐς Βαυ, 
-- δι’ ἑαυτόν. Ηδος ΜΠαβίγαη: 
{ῸΓ ἀἸοίο ΗΠ 60, 8. ---οὔτε νῦν 

. ἐρῶ. υ1 ὁοοἀά. 5Ξοτὶρίμνδμηη 
ταδηταν τ οὔτε νῦν πιϑηῖα παρὰ 
γνώμηντεορειεγθ βοθηι, Αἱ ἰππὶ ἴῃ 

αὖ ἢ 

ἀλλ᾽ ἃ δ 

Ορροβίίᾷ βϑηίθηϊα πο ἀϊοδηάιηι 
εβύ 4 ΟΠ Οὐ 0 ΟΡ {ἷ η16 βίνθ Ορ τἰ- 
πη8ἃ οχἰβίϊμη θοὸ (ἀϊο8 π|}, 5εὰ 
486 Ορ αἱ πιὰ 6 Χ᾽Β τ πη θο (ἃ ]- 
68 π1). ΟἸὰ55. )ὰ οὔτε νῦν βΒυθδιαὶι 
λέγω Ἤεουΐεγεηβ 1 86, 3, ΠῚ 40, 2. 
Ταπηθη ΡΥ ΓΔΘίθΓα αᾺ ΠῚ ᾿υσὰ ος δὰ 
ἑαίαγατπι ἐρῶ ποι 5815 ἐοηνθηϊΐ, 
Π6 5ῖ0 αὐἰάδπη {Ππὰ φα οπιοᾶάο 
ΟΡτΪπ 6 βῖνα ορίϊπια οχἰβιυϊ- 
πὶ ἃ 0 0 ἀἷ ἃ πὴ ἀρίτππὶ εδῖ. Νὰπι 
Αἱ ἜΓβιι πὶ οϑί ὅπῃ ἂν γιγνώσκω- 
σιν ἄριστα 8, 2, υνὶ ρτὸ ο"- 
ἰδοίο, φυοὰ εἷς «ΡΡονβι5. ἀθβιάο- 
γαίαγ, Βα ρουῖα5 τἄλλα οορ᾿ἰαπάιϊιπι 
6βδῖ, ΤΠίδαιθ παπο βου ρβίμηιβ ααοὰ 
Μάνίᾳ. Αάνοιβ,  ρ. 400 δπιθη- 
ἀδηάππι 6858. νἱάϊι. Νάᾷπι αποὰ 
ΟἸα855. 46 Θοῃἰαποίῖνο Θὰ πη ἄν 
Ροβι οὔτε ἄλλα ἤ ροβίιο ἀαυῖται, 
Ραίθι. δὰὰπὶ ἔπέαγο Θπαη ται! ρτὶ- 
ΤΑῚ ΓΘΒΡΟΠεΓθ. 

ἃ 8. τοὺς τρόπους τοὺς 
ὑμετέρους, ἰηἀοϊθη νᾶδ- 
βΒίγδμη, 4υἱ ρτοπιρίϊ δβιϊβ δὰ 
δα δπάμπι εὐ ΠΟΨΝΆΓΕΠῚ ΓΘΙῸΠῚ οἱ - 
Ρἰάϊ, ΟΥ̓ 1 70. --- τοῖς ἕτοί- 
μοις.... κινδυνεύειν. Τὰ 
ἑτοῖμα 6588 ρΡγδθϑθηϊϊἃ, 488 
415 ἴᾶ τῇ ἰδ η θα ΐ, νἰάἀϊτηι5 [ 70, 
ΑΣΣΎΨ ΟῚ: 1. 6 νεγυϊβ κιψδυ- 
νεύειν τινί νϊὰ. ἀάη.. 1 Θὅ, 7. --- 



20 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ζ, τ΄. 

ἐν χαιρῷ σπεύδετε οὔτε ῥᾳδιά ἐστι κατασχεῖν 
ἐφ᾽ ἃ ὥρμησϑε. ταῦτα διδάξω. 

10. Φημὶ γὰρ ὑμᾶς πολεμίους πολλοὺς ἐνθάδε 1 
ὅτι οὔτε ἐν ὑπολιπόντας καὶ ἑτέρους ἐπιϑυμεῖν ἐκεῖσε πλεύ-- 
καιρῶ σπεύ- σαντας δεῦρο ἐπαγαγέσϑαι. καὶ οἴεσϑε ἴσως τὰς 3 
Εἰ σϑρῖν, τ γενομένας ὑμῖν σπονδὰς ἔχειν τι βέβαιον" αἱ ἧσυ- 
ῥάδιά ἐστι χαζόντων μὲν ὑμῶν ὀνόματι σπονδαὶ ἔσονται (οὕτω 

σχεῖν ἐφ γὰρ ἐνθένδε τε ἄνδρες ἔπραξαν αὐτὰ καὶ ἐκ τῶν 
ια΄ ὃ α΄, ἐναντίων), σφαλέντων δέ που ἀξιόχρεῳ δυνάμει 

ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ἡμῖν οὗ ἐχϑροὶ ποιήσονται, 
οἷς πρῶτον μὲν διὰ ξυμφορῶν ἣ “ξύμβασις καὶ 
ἐκ τοῦ αἰσχίονος ἢ ἡμῖν κατ᾽ ἀνάγκην ἐγένετο, 

β΄. κεφάλαια 
ι ἜΞΩ α α΄. 

᾿Ὅαρ. 10. 8 1. ἡμᾶς οοἀά, Ρ]υνῖπι. Αὖὐ' ρυδθοθά πη σπεύδετε 
' οὐ ὥρμησϑε, βϑααίίυν οἴεσθ᾽ ξ. 

δευτερον οοαά. ἰΙοηρα ῥἰυγίηι!, δεῦρο ρᾶυοὶ οἱ Ὑ 118 1 ὰ 6 ἰῃίον- 
ῬΓθίαιιβ. ΟἿ, 18, 1. 84, 8. 

8 2. αὐτὰς οεοἀά. δ 8115 τα}, 56 ποη οριϊπηϊ. 
ὃ 8, δέ οπι. οοἀα, ργῸρ8 οπῖπθβ, νϑυτῦ Ὑ 41. 

ΕΓ, δᾶη. 

κατασχεῖν, ἀϑϑδεαᾳαΐ, 56ηὴ8ι ἐπεναγόραν [Ξενάρην ἸοσΘη ἀπ 
ἰῃοομδιῖνο. Οἱ. 11 62, 8. 6888. 6Χ Ν' 80 564. Ἰμιο!!ϑρ τὰν} 

ΟΔρ. 10. 81. καὶ ἕτέρους, οὗτοι γὰρ ἠναντιοῦντο ταῖς 
οὐαὶ 841105, -- ἐπαγαγέ- σπονδαῖς καὶ οὕτως “ἔπραττον 
σϑαι, Α|10] ἃν 556 06, πἰο οδϑ ὥστε μὴ μένειν αὐτάς. ὅ6[ο0), 
ΙΠΠΟΘΥΘ, δύνα! γο, Ι͂ῃ το Εχ Ποῦ διιῖθπὶ ἱπίθγργθίδιϊοπμθ 

αὐτά Ιεβθηάιιπὶ 6886 ἄρρᾶγθῦ. 
Ναπι ἔπραξαν αὐτάς 1Π|05 'ρ5ἃ 
ἔοθάογα ἔθοϊβϑα βισ ἰ ἤσαν, δε 
60 Θηΐπιὶ τὸ δἀάιμπχονυπῃηί. 
ΜΝ εἰάποῦὶ οοηϊδοίατα ἐτάραξαν 
(.. 1. Ρ. 16) οὴὰ οριιβ 6858 ριι- 
ἰἅτη5. Οἱ, δάῃ. 18, 6. 40, 2. 

ΡῬϑυαρυαρ] 0 διίθηᾷθ ΘΟΠΟΙΓΒῸΠῚ 
αἰἰνουβουύαπι δοσαβαιϊν γα πὶ, απὶ ἴῃ 
Τιαυπῖβ. νἱτυρογαγοίαν, Ρογβρίουϊ- 
τατὶ ΘΟΠΒ.}} ροίογαί Ἰνᾶο ΟΥΔΙ 018 
ΟΠ ΟΥ̓ ΠΙΔίΙθη6: φημὶ γὰρ ὅτι 
ὑμεῖς πολεμίους πολλοὺς ἐνϑ. 
ὑπολιπόντες καὶ ἑτέρους ἐπι- 
ϑυμεῖτε ἐκ. πλεύσαντες δεῦρο 9, 4. Ἐνϑένδε ἄνδρες Βῖαπιῦ 
ἐπαγαγέσϑαι. Ζιδιιίο υοτ ἠΐογ. ὅῖο τανϑαβ 88, 
8 ῶ. τὰς... -σπονδάς, τὰς ι. Οἱ. Κτυοο. ατ. ἃ 80, 8 8ᾶη. 

πρὸς Λακεδαιμονίους. ἘΞ τοῦς 1 -- σφαλέντων. ιδυνά- 
οαπὶ νἱ ἀἀνογβαῖίίνα τι οὐς 1 89, μει. Ργορι. βίῃ δυτοπι ἀ8- 
ἐ; -- - ὀνόματι. Οἱ Κτυιθρ. α«ααὐδπὶ πιᾶρῃο Θχογοϊία οἵ- 

. 8. 46, 4 δ8ἅη. 8. -- οὕτω ΕΣ πὴ ἱ. 6. βίη δι ύθ 
Βα αδ ἢ] πᾶσ η 5 ΘΧογοὶ 5 
ποθι δἰ αιδηὶ οἰ ὁπὶ 80- 
οοροεὶῦ, ΡῖῸὸ σφαλέντων; δὰ 
αὐορὰά 6ὁχ ϑαροτγίουῦιθυ5 ἡμῶν 
δυβ᾽ϊ᾽οηάυμη εβι, δὶ σφαλεῖσι εχ- 
Βρθοίθβ, οἵ, Κύίμορ. αν, 8 41, 4 

. ἔπραξαν αὐταὶ) οὐ τοῦ- 
τὸ λέγει οτι συνϑέ ενοι περὶ 
τῶν σπονδῶν οὕτως ἐσπείσαντο 
ὥστε μὴ βεβαίους αὐτὰς τυγ- 
χάνειν (ἐπεὶ δόξειεν. ἂν καὶ 
ἑαυτὸν διαβάλλειν᾽ αὐτὸς γὰρ 
ἦν ὃ πράξας τὰς σπονδάς), 
ἀλλ᾽ ἀποτείνεται πρὸς ᾿Δλκιβια- 
δὴν τὲ καὶ Κλεύβουλον καὶ 

αάη, 3. -- δεὰ ξυμφφαῶν ἡ 
ξύμιβιασι. Νια.Ν 14, 8. 28, 
2. -τ- ἐκ τοῦ αἰσχίονος ἢ 
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ἔπειτα ἐν αὐτῇ ταύτῃ πολλὰ τὰ ἀμφισβητούμενα 
ἔχομεν. εἰσὶ δ᾽ οἱ οὐδὲ ταύτην πὼ τὴν ὁμολογίαν 
ἐδέξαντο, καὶ οὐχ οἱ ἀσϑενέστατοι᾽ ἀλλ᾽ οἱ μὲν 
ἄντικρυς πολεμοῦσιν, οἵ δὲ καὶ διὰ τὸ “ακεδαι- 
μονίους ἔτι ἡσυχάζειν δεχημέροις σπονδαῖς χαὶ 
αὐτοὶ κατέχονται. τάχα δ᾽ ἂν ἴσως, εἰ δίχα ἡμῶν 
τὴν δύναμιν λάβοιεν, ὅπερ νῦν σπεύδομεν, καὶ 
πάνυ ἂν ξυνεπιϑοῖντο μετὰ Σικελιωτῶν, οὖς πρὸ 
πολλῶν ἂν ἐτιμήσαντο ξυμμάχους γενέσϑαι ἐν 
τῷ πρὶν χρόνω. ὥστε χρὴ σκοπεῖν τινα αὐτὰ καὶ 
«ἡ μετεώρῳ τῇ πόλει ἀξιοῦν κινδυνεύειν καὶ ἀρ- 

8 4, τάχα ἂν δ᾽ Ρᾶγβ οὐαά,, αἱ 2, 4. 
8. ὅ. μετεώρῳ τε πόλει οοἀά., τῇ [οτία556 5010], Ἐπηδηα, Κυιιορ. 

Οἵ, φάῃ, 

ἡμῖν κατ᾽ ἀνάγκην ἐγέ- 
ψνετο, τηϑῖοτϑ ὁπ ἀράθοοῦα 
4ΔΌΔΙΠ Π08. 41105 ΠΊϊηϊι5 6 665- 
βἰ185 ργθπηθθαί, εχ πϑθοθβϑίίαίθ 
ῬΔΟΘΠῚ ἔθοθυα αι, Οἱ. δάῃ, 1 
81, 3. ---Ἡ ἔπειτα... ἔχομεν. 
Οἱ, Κυιοο, α΄. 8 89, 9 αᾶη. 6. - 
πολλὰ τὰ ἀφισβητούμενα. 
Ἠοἴεγίαν δα Ατηρ]ροπ Αἰ δηϊθη- 
Β'θ 5. ποθὴ τρααϊίαηι οὐ θα, 4188 
ΘΧΡΟΩΪς Ν 8ὅ. 42. 

8. ὃ. οἷ μὲν... πολεμοῦ- 
σιν. ϑυηΐ Οονπίῃϊ!. Ηἰβ. δηΐπὴ 
8 ἴηι φαΐ οπὶ ἀνοκωχὴ ἄσπον- 
δος ἴαϊύ οὰπὶ ΑἸΠΘπ θηβιθ 5 (ν]ά. 
Υ 82, 17), ρΡοβίθα διυίΐθτη ρᾶ]ΔΠη 
ἀἄνοιβαβ 605 ΒΘΙ ΠῚ δ ββθυιηῖ. 
ΟΥ̓ δὲ, 2. 116..8:.-- οἵ δὲ 
ΤΡ κατέχονται. αμην Βοροιὶ 
(Υ 20, 2. 82, 58) οἱ ΟΠιδ]οϊάθηβ65 
ΤὨνδοῖδο (7, 4) οἱ ἔογίαβϑε Με- 
ΘΆΓΘΗΒ65 (Υ 11, 2. Θ1} 6)....}}8 
Ρυΐονα καί οἵ. Κυιερ. ὃ 69, 82 
δάη, 18, ρον. ἰρ518 δεχημέ- 
ροις σπονδαῖς οομδι6 δάις 0 
20.,. 

ὃ 4, τάχα͵ δ᾽ ἂν ἴσως. 81- 
μον τάχ᾽ ἂν ἴσως 84, 2 οἱ 
78, 8. Οἵ ἈΝ οἱ ἢ, δὰ Βεπιοϑιμ.. μερί, 
Ρ. 285. -- δέχα) διῃρημένην 
εἰς δύο μέρη (αἰτονῖβ τι αταθοῖα 
ΤΟΙ Δ ΠΘΏ 0.5, Δ το υῖβ. ἴῃ ΘΟ πὶ 
Ριοίεοιϊ8). 50}}0], 
οὖσαν 5. γενομένην. Υἱὰ, ἀἄῃ. 

Αἠάϊ ροίογαι 

Ι θά, 1. -- ὅπερ... σπεύ- 
δομεν. Οὗ. Μαιῖ. αν. 8 428. 
-- πρὸ πολλῶν, 501}, ἀνϑρώ- 
πῶων. ΑἸϊιοῦ. δηΐτη πρὸ πολλοῦ 
ἃ. πρὸ πολλῶν χρημάτων (ἶ 
38, 2. ἴβοον. ΧΠῚ 11) ἀϊοθηά αμ 
εναῖ. [πῆπ, δαίθηι ξυμμάχους 
γενέσϑ'αι. ἀὰ 5] πη}ΠΠἸυ 16 Π ΘΟ Ὸ ΠῚ 
᾿ηΘτρυθίϑηάβ, ἀθ αὐἰθὰβ δοὶΐ 
Κιιθρ. τ. 8 61, 6 δάη. 8. Οἱ. 
1188, 2. ΠΙ ὁ, 2. 1, 1. 

8 δ. σκοπεῖν τινὰ αὐτά, 
γα οοπδίἀενανο. Οὗ αὐτὰ 
8 2. οὐ ἀὲ ργοβοπι. ἱπάεῇ. ἜΣῸ 
ἡμᾶς Ροβίίο δάπ. ν' 14, 8. 
καὶ μὴ. ««αἀξιοῦν ΟΣ ΤΤῊΣ 
νεύειν] καὶ μὴ ἀξιοῦν κιν- 
δυνεύειν τῆς πόλεως ἡμῶν οὐκ 
ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ὁρμούσης. μὲ- 
τενήνεκται δὲ τὸ ὄνομα͵ ἀπὸ 
τῶν πλοίων τῶν μήπω ὦρμι- 
σμένων. ὅ61})0]. ἤδπο πᾶνὶβ οἵ 
ΡΘΙΡ αὈ]1οα 6. οοπιραγαίίομ θη ἃρπὰ 
ΒΟΙΡίΟΓΟ8. εὐ ΟὐΆΘ605 οἱ 1 αι] Π08 
586 Ρ᾽551|1ὴ6 γδρουϊνῖ ΠΘΠ10 ἱσηοΥϑί, 
6. ἀϊοθμαϊ βθηθγο κινδυνεύειν 
τῇ πόλει οἵ. ὍΔη. 1 θὅ, 7. --- Ηοο 
ΤῊ 6] Ὀ.11ΠῚ ΟἸΙ ΠῚ ΡΓοχΐιηῸ τὲ --- καί 
Ρᾶγιίοι δ ̓ὰησὶ πα αἱ, Νά ΠῚ 
ἀϊνθιβα βιρϊ Ποδηίαν, 56 α88 
ἀηἃ δοίϊοηθ ΘΟΠΙρΙ ΘΙ Θμ ἀϑηΐαν, 
Ετοπΐπι ἀγὺ5. 'ρ50. ἱπιροιὶ ῥτο- 
ἔδγθηαϊ βία ϊο ἴῃ. ρουϊου!αιη νο- 
οαίαγ, Επαηὶ 5001. τῇ νἱἀδίαν 



8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ζ, «΄. τὰ 

χῆς ἄλλης ὀρέγεσϑαι πρὶν ἣν ἔχομεν βεβαιωσώ- 
μεϑα, εἰ Χαλκιδῆς γε οἱ ἐπὶ Θράκης, ἔτη τοσαῦτα 
ἀφεστῶτες ἀφ᾽ ἡμῶν, ἔτι ἀχείρωτοί εἰσι καὶ ἄλλοι 
τινὲς κατὰ τὰς ἠπείρους ἐνδοιαστῶς ἀκροῶνται. 
ἡμεῖς δὲ ᾿Εγεσταίοις δὴ οὖσι ξυμμάχοις ὡς ἄδι- 

χουμένοις ὀξέως βοηϑοῦμεν, ὑφ᾽ ὧν ὁ᾽ αὐτοὶ 
πάλαι ἀφεστώτων ἀδικούμεϑα. ἔτι μέλλομεν ἀμύ- 
νεσῦϑαι. 

11. Καίτοι τοὺς μὲν κατεργασάμενοι καν κατά- 
σχοιμεν᾽ τῶν δ᾽ εἰ καὶ κρατήσαιμεν, διὰ πολλοῦ 
γε καὶ πολλῶν ὄντων χαλεπῶς ἂν ἄρχειν δυναί-- 
μεῦα. 

βεβαιωσόμεϑα οοαα, ρΡ]ατίπαϊ οὐ. οριίπιϊ. 

ἀνόητον δ᾽ ἐπὶ τοιούτους ἰέναι ὧν κρα- 

5οὰ ἂριὰ Αὐοο8 
αυϊάθιη βου ρίουθβ. πυβαθαῃ σπρέν οἰΠὶ ἰηαἀϊοαίνο {αἰαὶ οχϑίαί. Οἱ, 
ΚυρΠη, 

αὐτῶν οοἀὰά. Επιεηᾷ. Βεἶβκ. 

Ἰεβρῖδββε. - πρὶν... βεβαιω- 
σώμεϑα. ΒΘ πη!Πτδν 29, 2 πρὶν 
διαγνῶσι, Ν1Π]|9,1 πρὶν διεορ- 
τάσωσι, 1014, 8 πρέν τι καὶ 
ἰσχυρὸν λάβωσι. Οἵ. [,ο0. δὰ 
ΡΥ; ΡΕΡ 18. 56. ἜΞΊΆΠΒ. 88 
ΡΙαί. Ῥῃδθάοη. θ2. 5ί8}}. Ωδεβί, 
στδπ, Ρ. 12. --- ἔτη τοσαῦτα, 
βϑάφοῖπι. ΟΥ̓ 1 58, 1. --- κατὰ 
τὰς ἠπείρους, ἴῃ οσοβιϊ- 
πΠΘη015 ναγὶϊθ ραυςϊθ 5. [ἃ 
Ατσῃ.. σαὶ παηο ΒΙοοπηΐ,. αἰ δηίθἃ 
Ὧἀθ Ευγορα εὐ βία ᾿πιθυργθίδίαβ 
ογδῖ, δϑϑθηίίαν. ,, ΜΊ]68105, Εσγ- 
ΤΠΓΘΠ565 δἰϊοβαιθ γοβρίσουα νἱά6- 
αν, αὶ ργῖπηὶ ροϑί ἔγαοίοβ ἴῃ 5 1οῖ- 
1|ὰ ΑἸμοπίθηβ65 δα ᾿.δοραϑοθιηοηΐϊοβ 
ἀεἔδοογαηί. " Α 686. --- εἰ... γξ, 
Βὶ αὐαἰά 6πι, σαυβαηῃ ἱπίγοααοϊϊ, 
αὰᾷ ἀρρᾶγθδί 608 ἱτπηρϑυῖπὶ αφυοὰ 
Βαθθηΐ ποπάππὶ ΘΟΙΠιΤη αν ἶ556. 
Οὐ, βορῃ. ΟΠ. 888. ΟΙαββ. ριδε- 
16 ΨΘΡΙΠῚ 56 ηΤΘΠ ΔΓ ΠῚ ΘΟΠΘΧῈΠῚ 
εἰΐαπι ἡμεῖς δὲ Ἐγ. κ. τ. Δ. δὰ 
εἰ... .γε τοῖοτί, Ῥοβίᾳ μδπι ΘηΪΠῚ 
ΘΧΡοβίαση δϑί, ἀυ8ΠΊῚ ΤΑΙΪΟΠΘΠῚ 
ΑἸΠΘΏΪΘη565 θα ἀθρθαηΐ, ἢΪ5 
γ 8 δὰ αι γανοῦϑ ΒΘ] ΠΠΙῸΓ 
ΟΡΡοπίίατγ, Ῥγορυίδηη σα ῦ 56}- 
ἰθη απ οἰβοίπθην ἰοῖϊ 5Ὲρογϊουὶ 
δητπηιῖαίο οοηίϊγανίαπι. -- δή, 

᾿ἀφεστῶτες) 

ατ, πιᾶχ, 8 ὅ08, 1 ἢ 4ἀη. 2. 
Οἵ, δάη. 

50, Πού, ΠΙΠῚΪΤ ἃ ΠῚ, ΘαΠῚ ἰγοηΐᾷ 
ἀϊοίαπι (οἵ, δάπ. ΠῚ 10, θ), αἱ 
ψογθογαπ ΘΟ] ΟΟα 10 οβίθηαϊ, δὰ 
βοηϑοῦμεν, ποη δὰ οὔσι ξυμ- 
μάχοις ρεγίποι. ΜΙιπίπιθ ἰσίταν 
8 ρᾶγίϊου!α 6085 γεν εγᾶ ΠΟῚ βοοῖοϑ 
ἔαἶδ86 ᾿ηἀἸσαίυγ, [ΠῚ Π|0 ϑερβεβίβη!β, 
4805 ΑἸΠΘηΐθη8565 500105 μιαθεηΐ, 
ἰΐ 408 ποη ἰᾶπι Παθθηί (πάλαι 

ΟΡΡοπαηίαν, ὝΟ΄. 
αὐπτσθν Ων βοηϑοῦμεν. 
Ργθβθηβ ἀ6 ἀθογοίο δυχίϊϊο. ΟΥ̓, 
8, ἢ. δἅη. ΚΝ 18, ὅ. --- αὐτοί. 
Ῥαίθύ ᾿πὶ αγῖαπ., αὰὰ ἰρδὶ Αἰπὸ- 
πΐθηβ65 δἰποϊαπίαν., ΟΡΡΟΩΪ ἰἴη- 
ἴασῖδθ, αὑ86 ϑορθβίαπὶβ ἰηΐουτὶ 
ν] ἀδίαν, 

Οδρ. 11. 81. τοὺς μέν, . 
Ἐν τοὺς πάλαι ἀφεστῶτας. -- 
κἂν κατάσχοιμεν, οἰ 8 πὶ 
5}: ἰἱπρθῦϊο τϑίϊῃ ΘΑ ΠΊι18, 
Νε ρῥυορίου τοὶ ἀϊαϊαγηἰδίο πη 
κατέχοιμεν εἐΧχϑρθοίθβ. ΒΘ. σοηαϊ 
ΘΠΪΠΊ δυθηΐβ χρυ ϊπηϊταγ. Οἵ. 86, 
8. 1114, 2, δά. ΠΙ 82, 4. -- 
τῶν δέ] τῶν Σικελιωτῶν. 
5610}. -- διὰ πολλοῦ... 
ὄντων, ααΐρρε «αἱ (εἴ, ἀάπ, 
ΙΝ θὅ, 4) ἰΙοπρο ἱπίθγυϑιϊο 
ἀἸϊβιθπηί (εἴ, αἂπ. Π 29, 3) εἴ 
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τήσας τε μὴ κατασχήσει τις καὶ μὴ κατορϑώσας 
ἡ ἐν τῷ ὁμοίῳ καὶ πρὶν ἐπιχειρῆσαι ἔσται. Σικε- ββ΄. ὅτι μὴ 

: ἐκφέροντας λιῶται δ᾽ ἄν (οι δοκοῦσιν. ὥς γε νῦν ἔχουσι, πόλεμον ΣῚ- 
καὶ ἔτι ἂν ἧσσον δεινοὶ ἡμῖν γενέσϑαι, εἰ ἄρ-- κελιώταις οὐ 

Ὁ ΟΣ φοβεῖ- 
ξειαν αὐτῶν Συραχόσιοι, ὅπερ οἱ ᾿Ηγεσταῖοι (α-- σϑαι μὴ οὗτοι 

νῦν μὲν γὰρ κἂν ἐπέλ- ἐπέλθωσι, λιστα ἡμᾶς ἐκφοβοῦσι. 
σφαλέντες δὲ ϑοιὲν. ἴσως “ακεδαιμονίων ἕκαστοι χάριτι, ἐκείνως μάλα κινδυ- 

δ᾽ οὐκ εἰκὸς ἀρχὴν ἐπὶ ἀρχὴν στρατεῦσαι ᾧ γὰρ νεύσουσι. 
ἂν τρόπῳ τὴν ἡμετέραν μετὰ “Πελοποννησίων ἀφ-- 
ἕλωνται. 

ὕδρ. 11. 8. 8. ἔλϑοιεν οοἀά. 

τα εἰ δἰηΐ. -- τὶς. Οἵ, δάη. 
10, ὅ. --- καὶ μὴ κατορϑώ- 
σας ει. Ρχορτῖθ Ροῦβογα ἀεθε- 
μαῖ καὶ βοῦς, οὺς μὴ κατ. 868 
οἵ. Κυιορ. δ ὅ9, 2 δάῃ, θ 
εἰ δάῃ. ἼΟ, " -- μὴ ἐν τῷ 
ὁμοίῳ. -ἔσται, ποπ δὰ ἃ 6 1 
δίαιθοε δηίθαιδηι ἰἴηνϑᾶδε- 
γἰη 85. οοπάϊοϊοη6 Γατατὶ 
β'τηυ5. Ἔν τῷ ὁμοίῳ, 10] 
ἀϊοοηαϊ σι ϑπὶβ5 ἄνουν ας (οἴ. 10, 
4 91. οἿ, .ῖς οαπὶ εἶναι ἴϊὰ ο0η- 
Ἰαποία, Βαηῦ, αὖ Πουὶ ν] αἰ πι5. ἴῃ 
θην ΠΙ 51:01 ΟἿ, ΟΜ δἰ... Υ. 
ὃ 617 ῃ. 1842. Κυιορ.. αν, 8. 48,4 
αάη, 4, ΝῸπ ἴογα δαίθῃι 605 ἐν 
τῶ ὁμοίῳ, αυοᾶ οἶαάε «αἰ ἤϊοῖο5 
Θ1ΟΙΠΙΘη565. δἰΐδπη ἀοπ ΠῚ ΡΘΓΒ6- 
ουΐαγὶ δἰπί, τοί ἀοοοῦ Ἦδδοξ. 
Οὗ, 10, 1 οἱ ΥΠΙ 2, 8. 

8 ὃ. Σικελιῶται δ᾽ ἂν 
. Συρακόσιοι, ϑ᾽΄1οΟΊΠ 1 6η- 

565 δΔυίεπι, ρτουὺΐ (οἷ. δάῃ. 
1Π 45, 4) αυϊάδοπι ΠππῸ 56 
Ὠαθθηύ (ἔπι ἢ ον αϊέγιῖδς τοθηῖρ - 
δίοθηβδ χε ἴλγοηι σερεπισαγίϊγοτ 
Ζιβίαπα), οαπὶ ὨᾺ] 1π15. ἱπηρου 0 
ΒΈΒΙΘοΙ δαπὶ (οἷς, ΤΥ Θὅ, 1), ἀά 60 
Θιϊα πὶ (βοσαῦ πόὸ0}) τηϊῃ 8 
τ ἃὶ νἱἀθηίαῦ ποὈ8 τὴ6- 
τὰ 6 η8] ἔοτεο, δὶ ϑυγδουβδηΐὶ 
608 8500 ροΐεοϑβίδί πηι 518 Τῇ 
γραεσονυίη ῖ, ἷ. 6, δὶ αυἱϊάθη) 
ΡῬγδοβθηΐθη ΘΟ 1651.) βίδϑί τη 
ΘΟΙΠΡΑΓΔΠΊΙΒ., ΠῚΪΠ115. οἰϊὰ ΠῚ 4 Δ ΠῚ 
ΠσθΠπΟ ΠΟΌΪΒ πιρίμοηαὶ δγαηΐ, 8ὶ 
ΘΥΓΘΟιιβδ ἢ 605 5101 Β0ΒΙ ΘΟ νηΐ, 
(8115. {16 δὶύ βῬγϑθβ6}8 βίδίιβ, 6Χ 

εἰκὸς ὑπὸ τῶν αὐτῶν καὶ τὴν σφετέραν 

Οἵ. δάη. 

εἰ ἄρξειαν αὐτῶν Σ. νονθὶ5 
ἀρρᾶνθὶ, αυΐθιβ μἰο νῦν ΡΑΥοΓ 
οΟΠ γϑυϊ απ δὲ δίψα ἰηΐτα ἐκεί- 
νῶως δάνθυθϊο δὰ εαάθηὶ νευρὰ 
ΒΡ θοίδῃ!ὶ. α]50 ροβί ὥς γὲ νῦν 
ἔχουσι ΟἸα55. οὐ δεινοὶ εἶναι 
ΒΕ δα. οἵ, οαπὶ ΠΙ00 ΘΟΠΊπηΟα6 
Ἰἰθῦὶ ποαυθαΐ, ἰδοθηδηη ἰδ] ἀ6πὶ 
ἐχβί 1586. βυβριοαίαγ. ΡΥΪῈ5 ἄν 
Ῥτορυῖθ ἰᾶπὶ δὰ ἧσσον δεινοὶ 
γενέσϑαι Ρονιϊπεί, βεὰ ρᾶτγθη- 
1μοϑὶ ὥς γε νῦν ἔχουσι ἰπηίον- 
Ἰθοία ρῥαγύϊουϊα ᾿ιθγδίαν. Οὗ, δάη. 
Ι 186, 4. --- ὅπερ... ἡμᾶς 
ἐκφοβοῦσι. Οἵ, Μαίμ, ὅτε. 
8. 421 δάη., 2.4. Κυιθο. (τ: 5 
40, 11 δά. 2. ἰηΐτα 88, 6. 
8 8. ἐπέλθϑοιεν ΒΟΥ Ρ 51 ΠῚ15, 

4αοπΐϑ βοηίθηιδ ἁοσγθάϊθηαὶ 
ῃούοηθπὶ ροβίαϊαί, ἌΠι4 ἰηΐτα 
ἀφικοίμεϑα, 1 οἵ, δάῃ, ΥἹΧ 
δπῖπι ἀδ 516 ΠΠπβί απ" ἴῃ ᾿ρ58 Πη 
Ατήθαπι ̓πνβίομο οοσ αν] Ροίόβι. 
- ἐκείνως ὃ ἐ] ἤγουν εἰ ἀρ- 
χϑεῖεν ὑπὸ Συρακοσίων. 010], 
-- οὐκ εἰκὸς... -στρατεῦυ- 
σαι. (υοὰ ΘΥγδοιιβαηὶ ᾿πηρ υῖο 
ΒΟ] 46. Ῥοῦὶ ργαονι θην [μδοο- 
ἀδουηοηΐοβ, απθπηδατηοάππηι ΑἰΠ6- 
ὨΐΘΠ565 ἱΠΠρΡΘΓΆΓα. ΠΟΙΪηΐ, ἰΐᾶ [5 
ἀδνίοιϊβ 'ἰῃ 586 4υοαθθ. ἱπηρθί! ΠῚ 
ἴδοίῃγοβ, αὖ 586 ἀυοαὰθ ΡΥϊποῖραία 
ἀοϊθοι5. αγαθοδβ 18. ᾿η88}86 οἱ- 
νἱδῖο5. 'η ΠΠθογίδιθ πα 5016 θὲ νἱη- 
ἀἰϊοθηί. -- τὴν ἡμετέραν. 
ἀφέλωνται. δίπηαὶ δὐάὶ ἡμὰς 
νοὶ ἡμῶν. Οἵ 1.92, 2. - τὴν 
σφετέραν. Οἱ, απ. δὰ σφίσιν 



0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ζ, ια΄. ιβ΄. 

διὰ τοῦ αὐτοῦ καϑαιρεϑῆναι. ἡμᾶς δ᾽ ἂν οἵ ἐκεῖ 4 

“Ἔλληνες μάλιστα μὲν ἐκπεπληγμένοι εἶεν. εἰ μὴ 

ἀφικοίμεϑα, ἔπειτα δὲ καί. εἰ δείξαντες τὴν δύ- 

ναμιν δι᾿ ὀλίγου ἀπέλϑοιμεν" τὰ γὰρ διὰ πλείστου 

πάντες ἴσμεν ϑαυμαΐξόμενα χαὶ τὰ πεῖραν ἥκιστα 

τῆς δόξης δόντα. εἰ δὲ σφαλεῖμέν τι, τάχιστ᾽ 

ἂν ὑπεριδόντες μετὰ τῶν ἐνθάδε ἐπιϑοῖντο. ὅπερ ὅ 

νῦν ὑμεῖς. ὦ ᾿Αϑηναῖοι, ἐς “ακεδαιμονίους καὶ 

τοὺς ξυμμάχους πεπόνϑατε" διὰ τὲ παρὰ γνώμην 

8 4, ψεῖνα εἰ δὲ σφαλείμέν (5ῖ6 δηΐπι οοἀά, Οἱ, 54. ΠῚ 42, 4) 

ΟΣ . ἐπιθοῖντο ἴθ οοἀα. νογθὶβ τὰ γὰρ... δόντα Ριδθοθάπηί, 

Οἱ δάμη. 

190: 1:"-- διὰ τοῦ αὐτοῦ) ἡμᾶς δὴν ἄν . ἀπέλϑοιμεν 

τρόπου. ὅϑ6Π0!. .,(0085. 1) ἴου- 
τηᾶπὶ Ιοαποηαὶ διὰ τρόπου Ῥτο 
ἀεί. (νοὶ 8141.); 2) νδυϊθία 6 πὶ ; 
πᾶΠῚ 510 τᾶ τρόπῳ. Αὐυἱ διὰ τοῦ 
αὐτοῦ [ἰπ ποαίγο δέπογῈ} 5ἰπι- 
Ρ᾽ οῖ τον δοοῖρο ρτοὸ δάνου". ὁμοίως, 
ὡσαύτως. ΕΟ ΦΉΙΣ 

8. 4, ἡ μᾶς κ. τ. Δ. Ῥοβίαιυδπηι 
Νιοῖαβ ἐχροϑβαΐϊι, φαοτηοὰο ΑἰΠε- 
Ὠΐθη565 τηϊηϊπηθ 5.10. 16 η568. τηθ- 
τιθυθηΐ, ἰἅΠ| ῈΧ σΟΠίγαυϊο ΘΧΡΙΙ- 
οαΐ, 4φαπογηοάο 5161 Π16 5885 πη ΧΙ ΠῚΘ 
ΑΥΠΘη θη568. πιοίπδηΐ. --- ἀφι- 
κοέμεϑ'α, 561]. ἐκεῖσε. --- ὃ εἰ- 
ξἕαντες τὴν δύναμιν. Οἱ 
41. --- δι’ ὀλίγου] ταχέως. 
Θ0Π01. Ιδαὰθ πΐο ποὴ 46 ἰοθὺ 
(οἴ, δάη. Π| 29, 8), 5εὰ ἀδ ἰοπι- 
Ροτδ ἀϊοίαπι 6ϑι, αὐ 47. ὙΠ 18, 
ΟΠ} Ὁ δᾶπ. 1 17, 6. 
τὰ γὰρ. ἀρ ἡ βο δ ὃν, 
.,. Γδοῖτιβ ἴῃ Ἀππ8ὶ. [141] δδηάεπιὶ 
βϑηίθηϊϊαπι οἰΐδπὶ Ὀγανῖιθ. Ἔχρσὶς- 
ταῖν ψου]8: τηδίοῦ 6 ἸΙοπρίη- 
4αὰ)ὸο τοναγεπίϊα.Κ Ὠ᾽ά. Οἵ. 
Το. Αβτῖο. 80 εἰ Τὴν ΧΧΥΙΠ 
44. --τὰ πεῖραν... «δόντα, 
αι ἔδιηδε βϑι086 δχροτγὶ- 
τηθπίατη τηϊηΐτηθ ἀεαἀεταπί, 
ϊ.. 6. 4.6 Ορ᾿ίη ΟΠ ΘΠ, 4 ἃ ἃ ΠῚ 
Πουιΐη 685 ἀρ ἱρβούατῃ νυἱν- 
τὰτ6 Θοποσροτγαπί, πλϊ πὶ π|6 
ἴῃ ἀἰ βου πηθη ΘΟ ΠΤ 5 ΘΛ απ. 
-- ταν νὴ ΤΣ 4υδθ νου τὰ γὰρ 

. δόντα σοπίϊποίαγ, οαπὶ δὰ 

ἴα ρογάποαι, αὐ τὰ γὰρ διὰ 
πλείστου 88 εἰ μὴ ἀφιχποίμεϑα, 
τὰ πεῖραν ἥκιστα τῆς δόξης 
δόντα δὰ εἰ δείξαντες τὴν δυ- 
ναμιν δι᾽ ὀλίγου ἀπέλθοιμεν 
τοΐεγαπίαν, οοπῖνα δὰ εὖ δὲ σφα- 
λεῖμεν.. . ἐπιϑοῖντο, αποά ἰπ 
οοἀά. Ἰπιδτρ οβίταπὶ ἢππο βθηΐθη- 
ἀγαπὶ ΟΥΑΙ ΠΟΤῚ {ὰὐθαῖ, ἰηΐγα 
ὅπερ ϑρθοιοῦ ἰῃιογοθἀ θη θιι5 σοῦ- 
μἷἱ58 τὰ γὰρ.., δόντα ἴῃ [Πρ τὶ5 
Τη8, ῬΑΥΙΓΟΓ αἰδιαποίιπι, Ἀδυοπθη- 
δίδϊπῖο (ΡΠΪ0]. ΧΧΧΥῚΙ ρ. 242) 
ΟὈΒδοι παης Θ11Π} νΘΥθΟΥΓ ΠῚ ΟΥ- 
ἀϊπθπι τϑϑιϊςαΐ πηιβ, ἀπθπὶ 5θαπὶ 
1ρ88 δουῦιπὶ ΘΟΠϑδυθηα οορῦ, --- 
εἰ δε σφαλεῖμέν τι, 560}}. θ6}- 
Ιὰυπὶ βδγθπίθβ, ΠΟῊ 5815 ᾿μδθδπίοβ 
ΡῬοίθηιίαπι οβίθπίδ 5856. --- ὑπερι- 
δόντ ες] τουτέστι καταφρονή- 
σαντες ἡμῶν. 5601. 

8ὅ. ὅπερ... πεπόνϑατε 
ΡΥΟΧΙΠΊΟ ὁπαπεϊαίο βδἴπθ ἰαποίατα 
ἈΡΡοβίίο βαρ! ϊοδίατ. Οὗ. ΤΠ 60, 
4.--- διὰ τὸ παρὰ... περι- 
γεγενήσϑαι; ἀπο, Ρτδθίον 
(νεβίταπι ᾿ρβόγαπ) ΟΡ ᾿ πῖ0 ἢ 6 ΠῚ 
608 ([δοεἀδεπιοπῖο5) . ΥΒΌΡοΥ- 
α8ι15. «Αὐτῶν Ἰοϊίυτγ οΧ περι- 
γεγεν. Ῥεηάθι. [Ι͂ὴ πρὸς Ῥτδε- 
Ροβίμοπ6, ααοπηδατηοάππι 58606, 
ἴα πο αυοαὰθ ΘοΙρϑΥϑΙΪ ΟΠ 15 

ποίδ ἰπεϑβί, αἱ 5θῃέθη 8 γΈΓΌΟΥ ΤΙ 

πρὸς ἃ ἐφοβεῖσϑε τὸ πρῶτον 
Πδᾶθο βἰί: δὶ δνεπίιπιὶ ΟΟΤ- 



-ι 

ΤΟΣ Ῥ ΘΈΡΟΣ. (ΟἹ 11. 12. ϑ᾿ 

αὐτῶν πρὸς ἃ ἐφοβεῖσϑε τὸ πρῶτον περιγεγενῆ- 
σϑαι, καταφρονήσαντες “ἤδη καὶ Σικελίας ἐφίεσϑε. 
χρὴ δὲ μὴ πρὸς τὰς τύχας τῶν ἐναντίων ἐπαίρε-- 
σϑαι. ἀλλὰ τὰς διανοίας κρατήσαντας ϑαρσεῖν, 

μηδὲ «“Ἰακεδαιμονίους ἄλλο τι ἡγήσασϑαι ῇ διὰ τὸ 
αἰσχρὸν σκοπεῖν ὅτῳ τρόπῳ ἔτι χαὶ νῦν, ἢν δυ- 
νῶνται. σφήλαντες ἡμᾶς τὸ σφέτερον ἀπρεπὲς εὖ 

ϑήσονται, ὅσῳ καὶ περὶ πλείστου καὶ διὰ πλεί-- 
στου δόξαν ἀρετῆς μελετῶσιν. ὥστε οὐ περὶ τῶν 
ἕν “Σικελίᾳ ᾿Εγεσταίων ἡμῖν, ἀνδρῶν βαρβάρων, 
ὁ ἀγών. εἰ σωφρονοῦμεν, ἀλλ᾽ ὅπως πόλιν δι᾿ 
ὀλιγαρχίας ἐπιβουλεύουσαν ὀξέως φυλαξώμεϑα. 

12. Καὶ μεμνῆσϑαι χρὴ ἡμᾶς. ὅτι νεωστὶ ἀπὸ γγ΄. ὅτι ἀν- 

ὃ ὅ. ἐφέεσϑαι Τι. αι. Ταῦτ. ῬΆ], Αὐρ. Οδ55. Β6ρ. ἀτ, Μ, Ὁ. 
Κ. πὶ. Οιυδπὶ βουϊριπγαπι 4ΕΟΠΊΪητ8 ἈΠΙΡ ΘοϊΆτηαν ἐροχθρθβὶη ρτο- 
ΒΟΠΙΪπἰβ ὅπερ Θ8ΠῚ βἰϑίπθηίθβ, 4υ8πὶ δα ΙΝ 195, 1. Υ 6, 8 οὐρῃο- 
γἱ πη 15., 60 Ἱπη ρα ΠΊῸΓ, αυοὰ 8 ψΘΓΌΟ πάσχειν Ἰπβηϊάνυ Ρδπάθιο 
ΠΘΑΕΪΙ. Ῥγδθίογθα ἐφέίεσϑε εἰΐδτῃ 5610]. φοβούμενοι. γὰρ αὐτοὺς 
ἀεὶ δήποτε, ἐπειδὴ παρὰ τὴν οἴησιν τὸ πρῶτον αὐτῶν ἐκρατή- 
σατε, καταφρονήσαντες ἤδη καὶ Σικελίας ἐφίέεσϑε ιπροίυτ, 
Οἵ, δάη. 

8. 7. φυλαξόμεϑα Ρα]. Τ᾿. Οἷ, 5148}. Οὐδεβι, σνᾶπι. Ὁ. 11. 

ῬΑγδν ΕΓ 5 ΟῸΠῚ {ἰπ|0Ὑ6, φοῖθ Αἰπθηΐϊθηβοβ βθαυϊ ἀθθθδηί. 
απ 6πὶ ἰπῖτῖο (οἴ. Ψ 10, 9. 16, Οἵ, ΠΙ ὅθ, 7. ΙΝ 68, 6 Ἰρίαιο 
8) Παθυΐ5ι.1}5, -- ἤδη, οοη- ϑδαη. -- τὸ σφέτερον ἀπρε- 
ἐἶπαο. Οὗ 11 86, 2. ὟἹ 29, 2. πές. ΟἿΟΝ 46, 1 εἰ ἄς τϑιΐοπο 

8 6. τὰς τύχας, ϊ. 6, τὰς ΒτΑτητη Διο γδυθΟΥΙΠὶ δάη. 1 87, 
δυστυχίας, τὰς ξυμφοράς. -- 4. -- εὖ ϑήσονται, "πὸ 
τὰς διανοίας κρατήσαν- οοτμροπδαηΐ, ἷ. 6. ἀοΙοδηὶ, 
τας, ΘΟ 5}}}18 δἀνουβδγίογιπθ Οἱ, δάη.] 26, 1. 82, 6. -- ὅσῳ. 
(δηλονότι τῶν πολεμίων 56}}01.) Ιὰ. δάη. ΠῚ 11,1. ΥἹ 89, 6. - 
ΒΌΡΘΡΑΙΪθ5. 5[ν6 ΟΡΡτγϑβϑϑαὶβ. περὶ πλείστον καὶ διὰ 
Ἠδπο ᾿π ογργείδ 0 Π 61 ν δ ἢ 6558 
60 δρρᾶγοῖ, ασυοὰ ἀεϊπάς ἴ,δοε- 
ἀδοπηοπῖοβ ἃ ΘΟΠ5}}115 ΑἸΠδηϊθη- 
δἰ 5. Ἰη οβιὶβ ποπάαπὶ ἀθϑύ 1558 
ἀδοϊαταίυν, -- μηδὲ... σκο- 
σπεεῖν. Οοηβεσαιῖο νΘΥθΟΓαΤη ἤδδο 
εβι: μηδὲ ἡγήσασθαι Λακε- 
δαιμονίους ἄλλο τι ἢ... σκο- 
πεῖν. Οἵ. άπ, ΠῚ 80, 4. Ῥτ868. 
᾿ηῇπηϊῖν 8 ἐπαίρεσϑαι εἰϑαρσεῖν 
δοῦ, ᾿πβηϊῖνυβ ἡγήσασϑαι 56- 
φαϊΐίατ, αποα ροβύ Ῥγδθοθρίιπι ἴῃ 
ἘΠῚ ΘΥΒΠ Θηθ πηι αίαπ δἀάϊτιγ, 
ἀΌδΙη βοηίθπίϊδιη ἤθῸ 'ρ050 ἰθηη- 

πλείστου, τηαχὶπιο 5Βίπαϊο 
(11 αἰ οαπὶ σὸπὶ Ρ πὶ γὶ ταὶ ἔδοϊδη) 
οὐτοπηρον 5 βρδίϊο, -- δόξαν 
ἀρετῆς μελετῶσι, α1Ἰοτὶ ἃ πὶ 
νἱγία δ τηράϊταηγ, οα- 
ταπῖ, ὅ60]. ϑηρῶνται. 

8 1. πόλιν δι᾽ ὀλιγαρ- 
χίας ἐπιβουλεύουσαν, 
Θρδγίδτη 5601}. χ᾽ ὀλιγαρχίας, 
Ῥδοι ραυοοῦαπι Ρουθ πη 18 ΠΊ, 
γαῖ ΟΠ 6 ΠῚ βἰση οὐ οϑυβϑιη ἰηβὶ- 
ἀϊαπάϊ ἱπᾶϊοαι. --- ὀξέως, δοτὶ- 
167, Βί ΘΠ 6. 

σάν. 19. 8 1. 
ΕῚ 

νεωστὶ ἀπο 



9. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΙΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, ιβ΄. 

δράσι τε φυ-νόσου μεγάλης χαὶ πολέμου βραχύ τι λελωφήκα- 
μὲν. ὥστε καὶ χρήμασι καὶ τοῖς σώμασιν ηὐξῆ- 

σϑαι᾿ καὶ ταῦτα ὑπὲρ ἡμῶν δίκαιον ἐνθάδε εἶναι 
ἀναλοῦν, καὶ μὴ ὑπὲρ. ἀνδρῶν φυγάδων τῶνδε 

παραινοῦσι ἐπικουρίας δεομένων, οἷς τό τὲ ψεύσασϑαι καλῶς 

γάσι καὶ τοῖς 

φιλοτιμίας 
καὶ 

πλ εονεξίας 
ἕνεκα ἐκπλεῖν 

δεὶ ἀπιστεῖν. 

ὕαρ. 12. 8 1. εἶναι οπι. 1δυγ. τ. Βαγ. 
᾿1ο ἔ ΟΣ" 5. οὐλλυ1 αὐᾶπι δαὶ ροίοτγαί, 

υ. Β. ἢ. Ε. Ε. 86 
Ποῖπάθ. ἰοίαπι ἢ06 οδρυΐ δά 

ΝΙοῖαΘ δα! ογίδι! ἢ 6 Ρουποί, αιᾶὰθ η6 Ἰηςθυτη ἐαία, εἶναι 5ΟΥν Δ η- 

ατιπὶ οϑί. 

.«λελωφήκαμεν. Ουπὶ 5βεη- 
ἰδηιϊα ΟΟΠ δΡ 20, 2. -- καὶ χρή- 
μασι καὶ τοῖς σώμασιν. 
Αὐσαϊαμη δὶ 4)65586. τη }15, νἱά. 
Βογπθῖη. 8)᾽ Χρϑη. ἀπᾶῦ. ΝΠ 8, 
9 εἰ Ηδγοά, Αἰ, Ρ. 88 ΒδΙβΕ, -- 
καὶ ταῦτα... ἀναλοῦν, οἱ 
ἃ 6. ρΡύο ΠΟ 5 ἃ Θα ΠΤ 6556 
᾿ἶο (Ἰπιτὰ ἢποβ ἱπιροῦῖ ΠΟΒιτΪ. 
σον οἷδε τ θιεχίδ,.ς Εὺχ 
μεμνῆσϑαι ρυϊδηάϊ νου θη δαὉ- 
δυάϊθηάαπι οδί. Θυοα ἢεγὶ ρ0556, 
αυδηᾳαδπ) ρθη μεμνῆσϑαι δὰ 
απ 1 ἀἸοίαγη οϑύὺ ποίϊομθ ργδθ- 
αἰΐαμη ἱπῆΠηϊ νι 56αιῖϊ πραπθδὶ 
(εἴ. Κυπος, αν. 8 566, 7 δάη. 10), 
ΘΧΘΟΠΊΡ}5 απ8ὸ ΙΝ 27, 1. 4. ὟἹΙ 
18, 1. ΠΙ 48, 6 Ἰεσαπίαν οοΥ- 
(ἰββί πη δυϊηοίιαγ, [Π0 ἀπίῃ τὴᾶ- 
ἴοῦτα νἱ ἐνθάδε οἴεγαίαν, νυ ]5 
δίκαιον εἶναι ἰπτογροβιυαμη. δϑί. 
6 νοσᾶθ}}}15 5] ΠῚ} 1ΟΓ ΘΟΙ]ΟΟ 8115 
οἵ, δάπ, Ὗ' 5, 1. 8610]. ᾿πίον- 
ΡΥδίδεῖο ἐξεῖναι (5011, δέκαιόν 
ἐστιν), αὐὰπὶ ἔπαγαηῦ αυἱ 586- 
ἀπΘΡ θη αν, ᾿πίο] 6 8 0}}}}8 οϑί, ΝᾺΠῚ 
ΟΥ̓ΔΙΟΓ ΑΙΠΘπΙθηβῖρθαβ ΠῸη νυ]ί 
ΠΙσοΥα 88 ΡΓῸ 56 ἱπ]ρθπάθιθ, 56 
'οῦ ππυτ ΘΟΙΠΠΊοπμἀδί. Νραια 
Ἀ οἱ} ταῖϊο ρδοοί, αυἱ δρυᾶ 
Ηευπι. δὰ Ὑὶς. Ρ. 1560 5υδβρίοδίπν 
ἐνθάδε εἶναι ἀϊοὶ αἱ ἑκὼν εἶναι, 
τὴν πρώτην εἶναι, τὸ νῦν εἶναι. 
Ναῖη ρυδοίθγα τὴ αυοα [ἰκΐο ἴῃ- 
ΠηϊνῚ ἀϑὺβ8 ΠΟ ἰῃ ὉΠΪΝΘΥΒΊΙΠΙ 
ναϊοί, 86 οδυιϊβ αυϊθιιάδηῃ ἰο- 
οὐ! οηϊθ5. σοηιϊποίαν (Κταθρ, τ. 
8 δ, 1 δΔάη. 1. Καυριη. ΟΥ. πηᾶχ. 
8 479, 4), ἴη αᾳυϊθι5 ἐνθάδε 
εἶναι ποη ἰπνθηϊίαγ (4150 Ηθγιη. 
1,1. Ρβευᾶο - θοα, ΤΙΧ 2. δῇἤξεσι), 

Οἵ. δάη. - 

Π6 566 η{18 αἰ 6 πὶ ἀρία οἰποϊίαγ. 
Νεξαια οηΐϊπὶ αἰοὶ ροίοϑὶ ΑἰΠθηϊ- 
Θηβ᾽θ 5. Ἰδέ πη 6556 518 ὈΥῸ 886 
ΘΟΠΒΕΠΊΘΓΟ, 4 Δ ἢ ἰἀ1ὴ δα 8 Π6 
γορίομΘ Ροειη δαί, ααυδδὶ 
ἴῃ 4114 τϑοίοη 8 51}158 ΡγῸ 886 ορὶ- 
θὰ5. τὖὶ νριθηΐανῦ, 56 δ 5011Π 
ΘΟΠΊ ΠΟ δἃ8 ΘΟΏνΘΥΘΓΘ. ΠΟΙ 
Ῥοββιιηΐ πἶβὶ ἴῃ ἢδ0 ᾿'ρ88 ΤϑρΊοηθ. 
Τα απο Ο]455. πᾶ ΠΟ ΓΔ ΟΠ 6 ΠῚ 5664] 
πο ἀεθεῦδὺ ράγαπη δοσαγαίθ ἴη- 
ἰου Υ δία : ἡηπϑυ αἰὺ αοΥ' Οὐ πζοπ 
μϑΥ 87 Ἰαολέδρλᾶγο. Νραπο ὕ5ε- 
ΠΟΙ (ἴῃ Αππδὶ. Ρ}}}}. ἃ, 1872 ρ. 
144) οοπϊοοίαγα ἔνϑα δεῖν (]. α 
δέον 501]. ἐστίν), ΡΙῸ 408 ἔδοῖ- 
1ἴὰ58 βοιϊρίον ἔνϑϑα δεῖ αἰχίδβοι, 
1ηα ΘΠ 115.. 481} Οὐ πὶ ἰά60 τὸ- 
ῬΧΟΡδτηι5, αοᾶ δεῖν ῥτὸ δέον 
ΤῊ. ΠΟῚ τη8 515 ἰγἰθὰϊ ροίοϑέ 48 ΠῚ 
πλεῖν ῬὉΤῸ “πλέον. (οὗ, δάη, ΠῚ 
118, 4. -- ὑπὲρ ἀνδρῶν 
φυγάδων. ΝΙοῖαθ ΟΥΔΙΟΙ ΠῚ 

. ΤΊΟΥΘ Γ6ΠΊ ἴῃ ΠΊδῖι8 δυροὶ, ααδδὶ 
ΠῸΠ 580] ππὶ 1 ΘΟη Ἶηϊ, 564 οἰϊδπι 
Βερσεοβίδηϊ, ααἰθι5 88η6 θ6|10 
Θ αν 6 ΟΡΡΥΘβϑὶβ δϑάθπὶ οδἰᾶ- 
ΤηΪίἃ5 ἰηϑίαθαί (οἴ. 6, 2), υτῦ8 
Β8 δίᾳιᾳ!θ ἰοῦ Ρυϊδὶ ἐμϑυϊηΐ. 
ΘΙ ΓΘ νου αι 15. ΘῈ ρ 6] ΟΠ 6ΠῚ 
1|8}0}65 ἴῃ Βγαβίηδθ ογδίϊομα ΙΥ͂ 
88, 7, υὉἱ οἵ, απ, Τίδαιιθ πο 
δατηϊπη5 ποαὰθ βαηθυὶ (!, 1. 
Ῥ.- 1746) οοπίεοοίαγαιη φοιτάδων 
Π6αῚ6 αυο04 84 ΓΕΠὶ ἃρίϊι5 ῥχο- 
Ῥοβυῖν Δ γοϊάπεν Ῥάγογρ. Ρ. 19 
ἀνδρῶν βαρβάρων καὶ φυγά- 
δων τῶνδε. -- καλῶς ΘΟΌΓῚ 
ψεύσασϑαι Ἰυαηρεηάππι οἱ ᾿ἰγοηΐοθ 
αἰοίαπι οβϑί, αὐ 1 84, 8, ΠῚ 88, 
4, --- οἷς... χρήσιμον, 



ἙΤῸΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ (0112) ΒΒ) 

χρήσιμον, καὶ τῷ τοῦ πέλας κινδύνῳ, αὑτῶν 

λόγους μόνον παρασχομένους. ῇ κατορϑώσαντας 

χάριν μὴ ἀξίαν εἰδέναι ἢ πταίσαντάς που τοὺς 
φίλους ξυναπολέσαι. εἴ τέ τις ἄρχειν ἄσμενος 
αἱρεθεὶς παραινεῖ ὑμῖν ἐχπλεῖν, τὸ ἑαυτοῦ μόνον 
σχοπῶν., ἄλλως τε καὶ νεώτερος ἔτι ὧν ἐς τὸ 
ἄρχειν, ὅπως ϑαυμασϑῇ μὲν ἀπὸ τῆς ἱπποτροφίας, 
διὰ δὲ πολυτέλειαν καὶ ὠφεληϑῇ τι ἐκ τῆς ἀρχῆς, 

» -“ ’, 

μηδὲ τούτῳ ἐμπαράσχητε τῷ τῆς πόλεως 

αὐτῶν 1Ἰι. γαῖ. 
14], Επηθηᾶ, ΒΕ6ΚΚ, 

ξυναπολέσϑαι οεοἀᾷᾶ,, 
Επηθηά. Ἀο βκ, 

8 ὃ. ἔτι ὧν ΤΙ. 
ΓΔ Ὸγ, 

Αυρ. 
Οἵ, δάηῃ. 

Ὑγ81: 

αοηθη... αἷς πἰίχίϊομ οἵ, ΟἿ, 
Ι ὅ, 2 οἷς κόσμος καλῶς τοῦτο 
δρᾶν εἱ Κτιιθρ. αν, 8 48, Θ δἅη, 
5. Μιίναπὶ ἴῃ πηοάϊιη] 56 η 6 ῃ.1 8 1η 
Ρεββαπιάαὶ ΒδιιοΠθηϑί. 1. 1. Ρ. 248 
παρόν ρΡοκὶ παρασχομένους δἀ- 
ἄθηβ ἰάααθ οχρ]ϊοᾶηβ: τὐοίολθη 
658 δεὶ ὅδΥ' Παπά [ἰοφέ, α΄. ἢ. αἷδ 
δίοῖ πιομίβ ἀαναιμδ πιασλθη. --- 
τῷ τοῦ πέλας κινδύνῳ. θ6 
δἰ Πρ α]ανῖ ὁ πέλας οἵ, αἅῃ, 132. 
Ἵ: “Ῥαιῖνις ὀργανικῶς οὔπὶ χα- 
τορϑώσαντες οοραίαηάβ αϑβί; 
ὈΓΔΟΡΟΒἰ 5 δέ 16 ΠῚ οΆ51|5 ῬΓΟ- 
ΡῬίοτθα, αιοᾶὰ 5ίπιὺ δὰ σπτεαί- 
σαντὲς 'π46 γθρθίθπάδ Βιιηΐ σου ἃ 
ξὺν τῷ τοῦ πέλ. κινδ. -- 
αὑτῶν. -παρασχομένους, 
οὰπὶ ἀθ 818. πἰ δῖ} 5ῈΡΡ6- 
ΑἸτΘη ΡτδθῖοΓ γ Γᾶ. Αὐτῶν 
λόγους μόνον, υοπ 5ἴοθ πιῶ" 
ΤΠ ογ ἕο, 

ἘΣ, ΠΕ τ᾿ τὸς, “551. ΑἸοὶ- 
Ὀῖαθο5, --- ἄλλως τε... ἄρ-͵ 
χειν. Ηδθο οἷν Ἰπίογρυδίδβ Ρυ- 
ΤΆ ΘΡΪΩΣ ΠΟ ῬΌ586. Οοἴπὶ ΟΡ ἷ5 
τὸ ἑαυτοῦ μόνον σκοπῶν οο- 
ἤϑογαγθ ΠῸΠ ἰηίθ! ]θοΐπηιβ, ΟἿΓ 
ΘΠ. ΔΡΒΌΓΔ ΠῚ 6556 ΘΘΠΒΘΔΠΊΙ5 
ἸΠΠΪΟΤΘ5, 4] ΤΠ 015. ΡῸ]1οἷ5 
Τα προ πέιγ, 5016 16 ΤηΔ 15 510 4118 ΠῚ 
ΘοΟΤλΠληἰὶ σΟΠΠ ΠΟ ἀ0 βίπάονο ἢ Νο- 

ΤΠυογαϊαϊς ὙΟ]. 1Π|, ϑ5θοῖ, 11, 

Βερ, Πυρα, Η,͵ 

Ρα].ν. ὧν ΟΠῚ, 
αν. Βαυ. Βα5. Β. Ε. Η., ὧν ἔτι οδίου]. 

κινδυνο) 

ὧν 
3 3 κ᾿ 

αὐυτους τὴ., ασντους Ττο- 

ΒΘΟῸΠ ἴῃ ΡΘΥπἰοΙ 6 πὶ γᾶ! 6 γα Υ8||8. 

Αὐρ, τηᾶπ. ΡΓ.7) ἔτι οηι. 

αὰθ οὐδίαί ὅπως... ἀρχῆς δὰ 
ϑδάθηι γϑῦθᾶ τοἰδίιτη. - ὅπως 
ϑαυμασϑῇ ... ἀρχῆς, υἱ, 
οαπὶ δα γμϊγαί! ἢ 6] οχοϊτοί 
Βυπηρία ἴπ Δ] πα ϊθ 6απ18 
ἔδοϊθηο (46 ἀπό ριᾶερ. οἵ, 
δα πε ΝΥ 17: Τὴ} ΡΟ δ τ 1τη"- 
ΡΘηβϑθιπδρ πὶἊι ἃ ἴῃ 6 πὶ οὐϊδ πὶ 
ἔγα οὐα πὶ 8114 πὶ 6 πὶ 6Χ ΠΡ ΘσΐῸ 
Ροτοϊρίαί, 4πὸ βυιηρίιπι) {ΠῸΠῚ 
γτορᾶγοί (οἴ. 15, 2. 8). Ιπηρϑῆβδθ 
ΘηΪηῚ τηδρηϊίθαο ἴῃ Οδιιδἃ δϑὶ, 
ον Ια οαρίαί. 0 ΔΌΓΘΠῚ ΠΊΘΙΏ- 
Ὀγὰ ἰΔηατδπιὶ θα π8]}1ὰ μὲν -- δέ 
ΡΥ ΘᾺ} 15. Θοπ  αποίᾶ 5 Πΐ, 4 ΠΟΤ ΠῚ 
ΔΙΓΘΓατη Αἰτουῖ τὐὖ ῬοίϊοΥ] οχ ἰοὸ- 
σοα γαίϊοηθ βαθ᾽ δοίη] 6556 46- 
βογοῖ, Οἵ. Κυυθρ. αν, 8 69, 16 
δᾶπ, 8. δάη. Ὗ' 98. ἽἽπποτρο- 
φέαν ἀοοππιοηίιπι ΟΡ] Θπ δ 8. οἱ 
ΠΟὈΙΠ 8115. ΟχΊ᾽ δ Πηαίατη 6556. 5818 
οοηϑίδί, Οἱ. ΙΞοοῦ, ΧΥΙ 38 ἀδλκι- 
βιάδης) ἴ ἱπποτροφεῖν ἐπιχειρή- 
σας; ὃ τῶν εὐδαιμονεστάτων 
ἔργον ἐστίν. Μαυποτιπὶ δαΐοπὶ 
ΡΌΒΙΠ σοσατη Δ Πλ1 Β γι! ΟΠ οτὴ ΟΡ - 
Ῥοτίθπαμη [μϊδ86. δὰ αυδθβίμπηι 
Γδοϊθη πὶ πθθγῖι5. ἀοοοί ΒΟΘΟΚΉ, 
60. οἷν. 1 Ρ. 0838 544. -- ἐμ- 
παράσχητε, Ῥουπίιεῖτο, Οἤ, 
ΜΠ 60, 8. -- τῷ... κινδύνω. 
Παιίναβ. οὔπὶ 60 ἐν, αυοὰ ἴπ 
ἐλλαμπρύνεσϑαι ἰποϑὶ, ΘΟΠ δορί, 

8 



γ΄. παρακε- 
λεύσεις αα΄ 
τῶν πρεσβυ- 

τέρων. 

94 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ζ, :γ΄. 

ἰδίᾳ ἐλλαμπρύνεσϑαι, νομίσατε δὲ τοὺς τοιούτους 
τὰ μὲν δημόσια ἀδικεῖν, τὰ δὲ ἴδια ἀναλοῦν, καὶ 
τὸ πρᾶγμα μέγα εἶναι καὶ μὴ οἷον νεωτέρους βου- 
λεύσασϑαί τε καὶ ὀξέως μεταχειρίσαι. 

19. Ος ἐγὼ ὁρῶν νῦν ἐνθάδε τῷ αὐτῷ ἀνδοὶ 
παρακελευστοὺς καϑημένους φοβοῦμαι, καὶ τοῖς 
πρεσβυτέροις ἀντιπαρακελεύομαι μὴ καταισχυν-- 
ϑῆναι, εἴ τῷ τις παρακάϑηται τῶνδε, ὅπως μὴ 

νεωτέρῳ οοαὰ. Οἷἃ, δάη. 

-- οἷον νεωτέρους οοἰ. Αο- 
οτιϑαᾶί, ΡγῸ ἀδίϊνο, αὐ ἴῃ οοαά. 
εβῖ, γραυϊνῖταν, πθαὰθ 6χ Μδίιῃ, 
στ. 8 479 δάη. 2 Ἃ, πὶ ῃἢἰὶς ἰο- 
ΟἿ 5 ΔΙϊθυ 1, ΘΟΠΊΓΑΥ ΠῚ 564 Ὁ Ϊ ΠΤ, 
ΟὕΤΩ οἷον ΡῈ’ τοιοῦτον οἷον 
56 ὥστε 50ΙνεΠἀ ΠῚ 6556 ἈΠΟΙΟΥ 
1Π15 στδηιπηαίϊοαθ οοπἢἤἰθαίαν, ἴἴὰ 
δαίοπι. 50 015. νου ἷ5.. 4ποπδπι 
εἶναι ποίϊοποπι ψευγθὶ ἐξεῖναι 
ΠΔΌΘΠ5. ΟΥΪ ρ0556. οΥϑιητηδίϊοἱ 
ποραηΐ, δἃοοιϑαίϊνιβ τοαυϊγδιατ, 
ΑἸΤΠΟΥ γ68 56. Παρογοί, δἱ οἷόν 
τὲ ἰεσογθίαγ; ἴα Θηϊπὶ Ἶτος ἐπαπ- 
ἀδίαπι Βἰ πη] 8 εβϑϑί νου 5 ἀπο- 
ρώτατον τὸ μὴ οἷόν τε ((. 6. 
ἀδύνατον) εἶναι ταῦτα ἐμοὶ 
κωλῦσαι ΝΠ 14, 2. 868 αυδη- 
απᾶτη οἷον εἰ οἷόν τε Ῥτορυῖθ 
Υἱχ αὐἰοαυθδπι ἀἰϊονιηί, ἰδπιθῃ 
οἱ ἀϑῖὶ ἀἸϊβογεία βιηΐ οἱ εο, 8ἱ μὴ 
οἷον ἸῃΓΟΥΡΥΘΙΔΓΘΠΙΡ ἀδύνατον, 
δὰ βουλεύσασϑαι δαϊοοία. ν6}16- 
Τη115. νογθᾶ περὶ αὐτοῦ καλῶς. 
Νραιθ δᾶ ταίϊοπθ ἰὐδαϊίδτη δοῦὶ- 
Ρίαγαπι ἀοΐεπαϊ ρο558 Ρυϊδπια8, 
αὐ Ῥοϑὲ οἷον εχ ΒΌΡΘΥΪΟν εἶναν 
οὐπὶ νἱ ἀΐνειβα εἶναι τα ἐξεῖναι 
οοσϊίαπο0 5υρρίθαίαγ. Ναὶ οΧ 
ἈΠῸ Πα ῸΔ ΠῚ ψΟΟΔΌ.]0 8118 πὶ π0- 
οπθη τοροίϊ ρ0558 απδη 60 4800 
βουϊρίατη οδί ἰοθσθὺ παῦθδί ΠΟ 
οὐθαριῆμ5, ἀοπθο ἰάοποὶβ ΘΧϑτη- 
ΡΙ15. ὁοη ντηδίαπι οὶ, ὕδγία δὰ 
ἀδι. ἐποπάιτη πο τϑοία Βογηπᾶγᾷ. 
ϑγηΐ, Ρ. 859 οτπὶ ποὺ ἰοοο οοπη- 
ΡΟοΒυῖβ88 ΑΈβ0}. ϑερι. 118 χϑόνα 
ναΐειν διαπήλας, ὁπόσαν καὶ 
φϑιμένοισιν ἀρτέξειν α. Πεοι- 
τηδηπὶ δὰ ἢ. 1, δαποίδιϊο οϑβίβθη- 

αἷς, Πεοίηαο αἰοὶ νἱχ ροίοβί, αδ τη 
ἱπηροαϊία οὐ δὰ ἴηι! ρθη ἀπ τη 
αἰ ἢ 0}}15. δῖ. 114 ϑα θαπαϊθηαὶ γϑίῖο. 
Ωυἱὰ τ βου θεπά πὶ 5, ΡΥΟΧΙ ΠῚ ΠῚ 
οὖς οβίομαϊς δὰ Ἰρ508. ᾿πηΐογεϑ 
τ ἰδία πη, --- μεταχειρέσαι. ΟΝ 
ὅ0η: 1 159:..Σ 
-Οαρ. 18. ὶ 1. ἐνθάδε-ε ἐν 

τῇ͵ ἐκκλησίᾳ τῆδε. τῷ 
αὐτῷ ἀν δρί, ΑἸοϊθϊδάϊ βαργᾷ 
νΘΥ 8 ΕΣ ΤΕ νεώτερος ὧν ἐς 
τὸ ἄρχειν ἱπάϊοαιο, --- παρα- 
κελευστοὺς καϑημένους. 
Βεἰβκίυβ σουγϊοὶ νοΐ παρακε- 
λευστάς, 568 “ γυσαίδπι {θη Ὁ 
Ῥῖο (455. οἱ ῬΒοῖς. »ΟἿ. ᾿πίογρτ. 
Ῥίοη,. (355. ΠῚ 15 ΡΠΟΙΕ: 
παρακελευστοί᾽ οἵ ἐκ παρα- 
κελεύσεως καὶ παρακλήσεως 
συλλαμβάνοντες καὶ οὐ στα- 
σιάξοντες (ἴ. καὶ συστ. ἡ αὐ 
ΓΌΓΒΕΒ παρακελευστοί" οἵ σπου- 
δασταί" ὁ γὰρ σπουδαστὴς τὸν 
αὐστηρὸν καὶ σπουδαῖον οἰκεῖον 
δηλοῖ, ἴ. 6. Δ ΟΥ̓ΘΤὴ οὐ βίσ πὰ - 
ἘΠῚ 8556] τη,“ ἀ061]. Εἰχ 5 
ψΘΥ 58. οορσηοβοὶ ἴθ ΑἰΠθηϊ θη βία πὶ 
ΘΟΠΟἾ 15. ΡΠ] ΪοΪβ οἰαβάθηι ρᾶτίϊβ 
ΒΟΟΙΟΒ πΠ0Ὸ Ιο60 ΘΟΠΒ641556 γϑοίθ 
ΟἸα58. δηϊπιδάνουι. -- φοβοῦ- 
μαι, 5011. π6. 5θῃξθηῖ]8ἃ ΘΟΓΙΙΠῚ 
νἱποαί, -- μὴ καταισχυνϑῆη- 
ναι, π6 ριάοῦτεδ αἴξεοιὶ νο- 
γραπίατ, Οἷ ΒΟΡΙΙ. ΟΒ. 1454, 
ῬΗΙ]. 1882. -- εἴ τῳ, 501]. τῶν 
πρεσβυτέρων. -- ὅπως μὴ 
δόξ ει ἃ γεῦθο καταισχυνϑῆναν 
Ρεπάει εοάεπὶ πιο 400 ἰηίοτ- 
ἄσηι φοβεῖσϑαι ὅπως μή αἰοίαπι 
εδὺ, Οἵ, Κτιορ. ατ. 8 ὅ4, 8 δάη. 
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δόξει, ἐὰν μὴ ψηφίζηται πολεμεῖν, μαλακὸς εἶναι, 
9 , 2 μηδ᾽, ὅπερ ὧν αὐτοὶ πάϑοιεν. δυσέρωτας εἶναι 

- , , ; 

τῶν ἀπόντων. γνόντας ὅτι ἐπιϑυμίᾳ μὲν ἐλά- 
χιστα κατορϑοῦται, προνοίᾳ δὲ πλεῖστα. ἀλλ᾽ 
ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ὡς μέγιστον δὴ τῶν πρὶν 
κίνδυνον ἀναρριπτούσης, ἀντιχειροτονεῖν καὶ ψηφί- 
ζἕεσϑαι τοὺς μὲν Σικελιώτας οἷσπερ νῦν ὅροις 

χρωμένους πρὸς ἡμᾶς, οὐ μεμπτοῖς. τῷ τε ᾿Ιονίῳ 
χόλπῳ. παρὰ γὴν ἢ λέ ὺ τῷ Σικελικῷ ὦ, παρὰ γῆν ἣν τις πλέῃ. καὶ τῷ Σικελικῷ, 
διὰ πελάγους, τὰ αὑτῶν νεμομένους καϑ' αὑτοὺς 
καὶ ξυμφέρεσϑαι" 

(Δρ. 18. 81. δόξῃ Ῥᾶτβ οοαά. ΟἷὈἁ Κιπορ. 
ΟΥ̓ ΒΟ ΡΝ 465...5: 

κατορϑοῦνται οοαἀ. Οἵ, δἄη. 
ἂν ρτὸ ἐὰν οοἀα. 

10 εἱ 11. --- μαλακὸς εἶναι, 
501}, απ {ϊπιθαύ τη] τα Ῥογίουϊα 
οατη ΘΧΡΘαΙ ΟΠ ἴῃ Θ]ΟΙΠ τὰ ἕη- 
οἴθηάα οοηϊαποίᾷ. ΟΝ. δάη. 9. 2. 
-- ὅπερ ἂν αὐτοὶ πάϑοιεν, 
απο ἃ ποη Ρεὲὺ ΑἸοἰ δία ὶβ5 Ιηΐοο5, 
564 ᾿ρ5ὶ (58 ΒΡ οὐ ἰ6. Ο΄, δάη. 
ΤΥ 600,2) ἔα οἰἸῈ νά δηίατν ραιὶ, 
[71] ἵλπϑη υοτι βεἰδεί τοϊάεγγαλτεπ 
Κκὄηπίε. -- δυσέρωτας εἶναι 
τῶν ἀπόντων, πια]ὰ ουὑρὶ- 
ἀϊταίὶε 4 Ὁ 567 ΠῚ (6 οΟΥ ΠῚ, 
αα86 ΠΟ Πδᾶθθηΐ) αῇέθοίοβ 
6556. Οἱ, Χρη. ες. 12, 18 οἵ 
τῶν ἀφροδισίων δυσέρωτες. Ουτη 
Βθπίθῃτα Ἰηίθγργθίθβ Ῥγδθίον δὰ 
πο }1 8 ΔΡΡΟΒΙ(6 ΘΟ] ρΑγαη ΡΙπᾶ, 
Ργ ΠΗ. ΠῚ 20 ἀλλά τοι ἤρατο 
τῶν ἀπεόντων, οἷα καὶ πολλοὶ 
πάϑον. --- ἐπιϑυμίᾳ μὲν 
ἐλάχιστα κατορϑοῦται, 
προνοίᾳ δὲ πλεῖστα. δὶ 
οοα4. 5ογιρίυταπὶ κατορϑοῦνται 
ΒΘΑΌΪ ΤΊ, ᾿ρ88 ἤδθο γ Ρθἃ τη] Ὸ 
ΡτοοἸ ν5. εβὺ δὰ τοὺς πρεσβυ- 
τέρους τοΐοεττο απᾶπὶ οὗ ἄνϑρω- 
ποι οσορ᾽ίδηἀο ΒΌΡΡΙΘγο, ϑϑηίθηιῖα 
δυο πὰ ΟἸΠῚ σΘΠΘΓΑ [18 6586 ἀθθθδΐ, 
Ὧ6 π΄ γϑγθὶβ διηθὶ συ α5 οββοί, 
(ΘΠ οὶ θπη ΘΠ δι} ΟΠ 61 Γθοθρ  Πλιι8, 
ἀλη (8455. 8556 η5}}. 5110 οοτη- 
ῬτΟθΑνΙ οὐ το] αα ραββῖνὶ κατορ- 
ϑοῦσϑαι «αρυὰ ΤῊ, εἐχοπρὶα (1 

τοῖς δ᾽ ᾿Εγεσταίοις ἰδίᾳ εἰπεῖν, 

Ὅτ 8. 84, 8΄ 8386. 11: 

120, ὅ. ΠΠ| θὅ, 7. 1Ν ΤΌ, δ) οοη- 
βτπιδηι. --- μέγιστον τῶν 
σσοέν. Οἵ, δάη. ΓῚ, 1. -- κέν - 
δυνον ἀναρριπτούσης. γἱά. 
δάῃ. ΙΝ 88,4. -- οἷσπερ νῦν 
ὅροις χρωμένους, ἷ. 6, χρω- 
μένους οἷσπερ νῦν ὅροις χρῶν- 
ται. Ηϊ δαίθπὶ ἤποβ οὐπὶ οββϑηΐ 
τηᾶυῖα, ααϊθὰβ 510 ΠΙΘη5656 δῸ 
ΑἸΠ ΘΠ Θηβὶ θ5. 5818. αἸ ΒΘ υθη- 
ἴὰγ, ἢἰ ποη ἀδθοθϑηΐ τϑθιβ {Π10- 
τιπὶ ἹΠ1 10 Δ ΤΊ, ΘΕΙ͂Ν ὍΣ 8.-.4. 
-- οὐμεμπτοῖς, απἰ ταρτο- 
δὴ ἀϊ ποααεαπὶ (οἷ, ΝῊ 16, ὯΝ 
ἵν 6. ἴπ 4αϊθι5 αἰγίαπς ἴαγα δο- 
αυϊεβοατηιβ. Ὅροι οὐ μεμπτοί 
ΒΙΤΊΙ ΠΥ Αὐἱϑα, 1 Ρ. 208. -- 
Ἰονίῳ κόλπῳ. Μιά. ἃἀη. ἊΝ 
24, 1. -- πελάγους, 56}. ἦν 
τις πλέῃ. ΟΓ. δᾶ. ΙΗ ΒΉΥΤΣΙς 
καϑ' αὐτοὺς καὶ ξυμφέ- 
ρεσϑαι, τοῦ θη 5888 ἴη- 
167 588 σοπιροπδηΐ, αἱ γψουὶ 
Ῥογίι8. 
ὰ 2, τοῖς δ᾽ ἐδίᾳ εἰ- 

πεῖν. «καταλύεσθαι. Ηοο 
πιο πη δτιιηι δ᾽ Ῥᾶγῖῖθν δία τοὺς 
μὲν... ξυμφέρεσϑαι ἃ νεγῦ0 
ψηφέξεσϑαι Ρϑπάετγεῖ, ἰδίᾳ εἰ- 
πεῖν ογῖβϑο τοὺς δ᾽ ̓ Ἐγεσταίους 

. καταλύεσθαι ΤῊ, 5οτὶ ρ5ἰ5βείῖ, 
δρᾷ ΡΓΟρυϊαπὶ γϑυθυπι, ἀπᾶθ 
καταλύεσθαι ρεηᾶρδὶ, μυῖΐο πιοτα- 

3 Ἐ 



ββ΄ τοῦ πρυ- 
τάνεως. 

88 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣΙ Ζ, ιδ΄, ιε΄. 

ἐπειδὴ ἄνευ ᾿Αϑηναίων καὶ ξυνῆψαν πρὸς Σελι- 
νουντίους τὸ πρῶτον πόλεμον, μετὰ σφῶν αὐτῶν 
καὶ καταλύεσϑαι᾽ καὶ τὸ λοιπὸν ξυμμάχους μὴ 
ποιεῖσθαι, ὥσπερ εἰώϑαμεν, οἷς κακῶς μὲν πρά- 
ἕξασιν ἀμυνοῦμεν, ὠφελίας δ᾽ αὐτοὶ δεηϑέντες οὐ 
τευξόμεϑα. 

14. Καὶ σύ, ὦ πρύτανι, ταῦτα, εἴπερ ἡγεῖ δοι 
προσήκειν κήδεσϑαί τε τῆς πόλεως καὶ βούλει 
γενέσϑαι πολίτης ἀγαϑός., ἐπιψήφιξε καὶ γνώμας 
προτίϑει αὖϑις ᾿4ϑηναίοις, νομίσας. εἰ ὀρρωδεῖς 

τὸ ἀναψηφίσαι, τὸ μὲν λύειν τοὺς νόμους μὴ 

8 2. τὸ πρῶτον ἢ, ΥΑ]1]. ἃ ργϊποῖρὶο ἸῃεεγΡ δία 5. δία 6, 81 
αυϊὰ 5116 π||0 Ργοθαύαν, 8 πὶ 1πισὰ. Ὑαυϊρο τὸν πρῶτον; 56ᾶ ὃ 
πρῶτος πόλεμος ἰπορίθ ἢἷϊο ἀἰοῖταν, 

Οἀρ. 14. ἡγεῖ Αὐρ. ῬαΙ. ατ.; τοι ααϊ ἡγῇ. Οἵ, Βίδἢ!, Ουδαβί. 
βύδη,. Ρ. 18. 

Ὁτο δἀάϊαϊν ρϑυῖπάθ 80 ψηφίξε- 
σϑαι ἐχ ϑυρειίοτα ἀντιπαρα- 
κελεύομεν ἂρίιμη, Οἱ, ἀἄη. ΠΙ 
80, 2. [πάϊάθηὶ ᾿ηΐτα ποιεῖσϑαι 
ΒΒΡΘΗΒΙΠΊ δύ. --- ἐπειδὴ ΠΥ 
καὶ ξυνήψαν. Ἐπειδὴ καί 
ναἰθπί ἄα.7α απο, εἰ ἐπειδὴ καὶ. 
ξυνῆψαν.... καὶ καταλύεσθαι 
οπιρᾶνδηιάα Θ0Π| ΘΕΠῚ ὥσπερ καὶ 
ενς οὕτω καί εἰ 5: π}}Π10 15. Οἵ, 
δάῃ. ' θὅ, ὃ. -- μετὰ σφῶν 
αὐτῶν. ἢϊο ἴδγθ ἰάθπι δίαιθ 
ἐπὶ σφῶν αὐτῶν, παϑ' ἑαυτούς, 
βεὰ ργορίογ οοπίνϑιῖα ἄνευ 4ϑη- 
ναίων 5ἷο ἘσαΡ οι εβι. -- ὧὠφε- 
ἡγε δ ἢ. ον τευξόμεϑα. 
Ργορυῖθ Ῥέγβοτο ἀθθεῦαι παρ᾽ 
ὧν . οὐ τευξόμεθα. ΟἿ, 
αὰ, 147 ΤΕ 

Οδρ. 4. πρύτανι. Ρυϑ6- 
βάθη ,»ϑθπδίι ΔΙ] αἰζαγ, αἱ οἱ 
ἐπιστάτης αἸοοθδίαν. “Ηπἀ5. Ετ- 
80. 110 ἰθηροτο. ὁ ἐπιστάτης 
τῶν πρυτάνεων ἐπεψήφιξε. Οἱ, 
Βοποομῃ. Οὐσηλϊί. Αὐπθπη, Ὁ. 90 54. 
Ἀπίΐϊαθ. τ, Τ ρ. 408. Ἡθιγπι. 
Απίᾳα, ατ. 8 127 δάη. Ἱ οὐ 9, 
-- ταῦτα ἴαηρα οὐπὶ ἐπιψή- 
φιξε. --- κήδεσϑαί τε. Τέ ἴίὰ 
ΟΠ Οοδίμμη δϑί, αἱ βἱ βούλει ἴῃ 
ΑΙΙΘΓΟ ΤΠΘΙῚΌΓΟ ΠῸῚ 6ϑϑθῖ 8860ι- 

ἰαγαπι. Ια, δάη. 1 10 οἱ βιρτὰ 
δάη. ὙἹΙ 18, 2. ΘΙτΉ ἢ ον ἰηΐγα 18, 
ῶ. -- ἐπιψήφιζε. Ὑι5 γϑυθὶ 
ΕΧρΡΙδηδίᾳ δϑὲ δὰ 1 324, 1. ΟἹ, 
Θοπορθῖα, Οοπῖί. Αἰῃθη. ρ. 120. 
Απᾶαα, ατ. 1 Ρ. 4017. 7. δι. 
ἸΙ. ἃ, 8 129, 10. Ηἰο ποίϊο τοῦ 
ἀναψηφίξειν, 561 ἄθπὰο ἴπ 
Βα τασίαπι τϊζίοπᾶάϊ, δὰ 
βυϊίναρία τονοοδῃηαϊ, ἰπἀ 6 
οΥἶταν, ἀαοἃ ΡΓΟΧΙ ΠΊ.ΠῚ αὖϑις εἱ 
Ῥγορίου μος ᾿4ϑηναίοις αὐυοαὰα 
ΠῸΠ 50] 0π| οὑπὶ προτίϑει, 568 
οὐδ ΟῚ ἐπιψήφιξε ᾿ππσοη πὶ 
εβδί, -- γνώμας προτίϑιει. 
γιά. δἄμ, 1 189, 8. --- εἰ ὁρ- 
ρωδεῖς τὸ ἀναψηφί σαι οοΐ, 
Εχ πος ἰοοο Ροίϊία5 δὰ [μ6ς, Αἰ. 
ΡῬ. 212. οοΠΠἸρὶς ποη ᾿ἰουϊβ88 ΡυΥ- 
τα πῖθ5 ΡΟΡαΪ απ ᾿ἰθυ απ ἴπ 5Πνᾶ- 
Οἷα Τηϊίίουθ ἀθ στθ, ἀβ 4ὺἃ ἰδ1ὶ 
ῬΒΘρ ἰβπια βουϊρίαπη. δβϑθὲ, Οἱ, 
ΒΟΒοθμ. ΟΟηλϊί, Αἰ]. Ὁ. 128. Ηδγηι. 
Ι, ἃ. 8 129, 18, 564 οοῃίτᾶ 586- 
Ῥἷαβ. ἔαοίαπι 6556, δὶ ροόρυΐϊο ἰὰ 
ϑοσθρίμπι ἴὈΓ6 ΡΟΥΒΡ  οαυ πὶ 6ϑ56, 
ἀοοαπηοηΐο οϑὲ πιαίδίαπι ἀθ Μύυ- 
{ΠΘΠ 8 65 ἱπιογ ἢ οΙθηα 5 ἀδογθίαηι 
1Π 86. --- τὸ μὲν ... αἰτέαν 
σχεῖν. Οοῃδβθουίῖο γΘΥΘΟΓΙΩ 
Ππᾶθο εβύ: τὸ λύειν τ. νόμ. μὴ 
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μετὰ τοσῶνδ᾽ ἂν μαρτύρων αἰτίαν σχεῖν, τῆς δὲ 
πόλεως κακῶς βουλευσαμένης ἰατρὸς ἂν γενέσϑαι, 
καὶ τὸ καλῶς ἄρξαι τοῦτ᾽ εἶναι, ὃς ὧν τὴν πατρίδα 

ὠφελήσῃ ὡς πλεῖστα ἢ ἑκὼν εἶναι μηδὲν βλάψῃ. Ν 
15. Ὁ μὲν Νικίας τοιαῦτα εἶπε᾽ τῶν δὲ ᾿4ϑη- Νικίᾳ ἄντι- 

ναίων παριόντες οὗ μὲν πλεῖστοι στρατεύειν παρῇ- ὙΠῸ Ὁ 
νοῦν καὶ τὰ ἐψηφισμένα μὴ λύειν, οἱ δέ τινὲ δι είη ἦν “ 
καὶ ἀντέλεγον. ἐνῆγε δὲ προϑυμότατα τὴν στρα- πος ἐνῆγε 
τείαν ᾿Αλκιβιάδης ὁ Κλεινίου. βουλόμενος τῷ τετὴν στρατεί- 

Ἔ ,,} ; -“ Ἥ ΧΙ ΞΔ ΤΩ αν καὶ ὁ τρό- 
Νικίᾳ ἐναντιοῦσϑαι, ὧν καὶ ἐς τὰ ἄλλα διάφορος ΠΑ τ τὸς 

κακῶς ἴῃ οοαἀά, ρΡΓΟΡΘ6 ΟἸΠΠΙ 5 ἀξδεβὶ (οχ 5οὶ 0 Βᾶ45. εἰ αν, εο- 
[ΠΥ ΠΝ ἢ Θβ; βοᾷ ἰερὶν 5080]... ααἱ ΠΙΟΤῸ μὴ εὐλαβοῦ μετα- 
ϑεῖναι τὰ ἐψηφισμένα" λύσας γὰρ αὐτὰ μετὰ τοσούτων μαρτύ- 
ρων αἰτίαν τε οὐχ ἕξεις καὶ τῆς πόλεως ἰατρὸς γενήσῃ κακῶς 
βουλευσαμένης, εἰ γα}, αυὶϊ οἰ ν ̓ ξα 115 Τη8]6 ΘΟΠ ΒΌΪ 8 6 ΜΟΥ. 
Ετ Ῥγορίου βθηϊθητίαθ γι 6 ΠῚ ἅ06556. ΠΟ φΡοίοβί. Νρῆϊιθ θη ΪΠῚ 

ἐς τὰ ἄλλα ... καὶ ὅτι. -- 
καὶ ἐς τὰ ἄλλα διάφορος 

ἂν σχεῖν αἰτίαν μετὰ τοσ. μαρτ. 
(γενόμενον): ΒΟΪνΘΥΘ 6588, 
51 σα τη ἰοὺ ἐεπἰϊαπὶ ΘΟη5θηβι ἰτὰ πολετεκα]. Οσπὶ εἷ διἰ ἃ τῇ 
(οὗ, δάη. Π| 66, 2) ἔϊαῖ, οτἱ- ἰἴπ οδίθτὶβ τοῦὰβ 88 τοεῖ- 
ταϊηΐ ΠῸΠ 6558 [υταγ τη. [1ἃ-ὌὀἮ ρα] ϊοδδ ἃ ἀ Πλ}π|5.γ 8 {10} 61 
406 τὸ λύξιεν ΡγῸ 50θίθοῖο πᾶῦ6- ρουιϊηθπίϊθ8. δάνουβανὶ 8 
τη 5. ΝΟΑῸΘ ΘΠἾτὴ ΟὈβίδγ ρα πι5β οθϑϑϑῖ νους Ροτίι8 ῬΑγ εΡα 6 
αποᾶὰ απδίζθοῦ το Ἰατιῖδ ἀρυὰ ΤῊ, (ἰεττηδηΐϊοθ (]458., 4αδδὶ ἐς τὰ 
Ἰοοῖβ, υδὶ αἰτίαν ἔχειν ἀοοὰ- ἄλλα πολιτικὰ διάφορος βου - 
βαυὶ να]εὶ ([ 88, 8. 1ΠΠ| 17, 7. ρίμιπὶ εββϑοὶ. ψεγίθηάθπη δ 8 ηὶ 
ΤΑ. ὃ, ΜῈ 46, ὅ), δὰ ΡΘῖβο- εγδί 6 τῇ οὐδ ἢ ἴῃ οοὐουὶβ το- 
85 γεοΐουίυσ, ΝᾺ) 46 γ8 βἰπὶὶ- ὀ ὅθ 115, 1185. (50:16) απ δὰ 
ογ ΡΪδι, ΡὨΙ, 28 ἃ ἡδονὴ γΘΙΡΌΟΙΪοΔ 6 δαπιϊηϊβίγαιίϊο- 

οἱ δάνεοῦβἃ- ἄν τινὰ καὶ ἀτιμίαν σχοίη. -- 
ἄρξαι, ταῦπ το ἔπη οὶ. ΑοΥὶβεὶ 
ἰηῆη., φιοὰ ποη δὰ ᾿Ἰοίδπι ρὰ- 
ΠΟΙ τππουὶβ δά) } 5 γί] 0 Π 6ΠῚ 
τοΐογίαν, βεὰ δὰ ἃ ἀπᾶθ ἀποαιθ 
ΘΠ ΡΟΥῈ οἱ ἸΙοοο εχ ΤῊ 6 15: ΓΑ Ὸ τη 
ἸΠΡΕΥΙΟ ΘΘΓΙΏ ΕΓ, --- τοῦτ᾽ εἰ- 
ναι, ὃς ἄν. οὐ 1 44. 1 τὸ 
δ᾽ εὐτυχές, οἱ ἂν Ἔ . λάχωσιν 
οὐ ἴδὶ δάῃ. --- ἑκὼν εἶναι. (΄, 
άπ, ΠΟ 89, 8. 

Ἴῆω, 8 ϑυκένγε.. - 
ἘΠΕ ΥἘῈ ς. Οοπϑειιίαηι ὈΙοὰ. 
ΧΙ 84 οἱ Ῥἴαι. ΑἸΟ,; 17: .18. 
τῷ τε. ὃὉς τέ ἴΐα ςοἸ]οοαίο, αἰιᾶϑὶ 
ἐπιϑυμῶν ΠΟ ΒΘαμδίοτῦ, ἐς. δάη. 
14, 61. ὅδ. Ἀεβροπάθηι Ἰηΐου 86 
τῷ τε... καὶ μάλιστα εἰ καὶ 

ΘΔ ΡΥ Ϊ πΘηΐ, 
τὰ 5 65 56:. Νραὰθ δηΐϊμῃ βίσηϊ- 
Ποδηίαν τοϊϊαιαθ τὸ5 δα τϑηρα- 
ὈΠΙοα πὶ ῬΘΥΪπθηΐθβ, 86 τὑϑ!]αθδθ 
Γ65 δᾷθαιβ δὰ ΓΟΠΊΡῸΙΙΟΔ πὶ Ρ6Υ- 
ἀἰποηίθβ. [τ 8] εβί, σιιοὰ οΡρο- 
αἰξαν ὅτι αὐτοῦ διαβόλως ἐμνη- 
σϑῆ δἰϊθπιιπὶ 6558 οροτῦίθι ἃ 
γΘθι5. ΡᾺΡ]1οῖ8. ἤθνογα ἀπίθπι ἀ6 
τορι] οαθ δαπηϊηϊδίγαπᾶδθ τᾶ- 
ἰἴομθ ΝΙοῖαβ 12, 2 ΑἸοϊθίδαομι 
Ἰηοαϑαν, αποα τη οὶβ ΒΌΆ Τῇ Οαρὶ- 
αἸταύθιη αυδτη οἷν (818 ΘΟΙΊ ΠΟ τὴ 
βοαμπογθίασ, Οὐπὶ ἰρίζαγ πυϊο 1η- 
οαδβαίϊοπὶ ΓΘ ΡΠ 1οα 6 δα ταὶ Ἰβίγαι!ο 
ΟΡΡΟΩΪ πραιραὶ, Δ εἰάπεγο δᾶ- 
ΒΕ ΡΟΪΔ, 401 Ράγεγς. Ρ. 21 
τὰ πολιτικά ἀεοϊοτὶ ἰμββὶῖ, --- 
διαβόλως, οαπὶ οτἰπιὶπἃ - 
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[τὰ πολιτικὰ] καὶ ὅτι αὐτοῖ διαβόλως ἐμνήσϑη, 
καὶ μάλιστα στρατηγῆσαί τὲ ἐπιϑυμῶν καὶ ἐλ- 

΄΄Ὡ“ ΄ 3 3 - ᾿ Ψ ’ 
πίζων Σικελίαν τὲ δι αὐτοῦ καὶ Καρχηδόνα λή- 
ψεσϑαι καὶ τὰ ἴδια ἅμα εὐτυχήσας χρήμασί τε 

᾿ ν᾿ Ἁ 9 ᾿ς ς Ἁ καὶ δόξῃ ὠφελήσειν. ὧν γὰρ ἐν ἀξιώματι, ὑπὸ 
τῶν ἀστῶν ταῖς ἐπιϑυμίαις μείξοσιν ἢ κατὰ τὴν 
ὑπάρχουσαν οὐσίαν ἔχρῆτο ἔς τὲ τὰς ἱπποτροφίας 

καὶ τὰς ἄλλας δαπάνας" ὅπερ καὶ καϑεῖλεν ὕὥστε- 
ρον τὴν τῶν ᾿“ϑηναίων πόλιν οὐχ ἥκιστα. φοβη-- 
ϑέντες γὰρ αὐτοῦ οἱ πολλοὶ τὸ μέγεθος τῆς τε 
κατὰ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα παρανομίας ἐς τὴν δίαιταν 
καὶ τῆς διανοίας ὧν καϑ᾽ ἕν ἕκαστον ἐν ὅτῳ 
γίγνοιτο ἔπρασσεν, ὡς τυραννίδος ἐπιϑυμοῦντι 

οἰνὶιᾶ5 τηθᾶϊοο ορϑέ, φορὰ οΟμβι πὶ δα αοα, 564 ᾳφαοα πιαίιιηι οοῃ- 
51ΠΠπ|πὶ σΘρΡΪί. 

τἴοπ 6. Ο, τὴν διαβολήν 1 131, 
2, - στρατηγῆσαι, εχΧοτ- 
οἰτὰ 5 ἱππΡΘΟΥΪΤ 5 5 οΐρδγθ 
(4ας Οὐοπιπιαπᾶο απίγϑίθη); ΠδῊῚ 
ἀυχ ογϑδίι 5 ογαὺ (8, 3). - 
ἐλπίξων λήψεσϑαι. Ὅε τὸ 
οἵ, 90, 2. Ιβοοτ. ΥἼΙ 8ὅ. ΡΙαΐ, 
Αἷο, 11. Διὰ τοῦ αὐτοῦ δϑὲ διὰ 
τοῦ στρατηγῆσαι. -- ἅμα ΘΕΠῚ 
ὠφελήσειν ἴὰαησθ, -- εὐτυχή- 
σας, 5] ἘΠ τ ον γι Ὀ6||0 
δε 55 556ΐ. 

8. 8. ὧν ἐν ΕΜ ΘΕΙ 
ὑπό ... Πὰ ἴδηι 1 180, 1, δὶ 
οἵ, δάη. --- ἢ κατὰ... οὐ- 
σίαν. Ουδηᾳυδπὶ δου (65. οἷ τ5 
τηᾶσηδϑα ἔπογαηί. Οδπίαπη ΘΗΪΠῚ 
181. δοϑιϊηδίαθ βαηί, Οἵ, ΒοΟΘΟΚΙ.. 
Οδοοῃ, οἷν. ΑἸΠδη, 1 Ρ. 683. Π6 
ἢ κατά οἵ, 1 50, 1. -- ἵππο- 
τροφέίας. Οἱ. πι. ΤΌΝ 10... 

8 4. φοβηϑέντες γὰρ. 
δίαιταν, τηρθίπθπίθϑ5 Θηΐ πὶ 
ΡΙθυΐᾳαθ πᾶρηϊέα ἃ ἰ ἢ 6 ἢ ἴῃ - 
Βοϊθηξζΐδα, αἰ 'ἰῃ ΘΟΥΡΟΓΙΘ 
510 δὰ ουἱίαπὶ νἱοίατη α 6 
αἰ ῸΤ 5ῖνθ Ὀγονὶὰβ 4πἃ ἴῃ 
ΟΟΤΡΟΥΪ5 58] σα τὰ νἱοίαα 8 
αἰοθδία". Ῥγδθροϑβίζαπι: αὐτοῦ 
δὰ τῆς παρανομίας οἱ τῆς δια- 
ψοίας ῬΑΥΪΟΥ βρθοίαυ; το οχὶντιηι 

ἑαυτοῦ ϑουιρίιπι εδέ, 4αΐα αἰοῖ- 
(ὰ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ δῶμα παρα- 
νομεῖ. Οἵ, ὙΠΙ 66, ὅ. εγθα ἐς 
τὴν δίαιταν, ἀπε ἀεἸοηἀ8 6558 
ΜΝ ειάμογ 1. 1, ορπϑίυσ, ἤθαὰθ 
ΒΌΡΘΓν δᾶ Π68 Β0ηΐ (Π8τη ΠΟΙ 50- 
Ιὰπὶ ἴῃ ουϊα νἱοίαᾳφαο, 56 ἴῃ 
ΟἸἸηΐ ΘΟΡΡΟΥΪΒ ἔπποίϊοπα παρα- 
νομία 6586 ΡΟίε51) εἰ δὰ οοπίνᾶ- 
ΤΙ ΟΓΌΤΩ ΔΘ4Δ0}}108 6 ΠῈ ΠοΟοββϑυΐα. 
Βεβροπάθηΐ θῃἰπὶ ἰπίοῦ 56 τῆς 
κατὰ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα παρανο- 
μίας εἰ τῆς διανοίας, ἐς τὴν 
δίαιταν εἰ ὧν... ἔπρασσεν. 
ἈΑοοοάϊ αὐοᾶ γερὰ {Πᾶ Ρτοοῦ] 
ἄυθιο ΡΙαΐ, ἰορὶῦ, αὶ ΑΙο. 6 δᾶ 
ΒπποΪ Ἰρϑιπὶ Ἰοόυπν τ ΒΡ οἴ θ 5 βουῖ- 
" ἣ γὰρ ὑπὸ Θουκυδίδου 
λεγομένη παρανομία εἰς τὸ 
σῶμα τῆς διαίτης ὑποψίαν 
τοιαύτην. δίδωσιν. Οἱ, 28,2 τὴν 
ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ ἐπιτηδεύ- 
ματα παρανομίαν. 6 ΑἸοΙ ᾽Δα 15 
νἱοία οἱ ἰαχανὶα οἵ, ΡΙαί. ΑἸο. 6. 
10. -- καὶ τῆς διανοίας... 
ἔπρασσεν, οὐ. πηϑοπίτιἀϊη 6 ΠῚ 
ΘΟΏΒ. ΠῚ ἴῃ 1185 ρτοροβίεὶ, 
486 'ἰπ ἀπδαῦϑαπδ τ ᾶἃσ6- 
θαι, ἰπ 48 βεῦοπάδ νθυβᾶγθ- 
ἘΝ Οἵ, δᾶη. ἽΝ 08, 1. -- ὡς 
τυραννίδος... τὴν πόλιν, 

ᾧ» 

ἀκ ὡς. να δ ᾿ξ άοζ 

Ὁ χα νι 
ΓΙ 
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πολέμιοι καϑέστασαν, καὶ δημοσίᾳ κράτιστα δια- 
ϑέντι τὰ τοῦ πολέμου, ἰδίᾳ ἕκαστοι τοῖς ἐπιτη- 
δείμασιν αὐτοῦ ἀχϑεσϑέντες. καὶ ἄλλοις ἐπιτρέ- 
ψαντες οὐ διὰ μακροῦ ἔσφηλαν τὴν πόλιν. τότε 
δ᾽ οὖν παρελϑὼν τοῖς ᾿“ϑηναίοις παρήνει τοιάδε. 

λόγος ᾿άλκι- 10. Καὶ προσήκει μοι μᾶλλον ἑτέρων, ὦ ᾿4ϑη- διεϑαυ, ἠδ - 
ναῖοι, ἄρχειν (ἀνάγκῃ γὰρ ἐντεῦϑεν ἄρξασϑαι, ἀπολογεῖταί 
ἐπειδή μου Νικίας καϑήψατο), κ αἱ ἄξιος ἅμα πέντε 
νομίζω εἶναι. ὧν γὰρ πέρι οὐβοηλος εἰμι, τοῖς λοπρεπείας 

μὲν προγόνοις μου καὶ ἐμοὶ δόξαν φέρει ταῦτα, "αὶ φρονή- 
ατος καὶ τὰ 

τῇ δὲ πατρίδι καὶ ὠφελίαν. οἵ γὰρ “Ἕλληνες ἜΝ αέοῖς δὲΞ 

ὍΔρ. 1ὅ. 8 4. διαϑέντι οχ 5010 Η, δποίαίαπι 6βὲ, ᾿διαϑέντα 
εχ [ὑ, 8]. Ρα]. Αὑρ, τὰ. (5εα Μ. τὰ οπι.); ἀδ ἘΕΙΙ  αΪ5 ΟΠ 5815 
οοηβίαί, ΒΘΟΘρ Π}18 ᾿'διαϑέντι, αιοὰ Ἰἰοθί πΠ0Ὶ ῬΓῸ γαῖα βουριανα, 
5684 ρτῸ ᾿ἰὈγΑΥΪ σοπϊθοίαγα ΠΑΡΘΠα ΠῚ 5'0, οοπίθοίιπγα ἰᾶπηθη οϑί δὰ 
5θῃ θη 18 πὶ ἀρία (οἵ, Δἀη.,} οὐ ατα [Δ ο Ποῦ ἱπνθηϊγὶ πραιοϑϑί. 

αιαοᾶ ἀοπιὶπαῖϊοη θη ἃἔθο - 
ὑαν ΘΥ ΠΟ ΠῚ ΤΥ 11; Ὁ. 25:10) 
οἷ, 4Ἐ8} 4 ἃ ΠῚ Ραθ]ἴδε 65 
6111 (810. 16 515) οριΐϊπηθ 8ἀ- 
τὰ ἰβίγανογαί, ἱπίτηϊοὶ 6χ- 
ΒιΙτοΥδηΐ, ρτῖνατπι βίπρα! 
τι οΥθιι5 οἰ τι5 οἴξοηβὶ, οἵ σα ΠῚ 
1185 4115 ΟΟπΙΠ 51 556}, 
ΠΟῸΠ ΒΠΠ]10 ρΡοϑὶ (εἴ. δάπ, 11, 4) 
ΓΘΙΡ Ια Ροταϊάοναη ί, 
Ιια4π6 χαὶ διαϑέντι δὰ 
πολέμιοι καϑέστασαν τοἴοτ᾽Πιιι5 
καί Ῥγοὸ οοποθββῖνο (οἴ, δάῃ. 16, 
Θ.Υ 7, 2) δοοίριθπίθβ: 8] [6 ΓῸ 
διιθπὶ καί νο]πλι5 καϑέστασαν 
εἰ ἔσφηλαν ἰαππρὶ, Ουδ ναῖῖοπο 
Π1}}}} ΓΘ Πα Πα, ἴῃ απὸ 45 
ἴᾳγε οἴϊδηάδι. Α ἀ ἐπιτρέψαντες εχ 
Ῥυΐον δ ἐπυηῃςίαῖο τὰ τοῦ πολέμου 
τερείθηαἃ βευηί. οὐ διὰ 
μακπροῦ. ΟΥἾἨ, δι᾽ ὀλίγου 11, 4 
οὐ 10] δάῃ. 

σοὶ 16. 81. καὶ προσήκει 
μοι... »» ΘΟ ἀδπαοαυΐ 6πι 00 ΡῈΡ 
καί τορδιϊταπὶ τηϑηϊίοβίο ἀϊβιίη- 
σαϊε Ὁ ἄξιός εἶμι, Ἰπτ6]Πρὶ ἀ6- 
θεὲ ἀθ ἴυγα (Οοπιροίεητ,, 4η- 
ΡΥ 06), 4ὰὸ τοροίας ᾿πηρουϊ πὶ 
ΟὉ ΤΘΠΙρΡῸ Ὁ]. θΘη6 οοβίδπιὶ ἀοπηϊ, 
ΒὈΠΙΡ (115 ΡΌΒΙΪο6 ἴδοιοβ οἱ αἀϊσηὶς- 

(αἰ6 πὶ οἰν δι} ἰπἀ6 δοίη), ἴδιιὶ- 
1ῖ8 6. φιοααθ ΒΡ ΘΠ ΟΓ6ΠῚ, --- ΒΘΠ6 
δυΐοπὶ Τῆιο. ταὶ ρῥυδοίγαοίατι 
ΑἸΟΙ ΙΔ 15. ᾿π σι ηἰ πὶ οἱ ἴῃ 5065 
ἃ 5[ΠΊΡ|1οἱ ροβιίμ!αίϊοπθ νϑ αι} ΡτῸ 
ΔαΘ(ΟΥΙ Δ (8 ΘΧΟΥΒΙ. Βδ8ι.--κἶῖἰι ἃλ- 
λον ἑτέρων. Ο, δᾶη. 1 8, 1. 
-- ἐπειδὴ ... καϑήψατο. 
Ηδθο ἀἰοῖυ: απ οπΐᾶπι πη6 Νὶ- 
ΟἸΒ ΡΒΙΒΟΡΙΉ ΧΙ, ΙΠ6 ΠΟ 
ααοὰά ἴδοϊο αἀϊοδπάϊ ἱπὶτῖὰ πὶ 
ἴδοοτθ ορογίεί. -- ἐπιβόη- 
τός εἶμι. »Επιβόητος ἰηῖοτ 
68, 46 ἴῃ ΠΙΔ]8ΠῚ ρδΓΐΘΠῚ δοοῖ- 
Ρίαμταν, Ροηΐε ΡΟ] ΠΧ Ν' 169. Εἰ 
Ἐαιδβίδιἶπ5. ἴῃ Οάγ55. ΧΙΧ ῥ. 1866 
ἐπιβόητος, ὁ μοχϑηρὰν. ἔχων 
φήμην, καϑ' οὐ δηλαδὴ βοαὶ 
γίγνονται «ὦν Ιάρηι ἰγδαὶὶ ΤΉ ΟΠ. 
Μδσ. ἴῃ διαβόητος... . [ΕΠ Πδθο 
ἴα γϑοίθ δοοὶρὶ Ροβδιηι: δίθηΐἑ πὶ 
6ἃ, ΡΓΟΡίΘοΓ 4086 ἢ 56ΓΠ10 - 
ἢ 65 ΠΟΙΪΠ ὉΠῚ ΠΘΈΌΓΓΟ, ΡΤῸ - 
ῬίοΓ 4αιδᾷ)θ πᾶϊα δι ᾶϊο, νοὶ 
Οὔ 486 (ΝΙοῖα5. δὲ 4111) πὶ ἴῃ - 
αιηαπί,. [Ιἀθὴ βϑηϊΐο ἀθ ἴἴ8, 
4ιᾶθ ἴῃ ἤπθ Πεῖι5 080. ἀϊοῖε, 
διὰ ταῦτα τὰ ἴδια ἐπιβοώμε- 
νος.“ ΒΚ, Μοῦρα Τογθηὶ, Ρυγοὶ. 
Δά6Ιρ]ι. 17 οὐπὶ ἰοίᾷ 5θηϊθηςἃ 
8 π6 σομηραγδὶ Βδὰ, 



δάσκπει ὅτι 
μαλῶς μετα- 

χειρίξει. 
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ὑπὲρ δύναμιν μείζω ἡμῶν τὴν πόλιν ἐνόμισαν 
»Ἥ 

τῷ ἐμῷ διαπρεπεῖ τῆς ᾿Ολυμπίαζε ϑεωρίας, πρό- 
τερον ἐλπίζοντες αὐτὴν καταπεπολεμῆσϑαι, 
ἅρματα μὲν ἑπτὰ καϑῆκα, 

διότι 
ὅσα οὐδείς πῶ ὠδιώ- 

της πρότερον, ἐνίχησα δὲ καὶ δεύτερος καὶ τέταρ-- 
τος ἐγενόμην καὶ τἄλλα ἀξίως τῆς νίκης παρε- 

’ » 

σκευασάμην᾽ νόμῳ μὲν γὰρ τιμὴ τὰ τοιαῦτα, ἐκ 

δὲ τοῦ δρωμένου κχαὶ δύναμις ἅμα ὑπονοεῖται. 
᾿ [ἢ κὰν τ -» ΄ , “ 

χαὶ οὔα αὖ ἔν τῇ πόλει χορηγίαις ἢ ἄλλῳ τῷ 

8 2, ἐνόμισαν, ἴῃ 6811 
δαάτοι, σα ηΐ 5αηςθη 8 πι αἱ 
Ῥαϊαγθηΐ. ΑΟΥ. ἱποομαιίνυβ. -- 
τῷ ἐμῷ διαπρεπεῖ τῆς. 
ϑεωρίας. ῬοΥί: ρΓΟΡίοΥ (ἀρ- 
ρᾶτδίι 5) ΒΡ θπά οὐ 6 ΠῚ, 410 
δὼ δᾶ ᾿ἰυΔο05 ΟἸγιρίδ 085 
δα 11, Οἷς, 8Δάη. ΠΟΘΙ, 3. 6 τΠ6ο- 
ΥΙΪ85 ἀηΙνοΥβἰ5 νἱἃ. δάης Κ 18, 1. 
6 πὸ Αἰοϊθῖδαϊβ ἱμπϑουῖα νἱάθ 
Ρίατα ἂριὰὰ Ῥβϑυᾶο- Απάοο. ΤΥ 
25 544. οἱ Ι5δοοῦ. ΧΥΙ 84... ὲ- 
Υδθ ἢϊο τηθπιοτᾶίαδ ἃ ΤηϊΪν. 
(Εΐβι, αν. ΠῚ Ρ. 888) ΟἹ]. ΟΥ̓Χ ΧῚΙΧ 
(424), Ὁ Που ζθογσῖο (ΑἸοῖΡ, Ρ. 129 
δαοίοτα Οογϑιηϊο) ΟἹ, ΧΟΙ (416), 
ἃ τοί, [Ηϊ5ι. αν ΝῊ ρ, 72 5αᾳ. 
γοῦβ. ἄθετη. [Υ̓ ρ. 48 544.] Ο1.ΧῸ 
(420) υἱθαππύιν, Ῥοβίγοπια 586η- 
ἰθηϊϊ8., ατἃ ὈΓΪΠΊΔ5 ροβὺ ΝΙοῖδο 
Ῥϑοθηη ἴον ]85 ἔι11556 βίαίπιϊ ἐγ, τη 1}}} 
νοὶ νἱἀθίυῦ 6586 5: Π}}Π|ππη8.“ ἢ 
ΟΙ]455.-- διότι οοί, Ηδροα οπτη 
μείζω ... ἐνόμισαν Ἰίᾳαοι ἱπη- 
Βοπᾶδ 6556, -- καϑῆκα. ,,[π 
ΘΟΥ ΔΙΊ η ΤηΪ5]. γα. 90. δὰ 
ῬΏγγη. Ρ. 898.“ ἀο6]}], Οἱ, 5160. 
3 ΡαῦΒιν ΝΙ δ ΠἯΠῚ - ΘΠ Δ ΟΡ 
Ἰη γϑηβῖ να καταβαίνειν (εἶ. 
ΘοΟΠηοῖά, 8 Χρη. Απᾶρ. Ι 8. 
217) οἱ 1μαι. ἀθβοθπάθνθ ἴῃ οοῦ- 
ἐδ ΠΊ 6 ἢ αἰοϊἑαν, --- ὅσα οὐδείς 
πω ἰδιώτης πρότερον. Ρετὶ- 
γαΐι8 γϑρὶθιβ οὐ οἰν αι} 08. οΡ- 
ΡῬοπίίυν, Νάαπι [δοί πὶ 6556. σοπ- 
ΟρΘαϊαγ, αὐ 80 ἢἷ8. ῬΊΌΓΟ5. ΘΌΓΓΙϑ 
ταϊ ἰαγαπίαν. Αὐ Ἰβοου, 1]. ἃ, ογᾶ- 
ἰοΥΐθ ξεύγη καϑῆπε τοσαῦτα τὸν 
ἀριϑμόν, ὅσοις οὐδ᾽ αἵ μέγι- 
σται τῶν πόλεων ἠγωνίσαντο. 
Οἷς Ριαῖ, ΑἸο. 11, -- ἐνέκησα 

δέ. ,, Πδοία. ὅ60]. τὰ πρῶτα. 
ΝΠ ὈΥΪΠΊΔ ΠῚ οἱ βθοιηάϑηη οἱ αι8 Υ- 
ἰδ} ΔΙ ΠΊΔ Π γϑί 1558. ΑἸοϊ δ  θτὴ 
6Χχ Ποὺ ἰΙοοο ΤΠπαον αἰ 415 βουϊθαπὶ 
ΡΙαίατοιβ ΑἸο, [], ἃ.} εὐ. Αἰ86- 
πᾶ 65 [86]. Αὐ Ευτὶρὶ465, ααοᾶ 
᾿ϊάθηι δ ποίαγ αὐ, ΘΌΠ ὈΥΪΠΊΟ οἱ 
ΒΘοιηΠ4ο οὖ ἰδθγίϊο οαγγιι ν᾽ ΟΥ̓ τα 
[1556 ἰνδαϊ ἀγα, Ἐν ρ᾽ θὰ 56- 
Οαΐιι8. δϑὲ ἰβοούίθβ []. ἃ.] ....ὅ 
γἱοίονῖίαβ ΟἸγπιρίοαβ ΑἸςοϊ ἰδ 15 
τηϑπιοῦδύ οἰΐαπὶ Ποηη βίῃθη 865. ἴῃ 
Μιάΐαμπα [ΧΧῚ 145], αἱ εἰδὴ 
4118, αὰδ6 δὲ ΑἸοϊ θ᾽ ῖ5. ̓ π ρθη τι πὶ 
οὐ ὕ65 ρϑυϊηρηΐ, ἰθσαίαγ, Θαυοά 
'ρ88. πἰσ ῥᾷυ]ο Ρόϑι αἰοῖε καὶ 
τἄλλα ἀξέως τῆς νίκης παρε- 
σκευασάμην 60 ρογιποι, απο 
ΑΥΠοπδοῖι5 1. ἃ. ἀθ 60 Ῥγοάϊί: 
᾿θλύμπια νικήσας ΟΕ ϑύσας 
᾿Ολυμπίῳ «4 τὴν πανήγυριν 
ἅπασαν εἷστίασε. Μία Ρ. Βὰ- 
Ὀγτὰπὶ ροηϊβί. ΠΠ 21,“ θα κ. 6 
ρδάθπι τ6 ιυϊάδπη ΘΟΠ 518}: ἰα θεοὶ 
θ᾽ Κ85. Νοὴ πα] ἰσὶταν ργοχὶ μηδ 
510 Ροτγίμβ ἰπογργθίαίαγ: οὐ 6 6- 
ἰθγ Δρρᾶγανϊ ρτὸ γἱούουϊ 86 
αἰρηϊιαΐε, --- νόμῳ...τιμὴ 
τὰ τοιαῦτα, ποτ ἰ8|18 πὸ- 
ΠΟΥ ἰ5η, Οἷς. Μαίς ὐ 
8 8090 β΄. Κυιιοο. ὅτ. 8 61, 7 
δάη. ὅ. Μ]οίονοβ που πὶ ρὈ]1- 
ΘΟΥΙΠῚ ΠΟῸῚ 50πΠὶ 510], 564. οὐδ ηὶ 
Ῥδύγ8. ἀγΌΙθ 8. ΠΟΠΟΥ ΠῚ ΡᾶγΑ558 
ΘΧ ΡΙΠΑ ΔΙ ΘαΥτ Π 118 «Ο ἰββ᾽ πλστῃ 
οδῖ. --- δύναμις ἅμα ὑπο- 
νοξῖται, ἀ6 ροϊθοϑίαίϊε δἷὶ- 
ταὶ] οοηϊθοίατα ἔἰύ, 

8. 8. ὅσα ἀςοιβαίίνιι δά λαμ- 
πρύνομαι ἰίὰ δἀϊοοίαβ 65, αἱ 
511Π1}165 δοοιιϑαι νὶ 8806 δὰ δια- 



μὲ- 
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λαμπρύνομαι, τοῖς μὲν ἀστοῖς φϑονεῖται φύσει. 
ι ἢ ,᾿ ᾽ Ἁ ᾿ 

πρὸς δὲ τοὺς ξένους καὶ αὕτη ἰσχὺς φαίνεται. καὶ 
οὐκ ἄχρηστος ἥδ᾽ ἡ ἄνοια, ὃς ἂν τοῖς ἰδίοις τέ- 
λεσι Ἁ δ Α : φ ᾿ γλλὰ ᾿ νι )λ 9 λῇῦ 

“ἡ ἑαυτὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν ὠφελῇ, 
οὐδέ γε ἄδικον ἐφ᾽ ἑαυτῷ μέγα φρονοῦντα κὴ 
ἴσον εἶναι. ἐπεὶ καὶ ὃ κακῶς πράσσων πρὸς οὐ- 
δένα τῆς ξυμφορᾶς ἰσομοιρεῖ" ἀλλ᾽ ὥσπερ δυστυ- 

» 9 “ Ὁ , 

χοῦντες οὐ προσαγορευόμεϑα, ἐν τῷ ὁμοίῳ τις 

Οδᾶρ. 16. ὃ 8. αὕτη Οἵ νοῦ τὸ δι, ον 61" ΜΝ. ῦΥτς πῖν, 
αὐτή Αυρ. Ρα]. . αὐτὴ να]ρ6ο. 

δ᾽ ἢ ἄνοια (4855. (Ἱ. Ἵοη. Μ, Τ. πιᾶγρ. ᾿ᾶαγ, γρ. πὶ. Ε.., το] ῖ- 
φαῖ ἡ διάνοια. 

φέρειν. ΟΥΣΒΘΠΙΟΙ ΤΟ, Σ-- ἰχο- 
φηγίαις ἢ ἄλλῳ τῳ] ἑἕχκου- 
σίοις ἑορτασίμοις ἀναλώμασι. 
5080]. 6 χορηγίᾳ, 486 ρτορτῖὶο 
αἰοίτιγ, νἱὰ, Ηθνπι. Απίϊαι. τ, 1 
ξ 161, 2. -- λαμπρύνομαι. 
ὙΠ ΒΟΠπαΒ αἰοῖν τη θ] 5 6556 ἀγάλ- 
λεσϑαι ἀπᾶηὶ λαμπρύνεσθαι. 
88πε ἀγάλλεσϑαι 58 6ρε ε5ὲ σ8- 
ἀθγθ,), 88 οἴϊουγ οὐ ἰδοίδυβ 
Δ]Ἰατιὰ τ, Νραΐδ ἰ8ΠΊ6} λαμ- 
πρύνεσϑαι ἢδο 5 σα! ἢΠἸοαίϊοπ6 ἴη1- 
ΡΓΟθαπαιη δὲ αὖ τηϊητι8. Α.ἸΟΌΓΩ, 
βὶ βοΠποϊαβίαπ Αὐἱβίορ μα πῖὶβ 586- 
4 ΌΪΤΉΝ, αὶ δα Βα, 558 μειρα- 
κίων ϑ᾽ ἅμιλλα λαμπρυνομένων 
ἐν ἄρμασι λαμπρυνομένων οχ- 
ΡῬοπὶν καυχωμένων. . Βα π}}} 
οὈβίαί, αἸΠΟΠΠῚ15 λαμπρύνεσθαι 
101 46 πηιᾶρηὶῆοο οἱ βρίοπάϊάο ἃΡ- 
Ῥᾶγαία ἴῃ ΟΌΓΡΙ 115 ἱΠδίγι 6} 18. 80- 
οἰρ᾽δίοσ, αὐ ἀρυὰ Τῆμο, ὟΙ 16," 
θα, δὰ ο, 41, ΟἿ, ἐλλαμπρύνε- 
σθαι 12, 2 εἱ ΒΕΠΒΕΡΕ «ἡ ΡΠ]. 
Ερ. 88 ρ. 2380. τοῖς μὲν 
ἀστοῖς φϑονεῖται. ΟΥ, ΠΉΒΕῚ 
αΥ,.8.48...18 δάη, 8. εἰ 8 52, 
δά, 1, καὶ οὐκ ᾿Μθυας 
στος] εἰρωνεύξται ὁ ὁ ᾿Αλκιβιά- 
δης λέγων ὅτι, εἰ καὶ ἀνόητος 
φαίνομαί τισιν, ἀλλ᾽ οὖν τῇ 
πόλει οὐκ ἄχρηστός͵ ἐστί μου 
ἡ ἄνοια. ϑοΠο]. , Ἢ δ᾽ ἡ ἄνοια 
ΒΑΓΟΑΒΙΠΠΒ δ᾽ δΔΟΘΙθα5, 
αὐδη νοβ γοοδίϊα ᾿π58 πὶ 81.“ 
ΒΙοοτηΐ, Ιάδπὶ ἰηΐτα 17, 1. 8:- 

ι. 

ΠΙαὰ Ιοβὶς 5680]. (οἴ. δαη.) εἰ Ῥτγοοορ. Ρ. 8337, 20 
ἄχρηστος ἄνοια καὶ προπετής 50Υ06Π8. Ι͂άϑπὶ ἃ βϑηϊθηϊὶα οοηι- 

Π1116 ᾿Ἰγοηΐαθ ΘΧ θη ρ πὶ ἀιϊν ΠῚ 
61, 1. Οἔ, οἰἰαπι δά, 78, 1. 
ὃς ἂν. Οἵ, αἄη. 14. -- τ λςσι] 
δαπάναις. ϑ6Πο], 
8 4. μὴ ἴσον εἶναι, ἱ. 6. 

ΘΠΆΙΠΕΡΘ ΒΈΡτΑ 4]105. νεῖ]. 
ἐπεὶ τος: ἰσομοιρξ. Ῥογί:: 
Βἰαυϊά τη οὐ 185, 4ααὶ ρυθηνὶ- 
τὰν ϑάνοτβα ον ἐπ πᾶ, πα] 1 Πὴ 
Παθοῖ β8ε οδ᾽ απ ϊβ 50- 
ΟἿ ΠῚ.) ΡΥΌΡΥ. οατῇ Ππ|1|10 ρΡἃ- 
τ πὶ πα οὺ ΘΔ] ἃ (18 ΡΔΥ- 
16 πη. Οἵ, ἡ ἐσομοιρία τῶν κακῶν 
ΙτΤὅ, θ. Ἰσομοιρῆσαι πρὸς 
ἀλλήλους ν 568. ρΡϑυ]ο δἰϊα νὶ 
αἰχὶε οἰϊδτη ἴβοον, Ψ' 89: δ) 10ὶ 
ἀδινβ. ΡΓῸ πρός Ἰορίιαν. --- οὐ 
προσαγορευόμεϑα, ΠΟἢ 58 - 
ὰ 8 πλπτ. Εα]50 ἀθ πδὸ νὶ γϑγθὶ 
προσαγορεύειν ἀαθ ΓΔ Π8 (εἷς, ΡΙ Αι, 
ΟΠάγπι. 1646) οὐ προσηγορού- 
μεϑα Κταερ. Ετίαπι Ρεὶτι5 Ἰοοὶ 
Βθη θ μα Ῥάγαπι ἰμ ε]]εοία Μαά- 
γἱρ. Αγ. οὐἱῖ, ΤΡ. 826 οὐ προσ- 
ἀρκούμεϑα (που ἰὲν ΤΠ Ρ ΟΡ6 
δὲ δΔυχ 10), απο νεῦθὸ ὑπερ- 
φρονούμενος τηΐητι5 ἀρῖθ ΓΈ5ροη- 
ἀοι. ϑοηϊθηιϊία δηΐπ Πᾶθο οϑί: αἰ 
ἴθ] 1665 Ὁ 4115 ἀδβρὶ- 
οἰαηέατ, ἰἰὰ δ] 1 οἰ θι5 ἀ δ 5ρὶ- 
ΟΟΥΘ ἃ|105 ἰ᾿ἰθοῖ, ϑα] αἰδπλαβ 
δαΐθτη δίατιθ ΟΟΓΉΪ 6 Γ ἈΡΡΘ ΙΔ Π115 
4008. ΟΟἸϊπη8. δία 6 ΟὈΒΘΡΨΆΠΊΙΒ, 
ΒΔ Ια θὰ ΠΟἢ πη ρ ΘΓ ϊΠλιι5. 118 405 
ἀοβρίο ἢ 8. --- ἐν τῷ ὁμοίῳ 
δϑαπο, ἰΐθι, Οἵ, ἀάπ, 11, 
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ἀνεχέσϑω καὶ ὑπὸ τῶν εὐπραγούντων ὑπερφρο- 
νούμενος, ἢ τὰ ἴσα νέμων τὰ ὁμοῖα ἀνταξιούτω. 
οἶδα δὲ τοὺς τοιούτους καὶ ὅσοι ἔν τινος λαμ- 
πρότητι προέσχον ἐν μὲν τῷ κατ᾽ αὐτοὺς βίῳ 
λυπηροὺς ὄντας, τοῖς ὁμοίοις μὲν μάλιστα, ἔπειτα 
δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ξυνόντας, τῶν δὲ ἔπειτα ἀν- 
ϑρώπων προσποίησίν τε ξυγγενείας, τισὶ καὶ μὴ 
οὔσης καταλιπόντας, καὶ ἧς ἂν ὦσι πατρίδος, 

ταύτῃ αὔχησιν, ὡς οὐ περὶ ἀλλοτρίων οὐδ᾽ ἅμαρ- 
τόντων, ἀλλ᾽ ὡς περὶ σφετέρων τὲ καὶ καλὰ πρα- 
ξάντων. ὧν ἐγὼ ὀρεγόμενος καὶ διὰ ταῦτα τὰ 
ἴδια ἐπιβοώμενος τὰ δημόσια σκοπεῖτε εἴ του 
χεῖρον μεταχειρίξω. Πελοποννήσου γὰρ τὰ δυνα- 
τώτατα ξυστήσας ἄνευ μεγάλου ὑμῖν κινδύνου καὶ 

πηθπἀδίαγ, Νϑαιθ ΘηἰπΊ 46 ρθη αϊ ΘΟΠ51}10 5ΘΓΠῚΟ 6588 ροίθϑί, αὶ] θᾶ, 
απδ6 ΑἸοἰ 8465 γονονᾶ [θοϊί, οχουιϑδηίαγ, Οὗ δάη. 

8 5. οὐσαν οοαά. ϑβὰ, αυομηοᾶο 418 νἱ πα! 0 6ηι, ατι86 ΠΟῚ 
β'0, το] πα αθγα ροίοϑί ὃ 

ἣν Α γ 9 ΄ 

π-- ἡ τὰ ἴσα... ἀνταξιου- 
τῶ, ἰ. 6. δυΐ αἴξαῦ 15 δία 6 
ΘΟΙΠ Πα 5. ᾿η ἴθ! οΙθ 5 Ρ8- 
ΑΙΡΘΥ 6510 δίᾳπο ἔθ] 665 δἰ] 
6588 ΘὉΡ ἰ{, 6 ψϑυθὶβ τὸ ἴσα 
νέμειν οἵ. δά. ΠΙ 8, 1. 
8 ὅ. τοὺς τοιούτους, 501]. 

τοὺς εὐπραγοῦντας. -- καὶ 
ὅσοι. -προέσχου] καὶ ὅσοι 
ἔν τινὸς πράγματος λαμπρῷ 
κατορϑώματι κρείττους ἐγέ- 
νοντο. ὅ0}|0]. --- ἐν ΠΛ Σ 
βίῳ] ἤγουν καϑ᾽ ὃν χρόνον 
ξῶσι. ὅδῃο!. ΟἷἉ, Βεῦπῃ. ϑγηί, 
Ρ. 241 εἱ ἀθ αὐτούς ῬΓΟΠΟΙΙΪΠ6 
Ἀάη. 1 17. ὑπ βϑηίθηία οἵ, Π 
45, 1 οἱ 101 δάη, --- ξυνόντας, 
ΟῸπὶ νου βθηΐαν οὶ 115, ΝΟ 
τηα!ατη αἰευνοὶ τοῖς ξυνοῦσι, 
αὶ ΟΌΠῚ 15 νουβϑηΐαν, -- 
τῶν δὲ ἔπειτα... καταλι- 
πόντας, ῬοΒίθτοΟΓ ΠΏ ἃ τι (6 1 
πΠΟΠΠὮα}} 15 νη αἰὸ αύϊ 0 6 ΠῚ 
οορσηϑίϊο πη ἑβ ΟαΠὶ1} 0515, {1 ἃ πὶ - 
δὶ ποὺ δϑϑ8θΐ, ἰδηαιδηὶ Ποῖδ- 
αἸιϑίθπι το 4 αἰβ5ε (οἷ, ΙΝ 18, 
ὅ. 16, 1), 1. 6, 14 οὔἴδθοϊβϑδθ αὖ 
Ῥοϑὶ ᾿ρβοόῦαιη ΤΟΥ 6 ΠῚ ῬΟΒ ΘΓΟΥ ΠῚ 

Επιθηά, Ηογνογα. δια, Τῆπο, Ρ. 88. 

ΠΟΠΠᾺΠΠ} σορπδί ΟΠ 6} ΘῸἢ ἱρ518, 
Θιϊδπιδὶ γον ΠῸῚ 6δ58θί, δ] 
Διγορανγθηῦ, --- ὡς οὐ περὶ. 
πραξάντων οὐπ αὔχησιν ἰαι- 
Βοπάππι εὐ ἰπἀ46 ΘΧΡΙΙοϑ ἢ ἀπ 5, 
ᾳιοά ἀἰϊοὶ Ροίεϑύ αὐχεῖν περί 
τινος. Ῥαίνϊα θηϊπὶ 46 1158. οἱουίᾶ- 
(Γ ΠΟ 8ΙΊ6Π05 608 ΘΧΙ ΒΕ ΠΊΔ ἢ 5 
δὲ φὰϊ ἀεφιααουῖηΐ, 568 βδι05. οἱ 
4] τῈ8. Ῥτϑθοίαναθ Θ᾽ 6ββθυϊπί, 

8. 6. ἐπιβοώμενος. γιά. 
δάη, 8 1. Ῥδυοἱ 8 ᾿ππρθπᾶα Βιηῦ 
οὐπὶ μεταχειρέξω, ἀθ 410 νΘὺ00 
οἵ. δἄάπ. 1 18,2. -- ξυστήσας. 
δι ξυνίστασθϑαι Β86ρ6. νᾶϊού 56 
οοπίαπρογο (οἷ, δάη. 1 1, 1), 
ἴϊιαὰ ξυστῆσαι ἰοὸ δοηδί 811085 
οοηϊθηρονθ, βοοϊ οίϑίθηι οἷ- 
ΓΙ Θ τ 6. φῇ δθ οσχριϊοδιῖο οοπῆτ- 
πιδίαν 80 Ἰβοον. [ΧΥῚ 16, υμὶ 
46 ΑἸοϊ υἷα 8. πᾶθο Ἰθραηίαν: Ἶ τὰς 
μεγίστας πόλεις τῶν ἐν Πελο- 
ποννήσῳ “Δακεδαιμονίων͵ μὲν 
ἀπέστησεν, ὑμῶν δὲ συμμάχους 
ἐποίησεν.“Β1ο οπι ἢ, ̓4λκιβιάδης 
Μαντινεῖς καὶ Ἠλείους (6- 
ἄθγθ ροίογαι καὶ ᾿Δργείους) ἐπὶ 
τὴν Λακεδαίμονα συνέστησε 
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δαπάνης Δακεδαιμονίους ἐς 

45 

μίαν ἡμέραν κατ- 
ἕστησα ἐν δ᾽Ίαντινείᾳ περὶ τῶν ἁπάντων ἀγωνί- 
σασϑαι᾿ ἐξ οὗ. καὶ περιγενόμενοι τῇ μάχῃ. οὐ- 
δέπω καὶ νῦν βεβαίως ϑαρσοῦσι. 

1τ. Καὶ ταῦτα ἡ ἐμὴ νεότης καὶ ἄνοια παρὰ 
φύσιν δοκοῖσα εἶναι ἐς τὴν Πελοποννησίων δύναμιν 

ΡΙαΐ. ἀθ αἸον. Αἰπδη, ἴῃ ἤη. Οὗ, 
Ν᾽ 40. 46 544. --- ἐς μέαν ἡμέ- 
ραν, ἰηίτᾶᾷ πἀπὰπὶ ἀϊ6 πὶ. Οἵ, 
Ποπι, Θὰ. Κ᾽ 86. 1]. ΧΙΧ 82. -- 
κατέστησα ... ἀγωνίσα- 
σθαι, οἰ δοὶ, ἀἴρις οενίᾶ- 
γϑηΐ. Οὗ 1Π 84, 8. --ὀ περὲ 
τῶν ἁπάντων εδὶ φιιοὰ 1μΑιϊπὶ 
ἀϊσαηΐ ἀ 6 51 Πὶ ἃ γ 6. Οὐπὶ ΟΠΊπΪ 
βϑηΐθηϊία οἵ, ΡΙαΐί. ΑΙο. 1ὅ. -- 
ἐν Μαντινείᾳ. Οἵ ΟὟ 66---ἴδ. 
-- καὶ περιγενόμενοι. 6, 
8άη. 1, 4. 

Οδρ. Ἰ7. 81. καὶ ταῦτα 
.ος ἔπεισε, αἰάπὸ δ. ἄδθ τα 
ἱανθηΐα5 τηθἃ Δία 6. 8 ΠῚ6Π - 
(ἷὰ (οἴ, 4ᾶη. 16, 8), ὁ πὶ ρΡτδ8- 
θ᾽ πΠαίυγδιη 6556 νἀ θυ θαυ, 
ϑάνεουβιβ (σορθηϊδον. Οἵ, δάηῃ. 
ΠῚ 88, 2) ΡεΙοροπ ποβῖουτ τη 
Ροϊοβίδίθιη ἴῃ ἰάομηθὶβ (οἴ, 
20, 2) γταϊϊοηϊθα8 νουϑδί 
(ϑῖνε Ιἀοη οἷ ταϊϊ οηΐ θὰ 5 18 8) 
εϑὲ δὲ δῃΐϊμηϊ ἱπηρ οί ἔἰ ἃ 6 πὶ 
ἕαοϊεπίθ ΡΥ βιιδβ[0, Αοοαϑαί. 
ταῦτα εοάρηι πιοάο δὰ ὡμίλησε 
(Ξξξταύτην τὴν ὁμιλίαν ὡμίλησε) 
400 δὰ ἔπεισε Ρογιΐποι. Οἱ" 
81, 8 τὰ ἴδια προσομιλοῦντες 
εἰ Κταερ. θυ, δ 46, ὅ δάη. 4. Πεἰπα 8 
παρὰ φύσιν δοκοῦσα εἶναι αἱ 
πο 8ἃ 50]Πὶ ἄνοια, 868 δὰ ἡ 
ἐμὴ νεότης καὶ ἄνοια ἴῃ ᾿πϑηιὶ 
ἰδ 4 118 ΠῚ ΠΟΙΪΟΠ 6  ΘΟΠΊρΓΘ ΘΙ 58 
τϑίουταν, ἴτὰ δὰ ἀπο αΐθιι5 ΡΓδ6- 
Ῥοβίζαπι δϑί τηθηθγὰ τὲ -- καί 
ΡΑΥΓΟ}}15. ἰα ποία ΡΔΥΙΓΘ 5ροιϑί, 
εἰ παρὰ φύσιν ἴπάε οΧρ]ϊοδίαν, 
αποὰ δηγθηιϊδα πἢδίαναθ οοπίγα- 
Υἱαπ οϑύ Ἰάοποὶβ γϑιϊοηΐθ8. αὶ 
οὐ ᾿ανθηία δ δίαιτα ΘΟΠίγΑΥΪ ἈΠῚ 
Ρογϑιιϑάθγο ΔηΪπιὶ ἱπηρδίιι, ἢ 4αρΡθ 
αἱ ἴῃ Δα] βοθηςθιι5. (ΘΠ ΘΓ Υ 1185 
δίας ᾿ποοηξ᾽ἀδγαΐιβ 6556 νἱἀθᾶ- 
(Γ η60 πα] ἢἀοὶ Παῦογο 50- 

Ιϑδί, ΑἸιθυᾶτη ἢπιΐπ5. ΘΟΠ ΔΘ μ 8 6 
Ῥδγίθιη Ῥδυβροχὶς 50110]... αὶ Ἰοοὶ 
ΒΘῃςΘΠ 118 πὶ ΟἰΓΟΙΠ] ΘΟ. 0Π 6 Ἀ5Ὲ5 
50 ΠΡ ΘΓΙ 5 ἱπιοΡΡυθίδειι5 650: καὶ 
ταῦτα ἐγένετο δι᾽ , ἐμὲ τὸν νέον 
καὶ παρὰ φύσιν ἀνόητον λογι- 
ξόμενον (1. 6. οἱ ααΪ ΡΥΔΟΙΟΥ 
δία ΓΔ ΠῚ ΔΠΠΘη5 Γϑίϊοοἰηᾶ- 
"6}), λόγοις τε χρησάμενον 
πρέπουσι πρὸς ᾿Δργείους καὶ 
“Μαντινέας καὶ ἀπειλήσαντα 
μετ᾽ ὀργῆς αὐτοῖς, εἰ μὴ έ- 
λοιὲν προσχωρεῖν ἡμῖν. Οτοπὶ 
Βθοιπι λόγους ταίϊοημε 5 (ΓΟ 
18, 11) 6858. τῃδ] αἰ Π}1185. ΠΙᾺ ΠῚ 
νοῖθα, 410 τηδοῖὶβ ΟΠ ΓΤ ΠῚ 
᾿Ππὰ ρδν ἰρ885 σοηίγαυϊα5. ἈΠΊΘΗ - 
(ἴὰ6 οἱ τί! 5 ΠΟΙΙΟΠ 65 ΘΙ αρογοί, 
564. ΠΟῚ 50]11ΠῚ παρὰ φύσιν δο- 
κοῦσα εἶναι, 568 οιἰἰαπὶ ἐς τὴν 
Πελοποννησίων δύναμιν δα 
ἘΓΓᾺΠΊ4 16 4τ10 566 αἱ {ππ Π]Θ ΠῚ ὈΓΊΙ ΠῚ 
γοίουυϊ οὐ πο ἔπεισε νϑγῦὶ οὉ- 
ἰθοίαπι τϑροίθάιπὶ 6556. Ρϑίθι. 
Ταπι νοῦ τὴν Πελοποννησίων 
δύναμιν ΗἾ}}}} ]1ἃ 6588. οορπο- 
ΒΟΙΓῸΓ 4ΔΠῚ βιιρτᾶ 16, θ 1Π1|ελο- 
ποννησίων τὰ δυνατώτατα. 
Οὐ οἱοσαηιϊα ΘΠ] Πὶ ΒΟ ΡίΟν τὴν 
Πελοποννησίων δύναμιν εἰ ἡ 
ἐμὴ νεύτης καὶ ἄνοια χαοάδιη - 
τηθάο ἰπίοῦ 858. ορροηὶ νοϊεΐί, 
ααοα οἱ τηδρῖβ ΟΠ ΒΡΙ ΟΠ ΠῚ 6556ΐ, 
ν ΘΟ ΟΠ. ἈΘΑ4ῸΔὈΙΠΠαΐο εἴεοῖε. 
1)ὲ ὡμέλησε νυ ὶ νἱ οἵ. Ρ]αι. ἀθ 
Ἀερ. 4106 οἵ ἂν γυμναστικῇ 
ὁμιλήσωσι, 498 ὅταν αὐτῇ (τῇ 
παιδεύσει) πλησιάξοντες ὁμι- 
λῶσι μὴ κατ᾽ ἀξίαν, ὅ00. ϑείῳ 
δὴ καὶ κοσμίῳ ὅ γε φιλόσοφος 
ὁμιλῶν, ΤΙὰς. Ι 122, 1 ὁ μὲν 
εὐοργήτως αὐτῷ (τῷ πολέμῳ) 
προσομιλήσας βεβαιότερος. Το- 
ΠΘγ6 ἰσιίαν ἀθ ποὺ νουθο, ᾳυοὰ 
ΤΆ 5ᾶπ Πἰοοητα 5οοὶθίδ δ Πὶ 

β΄. τὴν ἐς 
τὴν Σικελίαν 
στρατείαν 
ἀποφαίνει 
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αα' οὐκ ἄγαν λόγοις τε πρέπουσιν ὡμίλησε καὶ ὀργῇ πίστιν 
χαλεπὴν οὖ- 
σαν οὔτε διὰ παφασχομένῃ ἔπεισε. 
τὴν τῶν Σι- 
κελιωτῶν. δύ- 
ναμιν οὔτε 

διὰ τοὺς Πε- καὶ 
λοποννη- 
σίους. 

καὶ νῦν μὴ πεφρόβησϑε αὐτήν, 
ἀλλ᾽ ἕως ἐγώ τε ἔτι ἀκμάξω μετ᾽ αὐτῆς καὶ ὃ Νικίας 
εὐτυχὴς δοκεὶ εἶναι. ἀποχρήσασϑε τῇ ἑκατέρου 
ἡμῶν ὠφελίᾳ. χαὶ τὸν ἐς τὴν Σικελίαν πλοῦν μὴ 
μεταγιγνοσκετε ὡς ἐπὶ μεγάλην δύναμιν ἐσόμενον. 

ὄχλοις τὲ γὰρ ξυμμίχτοις πολυανδροῦσιν αἵ πό- 
Π κ ρ 3» “, » - 

λεις καὶ ῥᾳδίας ἔχουσι τῶν πολιτῶν τὰς μετα- 
βολὰς καὶ ἐπιδοχάς᾽" καί οὐδείς δι’ αὐτὸ ὡς περὶ 

ὕαρ, 17. ὃ 1. παρασχομένηι Ῥα]. Απρ; 8.57 Τα] απὶ παρασχομένη, 
αυοα οἵ ᾿ρβθΠ) ἀδίϊνυβ 6558 ροίδθβί, σαπὶ ΔΗ Πα ογο5 οὐδ, αποα πΠ05 
ΒΈΌΡΒΟΥΙ γτι5 ὁ δὺς δὐἀπουνθαπὺ ααὖ οπἐαπηί, 

πεφοβῆσϑαι οοἀᾷα., 
ατ,, φοβεῖσϑαι Ὁ. 

πἰδὶ ααοὰ πεφοβεῖσϑαι Τὰν. 
[πῆπ, πεφοβῆσϑαι οἰϊπι οὐπὶ νϑῦθο ἔπεισε 

(855. ϑη, 

ἰπηχθνιηῖ; 588 ἤοο δὰ δὰ Ρευίπϑῖ, 4π86 4 6 ἃ ΑἸοϊθίαα 65. Ῥοὶοροη- 
Π65115 ψόαν Επηθηά, Βοῖβκ, 

8 2, πολιτειῶν οοἀά. 

εἴ οοσο ἰηϊευργθίαιϊαν, ἀυθιίανῖὶ 
ΟἸᾳ55.,), φιοὰ ἀμποθιβ Ἰοοἶβ, ακἰ- 
Ὀπ5 ΡῬγδοίθε πππὸ ἃρυὰ ΤῊ, ουπὶ 
ἃ4ι, τοὶ ἰυποίιπη 6βί, 8.5516- 
ΒΟ6γ6. (οἴ, ἰδπίθη ἅάη, 58, 8) 
βρη ἤοαγοῖ, Ῥγδθίθγαᾶπη ΘΠΪΠῚ 
απο ΘΧχομηρ!α βαργᾶ αἰϊαίᾳ οὉ- 
βίαπί, ἴῃ ἰαπία ἸΟΟΟΥΠΊ ῥδιιοϊίαία 
ΠΪΠ1] οπιηΐπο (416 Θοηο μά γα ̓ Ἰοοί, 
Ετ νϑυθυπ {πθηΐαν ΒΕΚΕ. Απροὰ. 
Ῥ. 110 Θουκυδέδης ἕχτῳ" καὶ 
λόγοις ὡμέλησα τρέπουσιν (ἐξ. 
πρεπ.) ἀντὶ τοῦ συνεγενόμην 
οὐ ᾿πιπο ἰοοιπὶ ἱπηϊδίιι8. [Ο56Ρ}. 
Α. δ. ΧΙΧ 1, 14 λόγοις καϑω- 
μίλησε χρηστοῖς. -- καὶ νῦν, 
αὐϊαπ πη, Ορροβίίαπη δϑβί 
ταῦτα ἴῃ ἰηϊϊ. Πυῖι5. 8. βοῦὶρίο, 
αποὰ δὰ 6δἃ τϑβρίοὶί, 486 ΡΥΪΟΓΘ 
(ΘΙ ΡΟΓα δηΐίθ ρΡασηδη Μαπιΐποη- 
Βοῖα (160, 6) ΑἸοϊθῖαά 65 ϑοπίΓγα 
Τιλοράἀδοπιοηἶο8 ἔεοϊε, -- αὐτήν, 
501}. τὴν ἐμὴν νεότητα. Ηδθο 
Επΐπὶ 'π ΒΌΡΘΙΊΟΥΘ Θπιιπίϊδίο ρυὶη- 
οἶρ8}18. δϑί ποίῖο, τι 4.815. 5ὶ. 
δἀάϊίο καὶ ἄνοια ἰηἀϊοαίατ, --- 
Νικέας εὐτυχής. ΟἿ ΝΠ 77, 
2. 10,1. διη ο0)}0 οδυβϑηι ἃ 
ΡΙ αιΆτομο οαπὶ 5 .}1ἃ ΘΟΙΏΡΑΓΘίΙΓ, 
-- ἀποχρήσασϑ'ε. Οἵ, ἀδἄπ.1 
608, 4 

ΟΥ δάη. 

8 2, ὄχλοις..: πολυαν- 
δροῦσιν. Οἱ, Δ ΆοΙ5η). Δη- 
τὰ. ἀν. ΕΡ. 139. -- καὶ ῥᾳ- 
δέας ... ἐπιδοχάς. ,86ε5 
ΡαὈ]ϊο 45 [οἷς 54.1 [δ οἱ Το ᾿ρϑὶ 
τη ία πὶ οὐ ἴδοι! δοοϊρίππι 
οἰνϊαιαπὶ ἔογπἃ5 ἃ ρθγ6- 
Βυῖηἶβ δἱδὶ ἱπιροβὶίαβ δυϊ 
ἔονγίαββθ [αὖ (106}}. ᾿πίογρυθιαία5 
650] ἴδοι! πα πὸ ΓΘ γα τ Ρὰ- 
ὈΠ σάτα τῃ ἔοτ τη ἃ5, ἴδοι! πο - 
νἃ58 δάϑοϊβοιπί, ἰΐαᾷ π΄ μετα- 
βολας δα ἰοιηρογαίαβ οἰνιϑίπη 
ἔογπηᾶ5 γοίογαίαγ, ουτῃ ἐπιδοχάς 
ΡΙαπθ πονᾷβ 550 υ{85 6558 5 σαἶ- 
ἤσρι, θς 51ο1}Π1ἃ ἰάθη ἤδϑοο ρη- 
Ταϊη νοῦ αἰοία βδαηΐ, ἰὰ αυοά, 
Ροβίφυδιη ΑἰΠΘηΪθη565 πὸ δα- 
νϑηθυπηΐ, ρρατγιῖί,’ Αστη. Βονεγὰ 
ΘΊΟΙΠΠΘΠ 565 ᾿ὰ Δ] 168 τη τοὶ ρα] θα 8 
ἔουπηϑ πη ατιῦ 80 4115 5101 ᾿τηροϑβὶ- 
ἰδ) δοοῖρθγθ δὰ '0505 5186 50}Ὁ- 
βυΠ{π6γ6. 5011005 6558 ΓΘΙΆΤΩ ΠΊΘΠΊΟ- 
τα ΠῸΠ σΟΠρτουδίυν, Νβὶ ἴογία 
αὶ ἀθ Οἰιατοπάδε Οδιϊπθηβὶβ [6- 
σῖθαβ δὰ 4|18ἃ5 ΟΠδ)οι ἀϊθαβ οἷνὶ- 
ἰδίε5 ρυορασδιὶβ (οἵ, ἤθγηι. Απίΐᾳα, 
αν. 1 8 89. Ηοίπι. Ηἰβί. 8519. 1 
Ρ. 188 544.) οορσὶτανογῖ, 564 65 
840 ἴρβο Ὁμαύοηάα Οὐ] οἱ ἀἰοβ, 
οἰντ απ θ5 ἀαία 5. 6558 Αὐϊδίοῦ, ΡΟ]. 
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οἰχείας πατρίδος οὔτε τὰ περὶ τὸ σῶμα ὅπλοις 
ἐξήρτυται οὔτε τὰ ἐν τῇ χώρᾳ μονίμοις κατα- 
σκευαῖς, ὅτι δὲ ἕκαστος ἢ ἐκ τοῦ λέγων πείϑειν 

8 8. νομίμοις οοἀά. 

Π 12 (12144) ὑγδαϊῖ οἱ πιδρὶβ δα 
ἴὰ5. ρυϊναίαση οὐ ΠΊΟΓῈ5. θηιθηἄδη- 
Ὧο5 4υδιὴ 84 γϑηρΡ.]Ο8 1 ΘΟη5ι1- 
ταδπάδτη ν᾽ ἀθηΐαν ρου Ἶ556. (οἵ, 
Ἡο]ὶπι. 1. 1. Ρ. 156). Νεδαιθ ἅη0 
ΘΧΘΙΊΡΙΟ ἰαἰϊα ἴδοι! [δοία 6558 
οβίθπαογθίαν, Ἀοοραϊὶ αιοα ἐπε- 
δέχεσϑαι, Ρταθίθγα ιδη απο 6Χ - 
οἴρετε (τὰς πρεσβείας Ῥίοῃ. 
αὶ]. Απι, Βοπι. 1 608) εἱ ροῦ- 
ταϊζίοτο ναϊθί, 486 ΠΟΙ ΟΠ 65 80 
Ποο Ιοθὺ αἰϊθπᾶθ βιηϊ, δὰ δᾶ 
αιᾶὸ πᾶθοπ 8 ΔαΒΌΠΘΥΘ 
βἰσπϊῆοαι, ΟποηΊο 40. δαΐοπὶ οἷνὶ- 
185 δὰ δαὶ αἀπᾶπη Πδᾶθοϑὶ τεῖρι- 
ΠΟΘ [ογη8 ΠῚ Δ] τη ΔαΒΌΙΊΘΓΘ 
Ροίοβί9ῷ ϑεᾶ [ουβίϊαῃ πολιτειῶν 
νΟσΆΡΪΟ πἰὸ εἰν ἰαίθ5 (οὗ ΤΥ 126 

Ὡ) 5 βηϊῆοδυὶ Ρυΐανονῖβ. Αὐ αν 
οἰν 065. τ Π ΠῚ ΓΟ θρία 8 ν6] 8}}}5 
οἰν τ ὐαι 5 δα ποία5. 6558. οὐεα- 
ΤΩ 5. ΟΠ 5ϑθρῖ.5 6χ δα οἷνὶ- 
ἰαίθ ἰἴῃ 8]18 1 οἰϊδ 1] ῬᾶΓ5. ᾿π60|8- 
γῸΠῚ {ΓΑ βἰαία 5ἰὲ (οἴ, Ηθγοά. ὙΠ 
150) ὁ Πῖᾶᾳπὸ πολιτειῶν ἐπιδοχαί 
αυδ βίης Π0η δχρθαϊπηιβ, Ροὺ- 
ΒΌΘΒΌΠῚ 8υ θη ΠΔΌΘΙΠΙΙ5Β ΠΟΥΟῸΒ 
οἶνεβ ἴῃ οἰν δίθ πὶ τϑοθρίοβ νείθ- 
ΓΌΠΠαΠΘ. ὨΌΠΊΘΡῸ δαϊπποίοβ ἀθβὶ- 
Θ΄ ΠΑΤΊ, ΡΥ Δ ΘΒ Υ Ὁ ΠῚ ΟΠ απ86 ἀ οἴη 8 
ΘΧΡΟΠΈΗΓαν ΠῸΠ ἰ8Π| δα πιιίδία85 
οἰν τα ἔουπηἃ5. απιᾶπιὶ δ ἰηοο- 
ἸΆΓῸΤ νυ οίαΐθϑ οἱ ν]οϊββ ἐμ} 65 
ῥΟΒΡΙΘΘΡΘ νἀ θϑηίαν, Ἰάδπηατι 5θη 81 
580}0]., αὶ τὸ ἐγγράφειν ῥᾳδίως 
ταῖς πολιτείαις ξένους τε χαὶ 
φυγάδας ἱπιογργοίατιβ δῦ, Ηδθο 
διιῖθ Π] 56 πίθητα τ ονδαδί. πὸ- 
66588 681 πολιτῶν βογίθαίιν, αποὰ 
Ἰάθπὶ 5810}}}} Ηογοάοίὶ ἰΙοοο ὙΠΠ 
τὸ ὡς ἐπεδέκοντο οἵ Θεσπιέες 
πολιήτας ΘοΟΙπηθηἀδίαν, ἘΠῚ 
ἈΠ ΘΓΙΒ ἀδβουῖθι Ρ]αί. Ῥο]. 298 ἃ 
ἐάν ... τινας ἐπεισαγόμενοί 
ποϑεν ἄλλους πολίτας ποιοῦν- 
τες αὐτὴν (5:11. τὴν πόλιν) 
αὔξωσιν. Τῶν πολιτῶν τὰς 
ἀεταβολάς ἀϊοίαπι οβϑὶ τὖ1 3, 8 
τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων. 

Οἵ δάῃ. 

Εἰαμῦ. δαίθη 8165 μεταβολαί, 
δὶ οεἶνοβ Θχρϑι!απίιν. νοὶ δπηϊ- 
γαπὶ δυΐ ἴῃ οἰν αίθπὶ τϑάἀθιηΐ, 

ἐπιδοχαί πονὶβ οἰν!θι18. γθοθρ 5 
οχβιβίαηθ Ουΐθιβ ἀθ τοῦυβ οἵ, 
Ηδγοᾶ. ὙΠ 1560. Ὀϊ]οά. ΧΙ 49. 70. 

88. ὡς περὶ οἰκείας πα- 
τρίδος, ἰαηᾳαδη ἀθ 8πἃ 
Ρδίντῖα αρϑίαν. Οἱ, δάῃ. 1Υ̓ 
08, Οὐ ΞΠ ΘΙ  ΣΕΡΘΕ ὅπλοις 
ἐξή ρτυται. Ἰὰ ἀε ϑ'γγδοιιβδηῖβ 
ΟΥΔΙΙΟΠ 6 ἀἀοῖ5 ̓ ρβογαηι 41, 8 60}- 
βνπιατὶ δὐἀποίαι τη, -- οὔτε 
τὰ ἐν τῇ χώρᾳ μονέμοις 
κατασκευαῖς. Οτοῦνῖβ ᾿ποο]ᾶ- 
ΤΠ πλαΐαιϊοἶθ5. πο 6 ασἰυϊτηὶ 
(οἴ, 54.), βοὰ ἔἰγτὴΐϊ δὸ βίδοὶ- 
165 (οἴ, κρηπῖδος μονίμου ΡΙαῖ, 
Τιερο, 736 6) ἀρρανδίιβ ᾿τηρϑαϊπη- 
τὰν, Νραιθ Αὐπθηϊθηβίατη ἰμ θυ θϑί, 
αὐΓα ΠῚ 16 ΡΠ ΠῈ1 51 πὐ θ6}}} ἀρρᾶγαίῃβ 
ΠΘΟη6, προ π6 ἰάοποὶ 5ἰηΐ δὰ 
ἸΡΒΟΓΕΙΠῚ ἱπηρ οὐ ΠΊ ρΓΟΡ αἰβαη τη. 
ΠΛ ]]δροπᾶα δηΐϊπ 5ππὶ ΟΡρθΓἃ 
ἴουγᾶθ ἀοίθηδοπᾶδθ οαιβὰ οδχ- 
βίγποία, β᾽οαῦ οαβίθ! ἃ δυὺ ἸΡ5ΔΥΌΓῚ 
ὈΣ ΘΙ ΠῚ Τα 11 01Π65, Οδίθγαπη ἀα- 
Ὀἰτααπ εβί, αὐτὰ τὰ ἐν τῇ 
χώρᾳ Ῥτο ποιηϊπαίνο Πα Π Ὸπὶ 
δββϑί 8 ΡΓῸ δοοιβαίϊνο ϑ'εὰ 1- 
πᾳ πἰπηῖϊβ ἀσθγιπ οδὲ οἱ νϑρῦρο- 
γὰπὶ ΘΟἸ]ΟοαιΪο οβίθηαϊε οὐδείς 
ἃ ὈΪΓΙΠΊα 6. ΠΊΘΙΠ ΤΠ ρΔΥΪΓΘΣ 
Ῥουηονθ, πδὸ 1196. 8. Ὑ {, ὅ 
ΔΙΕΥΤΙ Ροϑσϑαηί, πθὶ 51 1πὶ νΘΥΒΌΤη 
ΔΙτΘΓΌση. Τ]ΘΠΡΓ ΠῚ ἢαρθαί, δι 
ξεῦγμα δυΐοηι αποἀάδηι (οἴ. 
Κυεῃη. ἀγαπι, Ἰπᾶχ. ὃ 597, 2 
δάη, ΙΝ 24, 4) ουὐπὶ ἐξήρ- 
τυται δὰ αἰγυπηατιθ Π]ΘΠΊΡΥ ΠῚ 
50}1 Ῥυϊουὶ ΘΟηγΘ ἢ Θη58 Το θγϑιυ, 
Ὠΐηο 51Π}1|6 ΔΙΙααϊὰ αποᾶ δα αἰίο- 
ΡᾺΠῚ ΔΟΘΟΙΊΠΊΟ ἀδίτι" τηθηΐθ γθρο- 
ἰοπατη] οβί, νο] αὶ ἴδοις οοδίια- 
νουὶβ οὔτε τὰ ἐν τῇ χώρᾳ 
μονίμοις κατασκευαῖς χρῆται 
αἷς ἂν τοὺς πολεμίους ἀμύ- 
νοιτο.--- ὅτι δὲ ἕκαστος. 
ἕτοιμάξεται Ὅτι οἰϊτι ρτορτο- 
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οἴεται ἢ στασιάζων ἀπὸ τοῦ χοινοῦ λαβὼν ἄλλην 
γῆν, μὴ κατορϑώσας, οἰχήσειν, ταῦτα ἑτοιμάξεται. 

καὶ οὐὖχ εἰκὸς τὸν τοιοῦτον ὅμιλον οὔτε λόγου 
μιᾷ γνώμῃ ἀχροᾶσϑαι οὔτε ἐς τὰ ἔργα κοινῶς 
τρέπεσϑαι" 
ς Ἁ , 
ἡ ονὴν λέγοιτο, 

Ἁ 3 μ᾿ (ὺ [ 

ταχυ ὃ᾽ ἂν ὡς ἕκαστοι, 
προσχωροῖεν, 

εἴ τι καϑ'᾽ 
ἄλλως τε καὶ εἰ 

στασιάζουσιν, ὥσπερ πυνϑανόμεϑα. καὶ μὴν οὐδ᾽ 
ὁπλῖται οὔτ᾽ 

ΠΟΠΊΪη6 δοσοροιαηΐ, δα απο ἰδη- 
αὐυδηὶ ΟΟἸ]θοίϊνυπι ταῦτα τοίϊι- 
Ἰογαπύ, Θυοά αυδπατδτη Ρ6Ρ Γϑίϊο- 
ΠΘΠΔ ΘΥΔΠΠ] Δ ϊοτη ἤθε Ροίεβί 
(οἴ. Χεη. Ογγ. 1 67.010. δι αε. δ᾽ 
ἂν πρὸς τοῖς εἰρημένοις λαμ- 
βάνῃ τις, ταῦτα τιμὴν νο- 
μιοῦσι οἱ Μαῖι. ατ. 8 478), 
ἰδηθη ἀποτηΐπιιβ ἰἰὰ ᾿π οΡΥ Θύθη τ 
ββηΐθηϊία οὐδβίαί. Νᾷπι απᾶθ αι}5 
ΟΧ ΔΕΟΡΑΙΟ σαρὶῦ, δᾶ ΠΟ ρδιδη- 
ὑὰγ, 584 ρϑιδία βὰί. οῖηάθ ἤοο 
Θππαπ ϊδίι πη ΟΡ ΟΒἰἰατη 6588 ἀθθοί 
Βαρθγιουὶ (καὶ οὐδεὶς... κατα- 
σπευαῖς). Οποά πὶ ἢδί, 51 οἃ ίδη- 
{πὶ 840 ὈΓΡΙ ΠῚ ᾿Π 0015 ΘΟ ΡΥ ΑΥὶ 
βίδύαϊηηι18, 486 ΘΠ ργϑ 65 56- 
οατη ρογίδίινι! 5ἰηΐ, 110 πιο 
ΔρΡΡαγοί, ον πᾶθο Ὧἀθβ ρῈ]160 
Βαπηδηπίιν. Πδαπο Π5θποραπι (Μ 18. 
ἈΠοη, ΧΧΥ͂ ρῥ. 587) βου ὅτε 
ΘΟΠΪ ΠΟΙ ΪΟΠΘ ΠῚ] 6558 ΨΟΪΙΠΊΙ8. 
ψοῖρα ἐκ τοῦ λέγων πείϑειν εἱ 
στασιάξων ἰηΐογ 586 τοϑροπᾶεπί, 
τῷ Το. Αηη. ΠΠ 81 πηοάο 5 διηθὶ 
Αἰ Ιοία πο τι οάο βἴηρα! 05 
ποτηΐϊη 6 οἴθη8, δ ρϑυίοϊρὶο 
λαβών (ουϊυ5. οὐϊδοίαπι ἰᾶπὶ ἔα- 
ΟἾΪ6 οορσὶίδίαν απδηῃ 11 97, 4) ἰίᾶ 
βυδίθοια βιηΐ, πὖ 4πἰθιι8 τηοα 5 
ῬΌΡΙΪοα ΤῊΣ ἀνογίαίαν. ἰηαϊ- 
ὁθηΐ. Ὠοίηαθ μὴ κατορϑώσας, 
Β' Υ885 οἱ Προ ρῬΎΥ͂ΌβΡ δ 8πο- 
οοβϑβδουὶῦ, ἰάθη να]οὶ δ. δὶ οἷα 5 
γοὶ ρΡοθῃἃ δῦ 60 τϑρθίδίατσ, 
Ροβίγεμιο ταῦτα, ΡΓῸ 4110 ΟἸ488. 
τοῦτο τηᾶνα!, δὰ ἄλλην γὴν 
οἰκήσειν τϑβουίαν, 46 40 Ρ]μαγ 4115 
δὰ οἵ, 74, 1. 88, 2 δάη. 1 124, 
1: τηράϊαιη δαΐθτη ἕτοιμάξεται 
εϑύ βιδὶ ρυδοραγαδαί (ἐγ ἔον- 
κελγπφοη ἀα[ιν), αὐτὰ ἀθ οἰ σπὶ- 

ἐκείνοις ὅσοιπερ κομποῦνται, οὔτε 

Ποφίΐομα οἷ. ΝΠ 81], ὅ. Ηετοά. 
ὙΠῚ 24, ἀεῖπάθε Ῥβρυᾶο- Χβϑη. 
ἈΡο]. 8, αδὶ ἴρ86 ἰηδηϊάνιιβ ἃΡ- 
Ροβίίαβ δϑί. ΝῸΠ Οριῖιδ ἰδὶμι οϑύ 
[56 ποῦὶ οοηϊθοίαγα, φαΐ Γ Ι, σχε- 
διάξεται 6χ ΡῬ[οί, ἐσχηδίαξον" 
ἡτοίμαξον ρτο ἑτοιμάξεται πιο 
ἰηΐουγο νοΪαϊ. Νραᾷαπθ δὰ βϑηίθη- 
(ἰὰπὶ 5815 ἃρία οϑί. Οὐπη δηϊπι 
δηΐοα 5οΥρίαΠι δἰ 1105 ΔΥΤῚΪ5. οἵ 
τοίίααο ἀρραγαία ΠΟῚ ἰπϑβίγιιοίοβ 
6588 (πιὸ οηἷπὶ ταῦτα τοίου), 
Πἷς 88ι15 Θοπητηοαδ ἀἰοὶ πο ροῖ- 
οδύ ποὺ ἰρϑυη πεορ]θσθηίτι5 οἱ 
ῬῦῸ ἰθπροῦθ ἢουὶ. Πααπ6 Ιοεὶ 
Βοηϊθηία ἰθὺ οβϑὺ: 568 απΐα 
αὐαΐθαθὰθ ρΡοουϊαῖα ν6] οτᾶ- 
ἰΐϊομθ δὰ ρεούϑβαδάθη δα 
σομηροβὶία ν6] ΡῈ Ὺ ββάϊϊο- 
6 ἔδοίο, δὶ 65 ΠῸἢ Ρῖ0- 
ΒΡΘΥΘ βΒυοοοβϑουϊί, 586 81 181 
ἰοτσᾶθ Ππαθιζαίαγ απ 6558 
ἘΡΕ ΤΣ ΤΣ 0 ρΥδορατϑί. 

8 4. μιᾷ γνώμῃ, ἀπὸ ἃπὶ- 
0. ᾧπΠὺῸ ΘΟΟηΒθ6η8ι, υἱὐ [Ι 
122, 2. 

8 ὅ. καὶ μήν, ἰὰτὴ νοτο, 
ΔΙτογατη. οϑιιβαπὶ ἱπαποὶΐ, οὰν 5]- 
ΟΠ Θπβίθτη Ρ οἰδβία8 ΠΟ ΡΓῸ Παρ 8 
5ῖ0 Παροπάδ (ὡς ἐπὶ μεγάλην 
δύναμιν ἐσόμενον 8 2). Οἷ. 
Κταθρ, 8 69, 859 δάη. 1. Ηδπο 
ΘΟ ΔΟΡΘἢ 8 Π| Θα τη ΠΟῸΉ ᾿η 6! Πρ ογοξ, 
ΟἸα55. ἰοίαπι φυοὰ ἃ} [ιἷ8 ρᾶγιῖ- 
ὁ}15. ἱποὶρὶς ϑππηιδίμιπι ΒΡ αν απ 
6556. Βιβρίοαίῃβ οϑί, -- οὐδ᾽ 
ὁπλῖται... Ηἰἱ 5011 δοπιπιο- 
ΤΟΥαι δυηΐ, αποὰ ἀγαθοὶ 608 
ἴῃ 6118 πιαχίπιϊὶ δθβιϊπηδϑηΐ. 
ΝΙιοίαβ νοσοὸ 230, 4 οὲ πολλοὺς 
ὁπλίτας εὖ τηᾶσηαϑ 8185 οορὶδ5 
Θυγδουβὶθ 6588 τϑβροπαοί, -- 
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οἱ ἄλλοι Ἕλληνες διεφάνησαν τοσοῦτοι ὄντες 
ὅσους ἕκαστοι σφᾶς αὐτοὺς ἠρίϑμουν, ἀλλὰ μέ- 
γιστον δὴ αὐτοὺς ἐψευσμένη ἡ Ἑλλὰς μόλις ἐν 
τῷδε τῷ . πολέμῳ ἱκανῶς ὡπλίσϑη. τά τὲ οὖν 
ἐχεῖ ἐξ ὧν ἐγὼ ἀκοῇ αἰσϑάνομαι τοιαῦτα καὶ 
ἔτι εὐπορώτερα ἔσται (βαρβάρους [τε] γὰρ πολλοὺς 
ἕξομεν οἵ Συρακοσίων μίσει ξυνεπιϑήσονται. αὐὖ- 
τοῖς). καὶ τὰ ἐνθάδε οὐκ ἐπιχωλύσει, ἣν ὑμεῖς 
ὀρϑῶς βουλεύησϑε. οἵ γὰρ πατέρες ἡμῶν τοὺς 
αὐτοὺς τούτους οὔσπερ νῦν φασὶ πολεμίους ὑπο- 
λιπόντας ἂν ἡμᾶς πλεῖν καὶ προσέτι τὸν ῆδον 
ἐχϑρὸν ἔχοντες τὴν ἀρχὴν ἐκτήσαντο, οὐκ ἄλλῳ 
τινὶ ἢ τῇ περιουσίᾳ τοῦ ναυτικοῦ ἰσχύοντες. καὶ 
νῦν οὔτε ἀνέλπιστοί πω μᾶλλον 1Π]|λοποννήσιοι 
ἐς ἡμᾶς ἐγένοντο, εἴ τε καὶ πάνυ ἔρρωνται, τὸ 

8 ὅ. ὅσοι οοὐάα, ργΟροιηο πὶ ΟΠΊΠ68, ὅσους 5011 (-. τηᾶγρ. Ὠ., 
Χ ΘοΥΡΘοίαγᾶ, αὐ νἱά θέαν, 564 ΡῬγοσαὶ ἀπθῖο τροίδ. 

ἢ οἴη. [᾿, γαῖ. ἄπο. 6]. Τ' Ὁγ. ὕα885, 
τ : ὑπολείποντας. ἘΠΙ ΕΗ ΤΩΣ Αὐ 10, 1, 40 Πᾶθο τὸ- 

βριοϊαπέ, φημὶ γὰρ ὑμᾶς πολεμίους πολλοὺς ἐνθάδε ὑπολιπόν- 
τὰς οοἵ., Οἵ, 

μέγιστον.. (Ελλάς,ταροῖα 
ΟἿΠῚ Πα ΧΙΠΠΘ 605 (1. 6. 5808 
στανὶβ αὐπηαίιταθ Π1}1{65) 
ε θη ὐἰίᾶ 510, Ἰη χοτῖί, [4150 
ρυδϑάϊ οα γοΥἾ Οἵ, Χοη, ΔηδΌ, 
Υ 1, 88 τὰ δὲ χρήματα ὅσα 
ὑπέσχοντο Τιμασίωνι καὶ Θώ- 
ραλι ἐψευσμένοι ῃησαν. Ὅδ 5ϊη- 
Θαϊατὶ μέγιστον νἱά. ἃη. ΠΙ 
86, 2. ἡ ΟΟρΙα5. εὐ οραβ βιροτῖος- 
ΤαΤη [ΘΠ ΡΟ πὶ ν8]4 6 οχαρρογαίαϑ 
6888 ὁΟΧ ΤΠυο. ρΓΟΟΕΠ). 1 11, 8. 
1.. ὃ αἰ ΒΟ  Πλι.5. ἐς ΒΙοοτηΐ. ΒΟ 
ν 68, Ὡ τῶν δ᾽ αὖ (τὸ πλῆϑος) 
διὰ τὸ ἀνθρώπειον κομπῶδες 
ἐς τὰ οἰκεῖα ἠπιστεῖτο."" Ατη. 
-- ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ. δες 
ΤΠαογ 415. τηαρὶβ ααδηλ ΑἸΟΙΡΪ8- 
αἴθ βϑυπιοηὶ σοηνθηῖγ ἀοοοὶ [{ΠΠ|]- 
το. ὅπ. δὰ ὄχρίϊο. Το. ῥ. 
ὅέ5α. Οἷς Τὶ :96,.Σ 5ρᾷ ΤῊ...118 
ΑἸοϊθΙαἀθπὶ ἀϊσεπίθμη ἔβοονθ ροί- 
εἴαί, αὐοὰ γονοσα θ6}} πὶ ΠΟῊ 
ΡύΟΥβ8. ΘΟΠ)ροβίίπτη ογαὶ, Νᾷτῃ 
Πραὰ6 Ῥᾶὰχ ρδὺ Νίοῖαπη ἴδοία δῦ 

οἰίδτη 86, 4 οὐ ὙΠΠ 82, 2. 

οαηηΐθτι5. δοσορία οβύ οὐ ΠοΟ 'ρ50 
ἰθΠΊΡΟΓΘ, αυδπ απ α πὶ ἰηΐθυ 0508 
ΑἸΠθηΐθη568 οὐ Τδοοἀδοιηοηΐοβ 
ΔΥΤΊἃ απ βοοδηΐ, ἴῃ ΡΘΙΟΡΟΠΠ650 
θ61|1 πὶ εταί, Οἵ, ν' 82. 88. 110, 
ΜΙ Σ Η 

860. τά τε οὖν ἐκεῖ οος 
ΗΒ ἰπίτα σϑβροπᾶθι καὶ τὰ ἐν- 
ϑάδε. ΤἸίλατια τε ροβί βαρβάρους 
βουϊρίπτη πὸ Παθδὺ 4πὸ γοΐεγαίαν, 
ἢ]. ΒεΕκΚκ. ΟΥ, δάπ. Υ 20, 2. -- 
ἐπικωλύσει. Οἵ. δἄῃ, 1 144, 
2 εὐ ἀθ οορυϊαίο γοῦθο ϑορῇ. 
ΡμΙοοΙ. 1242. 

8 8. καὶ νῦν ΟΡροβίψαμα οϑὶ 
ἔθ τ Βουὶρίο οὗ πατέρες ἡμῶν. 

δάη, ὃ 1, ϑοηίοπιϊδα Θηΐπὴ 
ἐπ ποῦ οβϑὺ: εοἰΐϊαπὶ πΌπα 
ΟἸΆ586. Ρ] τὶ πὶ τη Ὑ Δ] ΘΙητι8. 
-- ἀἐνέλπιστοι, 806 ἀε5ιῖ- 
ὑα 11) Β6η511 ἃοίϊνο, αὐ 6Χ ΟρΡΡο- 
50. εἴ τε καὶ πάνυ ἔρρωνται 
ρδιεί, --- ἐς ἡμᾶς. Οἴἁ, ἀάῃ. 81. 
-- εἴ τε... ἔρρωνται, εἰ 
ΒΊ γ6} πᾷ ΧὶΠΊ6 Δ ΠΊ08 51 ΠῚῸ - 



ββ΄. τὰ προ- 
τρεπό εναὰ 
τοὺς 4ϑη- 

ναΐίους ἐς τὴν 
Σικελίαν 

πλεῖν ἐξαρι- 
ϑμεῖ καὶ τὸν 
Νικίου ὄκνον 

ἐξελέγχει. 
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μὲν ἐς τὴν γῆν ἡμῶν ἐσβάλλειν, κἂν μὴ ἐκπλεύ-- 
σωμεν, χανοί εἰσι, τῷ δὲ ναυτικῷ οὐκ ἂν δύ- 
ναιντὸ βλάπτειν᾽ ὑπόλοιπον γὰρ ἡμῖν ἐστίν ἀν- 
τίπαλον ναυτικόν. 

18. “Ὥστε τί ἂν λέγοντες εἰκὸς ἢ αὐτοὶ ἀπο- 
χνοῖμεν ἢ πρὸς τοὺς ἐκεῖ ξυμμάχους σκηπτόμενοι 
ἡ βοηϑοῖμεν; οἷς χρεών, ἐπειδή γε καὶ βυνωμό- 
σαμεν, ἐπαμύνειν καὶ μὴ ἀντιτιϑέναι ὅτι οὐδὲ 
ἐχεῖνοι ἡμῖν. οὐ γὰρ ἵνα δεῦρο ἀντιβοηϑῶσι προσ- 
εϑέμεϑα αὐτούς. ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς ἐκεῖ ἐχϑροῖς 
ἡμῶν λυπηροὶ ὄντες δεῦρο κωλύωσιν αὐτοὺς 
ἐπιέναι. τήν τε ἀρχὴν οὕτως ἐκτησάμεϑα καὶ ἡμεῖς 
καὶ ὅσοι δὴ ἄλλοι ἦρξαν, παραγιγνόμενοι προϑύ- 
μῶς τοῖς ἀεὶ ἢ βαρβάροις ἢ “Ελλησιν ἐπικαλουμέ- 
ψοις᾿ ἐπεί, εἴ γε ἡσυχάζξοιεν πάντες ἢ φυλοκρινοῖεν 

ὕΔρ. 18. 8 2, ἡ δηίβ βαρβάροις οπι. Αὑς. 1, αὶ, Μοβᾳα, Κὶ. 
Βα. τὶ Οἷιν, Φ ΩΣ ἰΔΤΉ 6 5ΘΕνΑΐΡ; αυοᾶς μἷο Βῖνθ .ὐ. Βῖν8 6]- 
ὀδηᾶαπι εβί. ΟΥ. ὁ. 88 στόλοι ἡ Ἑλλήνων ἢ βαρβάρων. 

βου ηῖ, Βεβρομάθί εἴ τε 5ὲ- ἐσκήπτετο πρὸς ἡμᾶς. Δ εῦθᾶ 
Ῥουϊοσὶ οὔτε. - τὸ... ἐσβάλ- δαυίοηι τί λέγοντες εἰκός δά 
λειν ἱκανοί εἶσι. 6 υἱδιυμηαιθ αυοα 56α4υ 1 0 τπ6η1- 
ὐίίσα!ο οἷ, δάη. Π ὅ8, 8. --'᾿ Ὀγυὰπι ρῥ δυο ρου ηθηί. ΑἸ θεῖ 5 
ἐκπλεύσωμεν, 5011, ἐς τὴν ροῃΐπὶ βϑηίθηϊίᾳα ἤδθο δϑὺ: πἰ8 1} 
Σικελίαν. --- οὐκ ἂν δύναιν- ΡΓΟΌΔὈΪ6 αἤξοστο ροβϑβὺ- 
το βλάπτειν, βο!. ἣν ἐκ- ταῦβ, ᾳφυοὰ δΔἄάγνογβαβ βοοΐοβ 
πλεύσωμεν. -- ὑπόλοιπον, Θχοιβδηΐοβ ΔῈΌΧΙ πὶ ἔθυ τα 
501}. ῬΥΔΘίΟΓ Οἰαβθθ, απᾶπὶ ἢ ΤΘΟΌΒΘΙΙ5, 5ἷνα 400 Δάν οΥ- 

515 500108 ΘΧΟΙ ΒΘ 5, απο 
115 δΔυ χη! τ ατὰ ἔθυυθ ΠΟΙ Π11 8. 
-- ἀντιτιϑέναι, ἀντιλέγειν, 
οΟθἾθΘΡΘ. -- οὐδὲ ἐκεῖνοι 
ἡμῖν. Αὐάὶ ἐπήμυναν. -- 
προσεϑθϑέμεϑθϑα αὐτούς] 

ΒΤΟἸ Πα τὴ ΠῚ ΒΘ.  ΠΊ115. 
Οαρ. 18. ΞΕ τῆ ἂν λέγον- 

τες εἰκὸς ... μὴ βοηϑοῖς- 
μεν, αὐϊὰ ΡΥΟθΑθΙ16 ἀϊοθη - 
65, .«΄ς. αὐ ΣΙ τῇ ΠΥ δ᾽ ὙῈ Ξ 
ΟἿ 5 6 Ὠ1 115. ΡΓΟρίθν Π8Π0 ΓθοιΒ8 Πα] 
νἷμὰ ἴῃ ψοιθὶβ μὴ βοηϑοῖμεν 
ἰαίθηίθπι Ργαθίθυ ΘΟΠΒαθί ΠΟ ΠῚ 
μη Ῥοβίψιπι οβέ, Οἵ. Καθμη. ατ, 
πᾶχ, 8 518, 2, - αὐτοί, 1ρ5]1; 
αυοα δὰ ΠΟ08 'ρ505 ρθΡιϊ- 
ἢ 68, Ὀρροβίταπι οϑὲ ἱπέτα πρὸς 
τοὺς ἐκεῖ ξυμμάχους σπη- 
πτόμενοι; δάνογβαββοοΐοϑ 
ααὶ ἰθὶ Βα πύ ἰὰ ΘΧου 5 Πέ68, 
Ὁ] 6Χ τέ ρυοποπηῖπε δὰ σκηπτό- 
μενοι βϑυθαυαίθηάιπ) 6βί αὐτό. 
Οὗ, ΡΙαί. βϑορῃ. 2170 ταῦτα 

ἐὔτ ταν ΚΟ ΥΟΥ ἐποιησάμεϑα αὖὐ- 
τούς. 86} 10]. 
8 2. οὕτως͵ ΘΧΡ Ιοαίαν ρᾶγῦ- 

οἱρίοπαραγιγνόμενοι. Οἵ, Κσπορ. 
ατ' 8. ὅ9; 2 ἀάπ, 1. --Ξ ἤρξαν 
Ξε- ἀρχὴν ἐκτήσαντο. ΟἿ, δάπ, 
91, 2. -- φυλοκπρινοῖεν. 
Ηος γϑιθαπι ἀϑηοβοὶ 40 Ἠρβυοῆ. 
ῬΟΙΙ. ΝἪΙ 111 «1115. ἀοουϊ ΑὉν. 
"5 ΘΠΒΌΠῚ ΘΧρ δ ηδης Απροά. ΒεΙκκ, 
Ρ. 171 φυλοκρινεῖν, πυρέως μὲν 
τὸ τὰς φυλὰς τὰς ἐν ταῖς 



ΕΤῸΣ Ῥὶ ΘΕΡΟΣ. 

οἷς χρεὼν βοηϑεῖν, 

ΠΕ 1 15Ὁ 49 

βραχὺ ἄν τι προσκχτώμενοι 
αὐτῇ περὶ αὐτῆς ἂν ταύτης “μάλλον κινδυνεύοιμεν᾽ 
τὸν γὰρ προύχοντα οὐ μόνον ἐπιόντα τις ἀμύ- 
νεται, ἀλλὰ καὶ μή 
καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν 
ἀεϑα ἄρχειν, ἀλλὰ 
καϑέσταμεν,. 
3 ’ .) Ν 9 “-“ὝΆ μ᾿ ξ 9 

ἀνιέναι, διὰ τὸ ἀρχϑῆναι ἂν ὑφ 

πῶς ἔπεισι προκαταλαμβάνει. 
ταμιεύεσϑαι ἐς ὅσον βουλό- 
ἀνάγκη, ἐπειδήπερ ἐν τῷδε 

τοῖς μὲν ἐπιβουλεύειν, τοὺς δὲ μὴ 
ἑτέρων [αὐτοῖς 

΄ Ψ ᾽ Α 3 ᾿ Ἵ » κ 

κίνδυνον εἶναι), εἰ «ἡ αὐτοὶ ἄλλων ἄρχοιμεν. καὶ 

μὴ ὅπως εοαᾷ., 
ὌΝ 

αποὰ η6 ἀϊ 8 Πι, 
ὃ, 10); ἀπ88᾽ ποίϊο Πῖο ρ΄ πθἢ 68, 

πΠοΟῃ πιοᾶο γαϊεὶ «(οἴ, Χεη. 
Νεαὰθ μὴ ὅπως φτο 

ὅπως μῆ. ἀϊοίπιπι 6556 1 ὅ, 1 οὐ τῶν ἀδυνατωτάτων οίοπαϊέ δυΐ 
78, 
πττι 

πόλεσι διακρίνειν, σημαίνει δὲ 
καὶ τὸ ἄλλο τι διατάττειν καὶ 
διακρίνειν. Ετ 56ῆϑι1 ῬΓΟΡΥΪΟ οἱ 
ὨῸΠ ΡΡΟΡΥΪΟ γΟΟΔθΆ!ατη ἢΐο ἀ5100- 
Ραγὶ Ροίεγαί, 56 ββηϑὰ Ῥυορυΐο 
ἀϊούαμη οχ βίϊπηδ οἵπὶ τοβρθοίΐι δα 
Βϑηίοβ Πογίοδπῃ οἱ Τοπίοϑηῃ, αταο- 
Θδ πὶ οἱ ὈΔΥΌΔΓΑ πὶ [Π8ΠῚ Βαυθνὶ 5 
δυχ, τη ἴθυγὶ ποϊπογαΐ Νίοἱδ8 
11, 47“. α 061]. -- βραχὺ ἂν 
ἘΝ κινδυνεύοιμεν. 6 
ἰτογᾶίο ὧν αἴνθῦβο ἃ 60, ἀ8 τὸ 
8601 186, 4 ἀϊοίιπι οί, νἱα, δάῃ. 
Υ 9, δ. Ρτὸ κινδυνεύοιμεν Ἄγεχ. 
Ἐρίδι. οὐἷτ. ΡᾺ,, 40 τπᾶνεῖν κινδυ- 
νεύοιεν. Οἷ, πιεῖ ΒΗ. ϑγηῖ, 
Ρ. 428. -- προκαταλαμβά- 
γει, δηξςον νυ. 

8 8. ταμιεύεσθαι, οδίγο 
ἀνθίίταία σοηβίϊτζαοτο. Οἱ, 
Χεη. Ογτ, ΠῚ 8, 47. Απᾶρ. 1 ὅ, 
18 οὐ ἰγδηβί ΟΠ ΘΠ ΠΟΠΊΪΠ5 τα- 
μέου 18, 8. ---ἐπειδήπερ ἐν 
τῶδε καϑέσταμεν. Κ6Π01.: 
ἤγουν ἐν τῷ ἄρχειν. Τπιπιὸ ἐν 
τῷ τὴν ἀρχὴν κεκτῆσθαι: { ] 
60 ΡΘΥν ΘΠ ΘΓ Πη 5 αἴ πη] ρ  Υΐο 
ρουϊυὶ βἰτηιβ, --ὀ ἀνιέναι, 
Πρ 6το5 αἰπιϊίίοτο, Οαπὰ το] ϊ- 
418 πονοπὶ δριὰ ΤῊ. ἰοοἱβ Πος 
γΟΥθ.ΠῚ δὰ γ68, ποὺ δὰ ΡΘΙΒΟΠἃ5 
δγιϊποαί, ΟἸα55, ἐπιβουλεύειν νοὶ] 

ἐπιβουλεύοντας βαρδιαῖ!, αιαδὶ 
γΕΓΟ, Ποῦ ὶ ἢδί, τοὺς δὲ ποπ 
Βῖ. οΟδϊδοία,. ἘΓΕ ΘΠ ββί πειπι 

Τσυογάϊαϊξ ὟΟ]. ΠΠ1. ϑ6οέ, 1. 

1 ὡς οὐ περὶ βραχέων, αυδὶϊα Θχθπιρὶα (1855. αὐ, Ἐπιοηά. 

εβὲ ἀνιέναι τινά εἰ τινάς ἀρυὰ 
ΓΕΙΙ4 105 ΑἸ005 βοτὶρίογεϑ, ὅν 
ἰβίταν ΤῊ, θ᾽ πα Ἰοθίιν -- διὰ 
τὸ ἀρχϑῆναι ἂν ὑφ᾽ ἕτέ- 
ρῶν. ὥσ8ε6 5βϑαπαηίιν αὐτοῖς 
κίνδυνον εἶναι ἀεὶ. ὕδεποι ἴῃ 
Μυ5. ΒΠθη. ΧΧΥ ρ, ὅ87. Νοη 
50 πὶ ργορίου Δθαηἀαπιίδτη (οἴ. 
ΠΟΘ 9) 5υβρθοία διπὶ εἱ ἄν 
δὶ δὰ κένδυνον εἶναι τθξοριαν 
τη8]6 ἰοσαίαπι οἱ αιοὰ αὐτοῖς 
(1Ρ515} Ρόποῦθ πο Ροίογαι ααὶ 
βίδα εὖ μὴ αὐτοί ἀἰοίατιι5 οΥϑί, 
56 ἃ τνοϊϊᾳααᾷ ΤῊ, ἀϊσοπαϊὶ ο0π- 
βιιοίπαϊηε δἰΐθπᾶ, πὶ πιιδαιϑτη 
κίνδυνον εἶναι ΡτῸ κινδυνεύειν 
ἀἰχονῖί, δὲ βϑηϊθηθαθ νἱπὶ πιδρὶβ 
τηϊπαπηΐ ἀαδη ἀπιρθηῦ. Ο[858. ααϊ- 
ἄεπι ἂν ἀρχϑῆναι ἱπηρὶε ἃ κέψ- 
δυνον εἶναι Ἰοουιοπα ΔΡί.ΠΊ, 
564 ἰηβηϊίνιι. οὰπὶ ἄν π᾿ δπὰπ- 
(ἰαιῖ5 δἰϊαηάθ ρϑηάθῃίθυ8. ΠῸΠ 
ῬΟηϊΐαν, πἰβδὶ νοῦ 0 ἀϊοθπαὶ νοὶ 
Ῥυΐαηα! ϑδαθίθοίϑ σαηί Οὗ ΒίΔΗΙ. 
(δ οϑῖ. συϑηι. Ρ. 4. [δας ἀρυὰ 
ΡΙαίοποιι κινδυνεύειν π6 115 αυϊ- 
ἀ6πὶ ἰοοἶβ, αὶ δα ραϊδπαϊ ποίῖο - 
ΠΘ6Πὶ δοοράϊί οἱ νι ἀθυὶ νογεέαν, 
αυδ νἱ ργδθάϊίαπη ἀρὰ ΤῊ, ποῃ 
ἱπγθηΐίαν, ἀβαιᾶπὶ ἰηΐ, οαπὶ ἂν 
ΒΘΟ.πι ἢδθθί, φαοὰ ἴδ᾽: ἀποαὰδ 
ΡΥΪποΙ ρα 6 πὶ ποιϊοποπι αποάδπηι- 
πιοάο τοίϊποί, -- ἄλλων ρον- 
Ροτᾶπὶ ἀεὶ. ὕδβεπει ἰ, 1. Οἵ, 1 
1 Ὁ 8: ΟΠ] 455 δ. ΟὟ 09}. ΚΕ ΨΙΙΣ 

Ἐ 



50 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, ιη΄. 

οὐκ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐπισχεπτέον ὑμῖν τοῖς ἄλλοις 
τὸ ἥσυχον, εἰ μὴ καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ἐς τὸ 
ὁμοῖον μεταλήψεσϑε. 

5 ’ ψιιϑ 

αὐξήσειν. ἕπ 

πλοῦν. 

λογισάμενοι οὖν τάδε μᾶλλον 
ἐκεῖνα ἢν 

ἵνα Π͵Ἴελοποννησίων τὲ 
ποιώμεϑα τὸν 

΄, Ν 

στορεσῶμεν τὸ 

ἴωμεν. 

φρόνημα, εἰ δόξομεν ὑπεριδόντες τὴν ἐν τῷ παρ- 
ὄντι ἡσυχίαν καὶ ἐπὶ Σικελίαν πλεῦσαι" καὶ ἅμα 
ἢ τῆς Ἡλλάδος. τῶν ἐχεῖ προσγενομένων, πάδης 
τῷ εἰκότι ἄρξομεν, ἢ καχώσομέν γε Συραχοσίους, 

» 

ᾧ καὶ ὃς 

ὃ, αὶ 

αὐτοὶ καὶ οἵ ξύμμαχοι ὠφελησόμεϑα. 
ὁ δὲ ἀσφαλές. καὶ μένειν. ἤν τι προχωρῇ, καὶ 

8 ὅ. προχωρῇ Νοβᾳι, Ἐ. ΜΑ|1ὰ δὶ απἰὰ ρυοΐιοϊθῖλτι5. ψ6ῦ- 
ἰθηθ5:; τε ααὶϊ οοἀα, προσχωρῇ. Ρατγυτῃ ἰαὔπιπὶ ΟΥΪ0 ΠΠΆΠΟΓΘ, δὶ 8]Ϊ- 
αὐϊὰ 56. δαϊπηχουῖΐ, 
πα ποτΥῖί. 

5815. 

68, 4. -- καὶ οὐκ ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ ἐπισκεπτέον Εν .] 
καὶ οὐχ ὁμοίως ὥσπερ τοῖς 
ἄλλοις ἡσυχίαν ἡμῖν ἐπιτηδευ- 
τέον (τὸ γὰρ ἐπισκεπτέον ἀντὶ 
τοῦ ἐπιτηδευτέον. τέϑεικεν), εἶ 
μὴ καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα 
τοῖς ἄλλοις ἐξομοιωϑήσεσϑε. 
5010]. ἢ) δῖ. ἸΒΊτατ τοῖς ἄλλοις 
ΘΌΤα Ἰοουεΐοπα ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
ἱπησθηάθ8β οϑί. Οἵ, Υ 108, 2. 
Ἐπισκεπτέον τλταθὴ ΡΙΟΡΥΪα ποθὴ 
οϑὲ ἐπιτηδευτέον, 560 πα] 8 - 
ἅἄππι, ταίϊο παρ θη δ. 

8.4. τάδε] τὰ ἐνταῦϑια πράγ- 
ματα. ὅ6Π0). --- στορέσωμεν 
τὸ φρόνημα) τῶν παρὰ Θου- 
κυδίδῃ τροπικῶν ὀνομάτων τὸ 
σκληρότατον τοῦτό ἐστιν" ἀλλὰ 
κατὰ ᾿Αλκιβιάδην [φησέν].ϑ.Π0]. 
ἙΝ ΘἸπΉ116 ᾿αΐο Α 650}. Ῥτοτα, 190 
στορέσαι τὴν ὀργήν.“ ΑΒτ. 
»»ἼὙπυογαϊάεατη. Ἰοοαλ ΟΠ πη ἰπιὶ- 
ἰδηύαν Τίθαη. Ερὶδβί, 12 ἐστό- 
ρὲσε τὸ φρόνημα τῶν Σαυϑῶν 
οἱ ϑυὶϊα, (8. ν. Ζιογένης) τὸν 
δϑυμὸν κατεστόρεσεν οὐ. Οοα- 
Ρᾶτγοῖαν. οἰἰδπὶ ΡΙαν, Τθοὰ}}. ὅ 
κατεστόρεσε τὴν φιλοτιμέαν οἷ 
0365, 2 τὰς πολλὰς ἀποστάσεις 

βὶ Ὑτὸ5 8114 61 ΒΌΟΟΘΒ5ΒὍΌΓΠ 

κατεστόρεσε. ΒΙ]οοτ, Τδοίι, 
Ηἰβί. 1 ὅ8 5 γαίϊ 5 τὰ ῖ]] {τι πὴ 
οαἰΐ5. -- καὲ ἅμα οεἰι. Απίε 
Πδθο ΠΟ ΟΟΙ0η, πἰὶ ἃρυὰ ΒΕΚΚ,, 
5βεα ΘΟΙΩΠΊδ ῬΟΠΘΠ πη 6588 ἄοοεῖ 
Ῥαγιίουϊα τέ ροβι Πελοπουν. ρο- 
δία. ΟυδΡα ΠΟ 4ιοατι6 τ] ΘΠ ὈΥΤΙΠῚ 
οαπὶ ἕνα ΟΟΠδθγουα ἀθῦουθ οσὶ- 
Βι1π|65, οὖ Ἰάοἶγοο τη 815 ἄρξωμεν 
οἱ ἀεϊηὰς κακώσωμεν; πᾶπῃ ἴπ- 
τατὶ οαπὶ ἔνα ἢπΠ8}} ᾿πποῖϊ ΘΧ ΘΠΊρ]ἃ 
δηϊᾳαα δὰ πα}}ὰ δὰ δβιιβρθοία 
βαηί, Οὗ, δάη. ὙΠΙ 74, 8. 868 
ΘΟὨ ΟΥΤηΔίϊο νου θουι ἷἰπ Δ]ΓΘΓῸ 
ΠΊΘΠΊὮΤῸ ῃἴο ἰΐὰ τιίαία οϑί, αἱ 
καὶ ἅμα οεἰ. ἐπαηεδύιπι ῬΘΥ 538 
οοΟμβίϑηβ βἰΐ, α8}}18 ἰγδηβίίαβ 
δχθιηρὶα ἀρυᾶ Τιαιϊηο5 αποαπθ 
τϑρουϊαπίαν, Οὗ, δάπ ΚΝ 14, 1. 
Ηεαυβίηρ. δὰ (ἱο. ἀς ΟἿ, 1 8, ὅ. 
Βτεπι. δὰ (ἷο. ἀθ Εἶπ. 1 7 οἱ ααἱ 
80 ΕἸ]οπαι. δα Οἷο. ἀθ τ, Π 27, 116 
οἰϊδιίαν, Αἀ4. Βογηῃ, ϑγπί, Ρ. 388. 
Μαϊονθιη δι θπὶ νἱ πὶ σου 60 Πᾶ- 
Ὀθηΐ αποα ροὺ 886 οοπβίδηϊ, Οἵ, 
δάη, ΠῚ 86, 2. 

8 ὅ. μένειν. ..καὶ ἀπελ- 
δεῖν ΘΧριοαπαϊ: οᾶυβα δᾶ τὸ 
ἀσφαλές ΡΡοδβιία δυ ο] 0 οᾶ- 
τρηΐ, αυοα παρέχειν ουπὶ ᾿ηΠηϊ- 

᾿ 

"δ 
ἐτς 

ν᾿ τστῳ, Ὁ τοῖν» ΒΥ 



ΕἘΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ὉἹ 18.) 1 

ἀπελϑεῖν, αἱ νῆες παρέξουσι" ναυκράτορες «γὰρ 
ἐσόμεϑα χαὶ ξυμπάντων Σικελιωτῶν. καὶ μὴ ὑμᾶς 
ἡ Νικίου τῶν λόγων ἀπραγμοσύνη καὶ διάστασις 
τοῖς νέοις ἐς τοὺς πρεσβυτέρους ἀποτρέψῃ. τῷ 
δὲ εἰωϑότι κόσμῳ. ὥσπερ καὶ οἵ πατέρες ἡμῶν 
ἅμα νέοι γεθαιτέροις “βουλεύοντες ἐς τάδε ἦραν 
αὐτά. καὶ νῦν τῷ αὐτῷ τρόπῳ πειρᾶσϑε προαγ- 
αγεῖν τὴν πόλιν. καὶ νομίσατε νεότητα μὲν καὶ 
γῆρας ἄνευ ἀλλήλων μηδὲν δύνασϑαι. ὁμοῦ δὲ 
τό τὲ φαῦλον καὶ τὸ μέσον χαὶ τὸ πάνυ ἀκριβὲς 
ἂν ξυγκραϑὲν μάλιστ᾽ ἂν ἰσχύειν. καὶ τὴν πόλιν, 

παρέξουσιν ναυκράτορες Μ.ο; τοιϊϊααϊ παρέξουσιν αὐτοκρά- 
τορες, αποὰ σογΓοχὶς νά Ιοκοη. δὰ Ἡεδτγοά. Υ 86. 

8 6. ἐπιστρέψῃ Ανὶ Οπν, Ῥᾶπ. τὰ. 1. Κὶ,, ἐπιτρέψῃ Ὁ., 
564 ἀποτρέψῃ τεααϊτγιτπν Ῥτορίον 8, 4 (Νικίας) στρέψῃ το] (αἱ, 

3 

απο- 

ἀποτρέψαι ἐβούλετο οἱ 19, 2 Νικίας γνοὺς ὅτι οὐκ ἂν ἀποτρέ- 
ψειε. ΟἿ, δά, ΙΥ 80, 1. 

ἐἶνο ἱπαποίίαν, Οἱ, ΠῚ 68, τες 
ναυκράτορες. ΟΣ ΤῊ 
των Σικελιωτῶν. Οἵ, ετοα. 
Ν 80 ναυκρατέες τῆς θαλάσσης. 

ΒΡ ΘΠΞ τὴ τῶν λόγων 
ἀπραγμοσύνη. 9,1. 6, 48 Πὶ 
ῬοηΪ , πηθτηοταύ ἴπ ΟΥδιΪοπθ, 118 πὶ 
(ἀπραγμ.) Ιαπάδηβ δὐ οοπητηθη- 
ἀδπη5. Βαυ, -- διάστασις 
τοῖς νέοις ἐς τοὺς πρε- 
σβυτέρους. 1π50]6η5 5γηίαχίβ. 
Νϑαὰθ θηΐση πὸ Αἴρυθπαὶ βιηὶ 
ἀδῦνὶ δα βυθβίδηϊ να νουθα]ῖα ἃΡ- 
Ῥ]ϊοαίϊ, ααᾶθ ἃ νογὈΪβ, 486 ΟἸΠῚ 
ἀδίῖνο ἰπηρσιπίαγ, ἀογϊναία ϑυπηΐ, 
46 αυἰθι5 ἀδεϊν!8Β Κταθρ,, τ, 8 48, 
12 δάη. 4 ᾿Ἰοαυϊίγ. Νᾷηι ἰϊοοὶ 
ὁὰπὴ οϑάϑτῃ νἱ, 4πὰ μἰς διάστασις 
Ἰερίταγ, ἀϊοίαμη 5ἰῖ διαστῆναί 
τινι, ἰάτηθη διάστασις τοῖς νέοις 
τῶν πρεσβυτέρων ΒΟΡΙΡ ΠῚ 6586 
ἀοθογοὶ. Ουδα ὁὰπη ἰ(ἃ 5ἰπί, ῥτο- 
σα! ἀυῦῖο οὖσα οορίϊαπαο 5Ὲ0Ρ- 
Ῥἰθηᾶππὶ εβί οἱ Π0ο ΘΧΘΙΠΡΠ ΠῚ 
ΟὐΠΊ 118 ΘΟ ΡΟ Θμἀπ πη, ἀθ αὐἰθιι5 
ρὶ Κυθῆηῃ. ὅτ, τηᾶχ, 8 424, 8. 
Βοῖτο Κτπδρ. δπίτηδάν γε, ΟῚ 
ἡ Νικίου τῶν λόγων ὦ δια- 
στασις ἀποαὰθ Ῥευϊποαι, τῶν 
νεῶν ΟὈδβουτγι  αίθτη Πα ΓΌΤη 6556 

ἰάθοᾳιιθ Τῇ. πιδὶαΐβ88 ἀδύνατη 
ΡΟΠΘΙΘ. Διάστασις δαϊοπιὶ ἐς 

τοὺς πρεσβυτέρους, ῬΙῸ αὺ0 οχ- 
ΒΡ οἰ ν ΘΥΙ5 πρὸς τοὺς πρ., ἀἰϊοίαπι 
ἐδ αἱ ἔχϑρα ἔς τινὰ Π 68, 9. 
-- ἅμα νέοι γεραιτέροις 
Ρῖο νφνέοι ἅμα γεραιτέροις, αἱ 
οοπίνγανία ἰαχία ροηδηῖιν. Οἵ δά, 
Υ 80,8 εἰ 6 ἅμα ΥἹΙ 57, 6. --- 
βουλεύοντες. Οὗ δάμη. Ὁ 41, 
1. -- ἐς τάδε ἦραν αὐτά, 
Το πὶ δα ἢδᾶπο τῇ ἃ 8 πὶ τα αἴ π 6 Τὴ 
Δυχοταπί, θὲ αὐτά Ῥγοποτηὶπα 
ἰἸηἀεἤηϊίθ ροβῖιο ποαπ6 δα σογ ΠῚ 
αὐποδάδτῃ ϑυθϑίδη Ἕν πι τοϊδίο οἵ; 
δᾶη, 10, 2. -- καὶ νῦν. Οἵ. 
δᾶῃ, 17, 8. --- τό τὲ φαῦλον 

. ἀκριβές. ,, Μαπϊδεβίο τὸ- 
ἔδυαῦ ἤᾶθο σῃοτηΘ δα ἐνὶ ρ] 16 6 ηὶ 
ἀρίδίθτη, ᾿πν θη 1] 6 ΠῚ, νυ] 68}, 56- 
ἈΪῸΤῚ, τὖ ἀπθίυμη ἰδηηθη 81}, 
φαῦλον δα 5θῃ] ] τα (πα τ} 6π|), 
ἀκριβές τᾶ ἱπν ΘΠ Π 6 η [Ξ5ρϑοίοι], 
ΔῊ σοηίτα; Π8Π| μέσον αυϊάοπι 
Υἱτ]6πὶ 6856 ϑ88ὶ Ιᾳαοι. Πάνυ 
ἀκριβές ταπιθὴ 56 η}} ἀϊρηϊι8 
ἔαοτῖῦ. , ς; ΒΘΠΌΤΩ ΘΠΪΠῚ ἀκρίβεια 
δϑῖ, ΠΟῚ ᾿ΘΠῸΓΠ ; οἱ πϑίπιγαθ ΟΥ- 
ἀϊποπι Βθφαδίαν. θα απ θυ 0 στὰς 
ἀπαπι.“ Βαὺ, -- ἂν ξυγκρα- 

Δἕ 



᾿4ϑηναίους 
ὡρμημένους 
στρατεύειν 
Νικίας ἔτι 
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ἐὰν μὲν ἡσυχάζξῃ, τρίψεσϑαί τε αὐτὴν περὶ αὑτὴν 
ὥσπερ καὶ ἄλλο τι καὶ πάντων τὴν ἐπιστήμην 
ἐγγηράσεσϑαι, ἀγωνιζομένην δὲ ἀεὶ προσλήψεσϑαί 
τε τὴν ἐμπειρίαν καὶ τὸ ἀμύνεσϑαι οὐ λόγῳ ἀλλ 
ἔργῳ μᾶλλον ξύνηϑες ἕξειν. παράπαν τὲ γιγνώσκω 
πόλιν μὴ ἀπράγμονα τάχιστ᾽ ἂν μοι δοκεῖν ἀπραγ- 
μοσύνης μεταβολῇ διαφϑαρῆναι, καὶ τῶν ἀνϑρώ- 
πων ἀσφαλέστατα τούτους οἰκεῖν οἱ ἂν τοῖς παροῦ- 
σιν ἤϑεσι καὶ νόμοις, ἢ» καὶ χείρω ἧ, ἥκιστα 
διαφόρως πολιτεύωσιν." 

19. Τοιαῦτα μὲν ὁ ᾿Αλκιβιάδης εἶπεν. οἱ ὁ 
᾿Αϑηναῖοι ἀκούσαντες ἐχείνου τε καὶ τῶν Ἔγε- 
σταίων καὶ Δεοντίνων φυγάδων, 

ἂν μὲν ἡσυχαάξῃ οοἀα, 

ϑὲν μάλιστ᾽ ἂν ἰσχύειν. 
6 τϑροϑιϊίο ἄν οἴ, δᾶ. 1 186, 4. 
ΝῊΗΙ 40, 2. -- «τοίψεσθαι αὖ - 
τὴν περὶ αὑτήν, ἰρ5ᾶπι ρθι 
59 διιγϊίατη ἰτῖ. Οἱ, ΥΠΙ 40, 
2, -- ὥσπερ καὶ ἄλλο ΠΝ Οἱ 
Ι 142, 9. -- καὶ πάντων τὴν 
ἐπιστήμην ἐγγῆθα εϑαθιδις 
ΕἸ ΚΠ ΓΟ, (1: δὲ ΟΡ ΟΠ ΠΒΕΜΒΕΒ 
᾿ρ58Π1 δίψθγϑύιν) ἔπ τ ἃ ΠΊ 6556) 
αὐ οἰγὶ85 ΟἿ ἢἶ Ὁ ΠῚ ΓΤ ΘΥῸΤ͵Ω ἴῃ - 
το] ] ροπίϊᾶ ϑοπμοβοογοί. ΡΓῸ 
γΟΡΌΙ ἐγγηράσεσϑαι ΒῈΘΙΘοίΟ ΠΟῚ 
ἐπιστήμην, 568 πόλιν δροΙρΊθῃ- 
ἀὰπὶ οβί, 8 αυοᾶ ἀεϊηάδ ἄγωνι - 
ξομένην τοίδγαίαν, Νδηι τὴν 
ἐπιστήμην ἐγγηράσεσϑαι ρατὶ- 
16 ἱπι6Π]Θο! ταν δίάαο, ϑρυά Ηετοά. 
1 88 τὰς φρένας ὑγιαίνειν, οἵ 
ἐγγηράσεσϑαι οϑύ ἐν τῷ τρίβε- 
σϑαι 5ἷνε τριβομένην γηράσε- 
σϑαι, αὐ ἴῃ Χρη. νϑυθὶβ εὖ ἀπο- 
δημοῖεν καὶ ἐναπόλοιντο (Πῖΐϑι. 
ατ. ΠΙ| 1, 4) ἐναπόλοιντο ναϊοῖ 
ἐν τῷ ἀποδημεῖν βῖνε ἀποδη- 
μοῦντες ἀπόλοιντο. Μειῦυπι 
γηράσκειν δυίοῃη ΠΟ 5010πὶ ἀδ 
γ6 0.5, 564 Θοἰἴδτὴ 46 ΡθυΒοἢἶ5 56η51 
ὑνϑηβαίο ἀἰοὶ οβίθπα!ς ὅορι. ΟΒ. 
872 μέγας ἐν τούτοις ϑεὸς 
οὐδὲ γηράσκει. Οἵ, Τ΄ν. ΧΧΙΧ 
8) 15 ΗἩδηπίθαίοι οἱ ἔδπιἃ 

οἱ παρελϑόντες 

ΟΣ 54. 1Υ̓ 46, 3. 

ΒΘΏΘΒΟΘΓΘ οἵ νἰτῖθα5. -- οὐ 
λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ οὑπὶ ἀμύνε- 
σϑαι ἴαηρ, -- μᾶλλον, ρο- 
εἷα5. -- ξύνηϑες ἕξειν, αἱ 
οοηϑαρίατη πᾶ ΌΘΥα ὅ8,. δαρ. 
8ὅ. 1. 

8 1. γιγνώσκω οὐτπὶ ἱπῆη. 
ἱπ ποία οϑὺ θη 560 (οἴ, δάμ, 1 
48, 2) πθᾷπθ 50] πὶ 84 οϑπὶ αυϑηι 
418. μᾶθθί, βϑὰ θιδπὶ δα δϑῃ 
αυδπὶ αἰ ἀἰοῖῦ βϑαίθηθδηι ρδΥ- 
τἰποῦ (ἰοᾷ ὁγκιν 6). Οἵ, Χειη. Ηΐϑι, 
ας ΠΠῚ.1;.12 ἀκούσας ταῦτα ὃ 
Φαρνάβαξος ἔγνω δεῖν τὴν 
γυναῖκα σατραπεύειν. ᾿ἰδαὰ8 
πο γῥοάαπάδιί απο 566 ῸΓ μοὶ 
δοκεῖν. --- πόλιν μὴ ἀπρά- 
γμονα... μεταβολῇ, οἰνὶ- 
ἃ 6 πὸ οὐ οΒΆπι, βίηθρο-" 
{πὶ σα πὶ Οὐἷο σΟΙ πὰ {6 ὕ, Πίδ, 
γϑοιΡοτίι5. --- οἵαν... πολε- 
τευῶσι. ἴῃ δαπάθηι 5606 018 Π| 
ΟΙθο Π 3.,. 9 ξέροσι νόμοις 
ἀκινή τοις χρωμένη πόλις κρείσ- 
σῶν ἐστὲν ἡ καλῶς ἔχουσιν 
ἀκύροις. Ὀϑεῖνὶ οὰπὶ δάνθυθῖο 
διαφόρως ἰαηρθηάϊ 8πη0: γἃ - 
τἴ΄0η6 οοπδδύϊναι8θ ποΥΐθ 115 
Θ. 16 6 10 5 Πλϊ ἢ ΐ πὶ ΘΟ πύγᾶ τ δ, 
δρ. 19. ὃ 1. φυγά δων οὐπὶ 

5010 Γι ΘΟΠ ΠΟΥ ΠῚ ποπιίηθ ὁ0η- 
ἴὰηρθ, Νὰπ ϑιεροδϑίδηϊ ΘΧβ 65 
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ἐδέοντό τὲ καὶ τῶν ὁρχίων ὑπομιμνήσκοντες ἵκέ- μεταστῆσαι 
τευον βοηϑῆσαι σφίσι. πολλῷ μᾶλλον ἢ πρότερον ὅπ'χειθεὲ. 
ὥρμηντο στρατεύειν. καὶ ὃ Νικίας γνοὺς ὅτι ἀπὸ 
μὲν τῶν αὐτῶν λόγων οὐκ ἂν ἔτι ἀποτρέψειε, 
παρασκευῆς δὲ πλήϑει. εἰ πολλὴν ἐπιτάξειε, τάχ᾽ 
ἂν μεταστήσειεν αὐτούς, παρελθὼν αὐτοῖς αὖϑις 
ἔλεγε τοιάδε. 

20.  ᾿Ἐπειδὴ πάντως ὁρῶ ὑμᾶς, ὦ ᾿Αϑηναῖοι, δεύτερος λό- 
ὡρμημένους στρατεύειν, ξυνενέγκοι μὲν ταῦτα 7995 Νικίου, ΄ Ἴ ος πρῶτον 
ὡς βουλόμεθα, ἐπὶ δὲ τῷ παρόντι ἃ γιγνώσκω μὲν τὸ μέγε- 

πδνν δ σκὶ τὰ τ ἢ , τ πεν Ὑ ΜΕΡΖΣ ΨΈΡΑ ΘῊΡ ἅος τῆς τῶν σημανῶ. ἐπὶ γὰρ πόλεις. ὡς ἐγὼ ἀκοῇ αἰσϑανο- Σικελιωτῶν 
μαι. μέλλομεν ἑέναι μεγάλας καὶ οὔϑ᾽ ὑπηκόους δυνάμεως 

- τ ἐπεξέ αι. ἀλλήλων οὐδὲ δεομένας μεταβολῆς ἦἧ ὧν ἐκ δπεδέρχετ 

ὕδΔρ. 19. 8. 2. αὐτοῖς αὖϑις Ολ55. Αὐρ. ΟἹ. Ψεη. ῬΑ]. γαϊ. 
Μ, Η, ερ, ἃ]. ρ]εσίαια, ψαρο αὐτοῖς 5'ηε αὖϑις, αὖϑις 5ἴπε 
αὐτοῖς Τι. εἰ απ. , ΝΠ οᾶσβα δϑὶ, ον αὖϑες οπιπῖθαβ ΠΡτὶβ 
ΒΟΡΙΡ δ ΘΟΠΒΘΠ ΠΕ Ϊθ8. ΤΘορὶ ΠῸη ἀδθοαὶ. [Νὰτη 6 κακοφωνίᾳ 
οὗ, δάη. 1 16, 2, Ν' 80, 2.1] Αἀὐτοῖς τὴ τοιϊποπαππὶ 5ἰζ, ἀμθὶίατῖ 
Ροίεβί. Ναπηι.... ΤΟΥ ἀ14 65. ΠγῈ}118. 8118. Ἰοοὶβ, ααἰθὰ5 παρελϑών 
δάμῖθει, αὐτοῖς οτηϊο! (1 61, ὅ. 72, 2. 79, 5. 86, 8. 119. 159, 
4 εὖ 4110] 586 06); δὶ διϊ6 ΠῚ 60 νϑὶ δ]ῖο ἀδίϊνο υτιγ, ἀδίϊνοβ ρ]6- 
ΓΏΤΩΘΙΘ δὰ ὙΘΡΌ.ΠῚ δἰϊαπιοὰ 864 .6η5.. .. τοίου (ΥἹ 1ὅ, ὅ. 82, 8. 
8, 3)... Παρ οὐ ἴῃ Πᾶο βουϊρίινα, παρελϑὼν αὐτοῖς αὖϑις 
ἔλεγε τοιάδε, αὐτοῖς τοίετοπάππι [νἱἀθϑίιν}] δὰ βϑαιθπηβ γΘγθι Πα 
ἔλεγε, αὐϑις δαίοεπι δὰ ριδθοθᾶθηβ παρελϑών:; αυοὰ Δα υδπίο 
ἀστὰβ εβί.... 8564 αυΐα ἰηΐτα 72, 2 αἰοὶς παρελϑὼῶν αὐτοῖς Ἕρμο- 
κράτης ἐθάρσυνε, υδὶ αὐτοῖς οπιπῖπο γοΐουυὶ ἀθθεὶ δα παρελϑών, 
ΤΑΙΪΟ 111, ΟὉ αυᾶπι ἰᾷ Πυΐϊο ἰἴοσὺ ποῦ σοηνθηΐγα νἱάθιὶ ροίογαι, ἴῃ- 
ἤγτηδ δϑί εὐ ΠΌΠΟΙ τηββϑίουτη Δ] αυϊᾷ ἀδυὶ ροίοβι. “Ὁ θα Κι. (πὶ 
ἰοοο 72, 2. οἵ. ἀγϑιιπ), Πδπιοϑίῃ. ΟἸ μι. Π μέλλουσι δὲ περὶ τὴν 
ἔξοδον καὶ δεδιόσιν... παρελϑὼν ὁ Ζημοσϑένης πειρᾶται 
Θαρσύνειν τὸν δῆμον, υὐἱ Πυΐὰβ. ϑΥπίαχὶβ ΠΟ ΠΙΘΠΊΟΡ ΕὙΔΠ ΙΒ 
ἀὐβαϊαίαν, Παϊϊνιβ ἃὰΐ ΟΠ Οἱ δϑὲ δύ 6Χ ἴρ80 ψ6ΓΡῸ ΒΙΒΡΘΗΒΊΒ, 
Οὗ, Κνμερ, αν. 8 48, 11 44η. 9, 

οὔτε ρτὸ οὐδὲ εὐ ἀεῖπάε οὐδ᾽ ἂν οοἀᾶ. Ἐπιοπᾷ, ΒΕΚΚ. ΟΥ̓, δά. 

ΠΟ ογδηΐ. Οἵ, δάη. 12, 1, ϑδεᾶ 
ουϑιίαπ ΤῊ, “εοντίνων τινῶν 
Βοιΐρβειϊ. --- τῶν ὁρκέων 1. -- 
ὑπομιμνήσκοντες. ΟἿ ΤΙ 

1585, τοῖς αὐτοῖς λόγοις.“ 
Βαυ ΟΝ δἀη-: 1 77.1. ΥὙΠ1 929, 

μεταστήσειεν, ἀδε 
βΒοηξοηϊϊα. εο ἀραυοογοί. “-- 

80, 8. ΥΙ0, 2. ὈΙ᾽οά. ΧΙ 88, 8. 
ΡΙαι, Μοποχ, 3488. -- ὥρμηντο 
στρατεύειν. Ὅδ τὸ οἵ, ΡΙαι. 
Νῖς. 12. 

8 2. καὶ ὁ Νικέας ὁει, ΟἿ. 
Ατιϑιῖα. 1 ρ. 381, -- ἀπὸ τῶν 
αὐτῶν λόγων. ,,ΑΔ0 δαᾶθιη 
ΟΥ̓ΑῚ ΟΠ ΡΤΟΡΙΓΘ55118, 68 ἃ 6Τὴ 

ἔλεγε ΟΕ δα. 1 70. 5. 
αρ. 30. 8 1. ἐπὶ τῷ πα- 

ρόντι ἰᾶεπὶ αἰη ἐν τῷ πα- 
ρόντι ναϊοπὶ. Οὗ δάμη, 46. 

8 2, οὐὔὐϑ᾽ ὑπηκόους ἀλ- 
λήλων. ἴΙῖὰ ἃ αὖ ὑπήκοοι 
ΡΓΟΙηρίδθ 5'ηΐ δὲ ΑἸΠΘηΘη565 
ΠΡ δγαίουθβ υθοϊρίθπάοβ. --- οὐ δὲ 
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βιαίου τις δουλείας ἄσμενος ἐς ῥάω μετάστασιν 
χωροίη, οὔτ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν τὴν ἡμετέραν εἰκότως 
ἀντ᾽ ἐλευϑερίας προσδεξαμένας, τό τὲ πλῆϑος, ὡς 
᾿ μιᾷ νήσῳ, πολλᾶς, τὰς Ἑλληνίδας. πλὴν γὰρ 

Νάξου καὶ Κατάνης, ἃς ἐλπίξω ἡμῖν κατὰ τὸ 

“εοντίνων ξυγγενὲς προσέσεσϑαι, ἄλλαι εἰσὶν ἕπτά, 
καὶ παρεσκευασμέναι τοῖς πᾶσιν ὁμοιοτρόπως μά- 
λιστα τῇ ἡμετέρᾳ δυνάμει, καὶ οὐχ ἥκιστα ἐπὶ 
ἃς μᾶλλον πλέομεν, Σελινοῦς καὶ Συράκουσαι. 
πολλοὶ μὲν γὰρ ὁπλῖται ἔνεισι καὶ τοξόται καὶ 
»} ,’ 

ἀκοντιόσται. 

ρώσων αὐτάς χρήματά τ᾽ 

ὕδρ. 30. αὶ 2. 
προσδεξομένας νιυΐρο. 

δεομένας μεταβολῆς κ. τ. 
Δ. ιβυησαΐαν ᾿Ἰπίθγηϑ 86 ἃ8 ΠῚ 
80 ἀοπηοβίίοα ᾿ἰθογία5, 4ὰἃ ὉΥθ65 
Θ1ΟΙΠΙΘη565. αὐαπίιῦ ΓΟΡᾺΠῚ τηπ- 
ἰδίΐοηθ ΠΟ Θρθηΐοβ (οἴ, ὙΠ 5, 
2), ἃ Ἰἰθογίαίθ θχίθυ πᾶ, 4υϑηὶ 80 
ΑὙΠΘηΙθηβίμπι ἱπηρθ νυ 0. ἀοἔθηβυτὶ 
5πη:. Οὐοπϊυπροηάα ἰρὶμαγ. οἰμπΠὶ 
βἰπί νοῦ ὑπηκόους “ἀλλήλων 
εἱ δεομένας... . χωροίη ἴῃ 68η- 
ἀ6ηι ΒΘπιθη ἶδπι πθρϑίϊναη], 8Ὁ 
᾿ἴᾶὰο δυίθηι ἀἰβοοσπθηάαμη αὐυοὰ 
ἀοἰπάθ οαπὶ ΠΘΘΘΙΪΟΠΘ 564. ῸΡ 
ἂν... προσδεξαμένας, Βοϊκικονὶ 
δπιθηδϑιῖο (εἴ. 54.) νϑιὰ εδί, Οἵ, 
Ι.. ευθϑύ. ἴῃ ΡΙ]. ΧΥῚ Ρ. 829 
564. --- ἐς δάω μετάστασιν, 
ἴῃ 411ὰ πὶ ΤΟ] ΘΓ ΒῚ ΠΟΥ 8 ΠῚ (οἴ. 
ὙΠ τὅ, 6) 5ιαύαϊη. Νά μετά- 
στασις ἃ μεταβολῇ αἰδογοία οἷο 
ΠΟῊ δϑύ πλυ (α ύϊ0 058, 568 τηὰ - 
ἰαὑπ5 ΤοΙραθ]οαΘ βίαία5. Οἷ, 
δᾶπη, Π 48, 8. 1Κ 14, 4. -- ὧν 
προσδεξαμένας, ΠΩ0Πη 50Ὁ- 
ἰτανᾶ8. 6556. Οἱ, ΡΙαί. Τίπι, 
ΒΩ ἢ φϑορὰν οὐ προσδεχόμε- 
ον. 1πΞ τό τε πλῆϑος. 
τὰς Ἑλληνέδας] καϑ' ὑπερ. 
βατόν᾽" ἀροη τὸ ἑξῆς") ἐπὶ 
γὰρ πόλεις... μέλλομεν ἐέναι 

προσδεξαμένας ΤἸ΄. 
ΟἿ, Βίδ}!. Θυδοϑ, φυδηι. ᾿. 10. 

πολλαὶ δὲ τριήρεις καὶ ὄχλος ὃ πλη- 
ἔχουσι τὰ μὲν ἴδια, 

ναι. Αὐρ. Μ. (Οἱ. γοπ,, 

μεγάλας τό τε πλῆϑος, ὡς ἐν 
μιᾷ νήσῳ, πολλᾶς, τὰς Ἑλλη- 
πέδαι 5080]. 6 ὡς ῬΘΒΕΡΙ ΠΡ ΘΠΘ 
νἱά. δάηῃ. ΤΥ 84, 2. Τὰς Ἑλλη- 
νίδας δυΐοηη) βοηϑηΐ αγᾶθοϑϑ5 
ἀϊοο οὐ βἰρῃίδοδθπέ οἃ 486 ἀδ 
γρθϊθιι5 αἰοία ϑδαηΐ, οοπίγᾶ 489 
βιαπύ ρῥγοΐθοιασι, δα ἀτγδθοᾶβ ἰᾶπ- 
(πὶ Θ1ΟΠὰ6 ὑγῦεὲ8 ρθΡΕΠΘΡΘ, 
Ηδθο νἱβ οἰποίζαγ οο]]οοδίϊοπο οἱ 
δυίίου!ο δαϊθοίο, Οἷἢ, 21, 2 οὐ 1. 
Ηεεῦϑί. 1. 1. Ρ. 8838 5ᾳ. Νὸοὸπ 
8065586 ροβθὲ τὰς Ἑλληνέδας 
Ῥγοχίπι οϑίθπαππηί, τὶ αἀγᾶθοᾶθδ 
ΘΠ ΟΠΊΘΓΔη (1 ἀγθ68.. 

8 8. τὸ Λεοντίνων ξυγ- 
γενές. ΟἿ οὐ 8. ἀνε. 
ἑπτά) Συράκουσαι, Σελινοῦς, 
Γέλα, ᾿Δκράγας, Μεσσήνη, Ἱρμέ- 
ρα, Καμάρινα. ὅ8ο0]. --- καὶ 
παρεσκευασμέναι, ολθ4τε 
Ἰη ϑύγιοίδθ. ὲ ποὺ παρᾶ- 
σπευαξζειν νονῦϊ] π8ὰ οἷ, δάπ, Π 
Ἰοὲ μᾶλλον, πτιδρὶϑ 
4υλπὶ ΘΟΠιΡα 8185, Ρ Γᾶ ΘΟΙΡαΘ. 
8 4. πολλοὶ... ὁπλῖται 

ἔνεισι. ΒΘ! απίαὰγ ΑἸΟΙ ΙΔ 15 
γοῖθᾶ 17, ὅ. -- πολλαὶ τριή- 
θεις. ΒΥΡΔΟΙΒΒΠΟΓΙΠῚ ΧΧΧ 

4 



ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (Ἱ 30. δῦ 

τὰ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς ἔστι ᾿Σελινουντίοις])" Συ- 

ρακοσίοις δὲ καὶ ἀπὸ βαρβάρων τινῶν ἀπαρχὴ 
ἐσφέρεται" ᾧ δὲ μάλιστα ἡμῶν προέχουσιν, ἵππους 
τε πολλοὺς κέχτηνται καὶ σίτῳ οἰχείωῳ καὶ οὐκ 
ἐπακτῷ χρῶνται. 

΄ νἊ 

-᾿ 
8 4. ἀπαρχῆς φέρεται τ, γδι. Ραὶ. 

ἀπαρχῆι φέρεται (455... ἀπαρχὴ͵ φέρεται Τπρὰ. 1., ἀπαρχὴ φαέ- 
Απιρο ΜῈ ΟῚ: Μοβαι., 

νεται )., το] αὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς φέρεται, νυ ρο ἀπαρχὴ, ἐσφέρεται 
Ῥτὸ βϑπαΐῃᾶ Πθγοταπι βουίρίαγα Βαθοπμάιπὶ οδὲ ἀπαρχῆς νὲὶ ἀπ 
ἀρχῆς φέρεται. Οἵ, ἀάῃη. 

ΦΟΠΊΠΙ ΘΠΊΟΤΘ ὨΣ ΥΙ 22, 1. - 
ἐν τοῖς ἱεροῖς] ἤγουν τὰ 
κοινά. ἔϑος γὰρ τοῖς παλαιοῖς 
τὰ κοινὰ χρήματα ἐν τοὶς 
ἱεροῖς ταμιεύειν. ὅ61)0]1. 8εὰ 
ΠῸΠ 50]0π| ΡΌΘ]ΠΙοα ρΡϑοσηΐᾷ ἰη- 
το] σθηάδᾶ εϑί, 56 οἰϊδ πὶ ἀοηδυϊἃ 
ΤΟΙ Ρ ΟΠ εὖ 5801 {ῃθβδιτὶ. 
ΑΠΟῚ ΤῊ. 4086 ἐν τοῖς ἵεροῖς 
εἰ ἐν τῷ κοινῷ π5υπὶ ἀἰβοθυηϊί, 
Οὗ, 0, 8. 8, 2. -- Σελινουν - 
τίοις, αὐ νΙάϊε ΝΥ εἰάπον Ῥάγεγρ. 
Ὁ. 18, ἀεοἰεπάστη 68. ΟἿ. δῃΐ πη 
οπηΐαη {ΠᾺΡ ΠῚ ἀν 1 ΠῚ ΟΡ 65. ἴῃ 
ΒΘ πα π  ΟΡ πὶ [6 ΠῚ }18 ἀββαυναία 8 
6588 ογράδιηυβἣ -- ἀπὸ βαρ- 
βάρων τινῶν. ἨΗϊ 5ιπῚ 5᾽- 
οὐ!οσ. ΠΟΠΏ.ΠΙ, ΟἿ, 11 108, 
1λοιδύϊνιβθ, εἴδα 3 ἀπαρχὴ 
ἐσφέρεται. 501]. τῶν ἐκ τῆς 
γῆς. ΟΥ. Ρίδι. Περβ. ϑ80θ4 
γεωργίαι δὲ ἐκδεδομέναι δού- 
λοις ἀπαρχὴν τῶν ἐκ τῆς γῆς 
ἀποτελοῦσιν, αὶ ἀκ Πεϊοιθι5 
ΒρΑΓΙΘΠΟΓΙΠ 5ΘΓΠῚῸΟ Θϑΐ, [8416 
ΒΘ υγδοῦβϑηὶ ΓΘ Οἢ}15 8]1οἾπ|5,. απ 
ῬΟΙ ογδηΐ, ἄθγαπὶ ἰίὰ 51001}5 
Ροββιἀθηάαμη ἴα πε ΓΓπθηά τι ρ6ὺ- 
ταϊβουδηΐ, τὑτ ἢἰ ΡγῸ νϑοιῖρα! οογ- 
τἅπὶ αἀιυδηάδπὶ {ἔτιισιιπὶ ΡδΓ(ΘΠῚ 
οοηξευσθηί, Νϑαᾷαθ θηϊπὶ 46 5015 
ΡΥ μη} 1158. ἀ11|5 ν δὶ τηδηϊθ5 ΟὈ]Α 15 
ἀπαρχήν ἀϊοὶ ἰοοιυβ ΡΙΔιο 5 
οβίθηαιο, Ὑογθαμπη δπίθηι ἐσφέ- 
ρειν φθηθυαῖθπὶ ΟΟΠ γθηἀϊ νἱπὶ 
Ἰαθοὶ, υὐ ὙΠΠ 45, ὅ. ΑΙϊον 1Π 
ΠΟ ποι, ἈΒ] οἵ, δάη., ϑ᾽π}} 16 
ἀπαρχὰς ἐπιφέρειν ΠῚ ὅ8, 4. 
ΝΊΒΙ οοηΐνα ΠΟΒΙΓΔΠ) ΓΑΙ ΟΠ ΘΙ 
εἴποις ΒΟΘΟΚΪ ἀϊδρυίαίοη8 
(θ06ο, οἷν. 11 628 54.}), οαπὶ πὸ ΠΟΒ 

αυϊάοπι ἀπαρχήν Ρτγὸ {τἰθαΐο δο- 
οἰρίϑπιυβ, αϊρϑίδιη δυς8 πὶ 50} ]}- 
ΡίυγΔΙη ΟΕ ΒΘΙαῖς, ΘΟ ΒΌΠΊᾺΣ, 
αιοὰ Π6418 ἀπ᾿ ἀρχῆς φέρεται 
πεαιθ ἀπαρχῆς φέρεται υἱϊδηι 
Βα Θυ ΘΧρ Ιοϑτίοπθη. Νὰπὶ 114 αὶ 
6558 νοϊπηΐ ἃ ἢ {14 αἱ ἐπι 5 νοὶ ἰ ἃ ΠῚ 
ἄτα (υοπ Αἰέθν5 ὑ67) οὁ πύτιθαΐ- 
ἴα, ΠΟΠ 5815 Ταβρθχθγιηΐ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς 46 Φοπρου αἰούαπι ἀἰνθι50 
56η58ι 80 1110 5Ιρηϊβοαγα; ααΐ 
ΨΘΙῸ ἱπίθυ ρυ θέ ηθιγ ΡΤ ΟΡ ΊΘΙ ἷπὶ- 
ὈΘΥΪα Τῇ ν 6] 6 Χ [τὴ Ὁ 6σὶ (ἐπ δ οἶσ6 
ἐλ Ὸ Πογυϑομαξ) ΔΙ ̓ Θη8 1] ργδ86- 
Ῥοβιουὶ ἀπὸ πούϊοποπι τ θααηΐ. 
Οποὰ δαίοιῃ ΟἸ455. ἀπθιίαν!, δὴ 
δἰῖθνα ἰθοίῖὶο ἀδίθπαϊ ροβδβοί, τῇ 8 
ῬΎὶταὶ εἰ15 ΠΟῚ ΠΆΓΟΥ τῇ ΔΓ - 
ὉΔῚ ΟΡ πὶ Θ0 ἢ ἔθ ΓΓῸΥ νΘΓΙΘΡΘΠΊυΒ, 
πποπδηάπι εδὲ ἀπαρχήν θϑῖῃ 
ἰρβᾶπι 6558 ρϑυίθπι, 4186 46 τοίο, 
ῬΓΪασαυᾶτη ἢ0 6 ΘΟ, ΒαΠδ Ια, Θ0Π- 
τυ θαθηαϊὶ οαυδὰ ἀθμλϊταν, --- ὅπ- 
πους... πολλοὺς κέκτην- 
ται. Οομΐνα δίαιιθ ΑΔ θη θη 568, 
4] δαι05 οχ Βοθροιί, Τῇ θβϑα ία, 
αἰϊαπθ ΘΟΠ ΘΓ οαθαηίαν, ὙἹΑ. 
Δ Δοῆβα. Αὐτὰ, ἀν. ΤΡ. 47. 
-- σίτῳ... .οὐκ ἐπακτῷ 
χρῶνται. Αἱ Αἰποπΐθηβ85 ἔγα- 
τη ΘΠ 6Χ ῬΟΠΙΟ Πηᾶχίμηθ ἴπ- 
Ρουνίαββθ οοηϑιᾶί. ΟἿ, Βοβοκῆ. 
Οεοοη. οἷν. Αἴ, 1 Ρ. 110 544. 
ἌΝ 8οΠ5πη). 1. ἃ. 44. Ἐπακτός 
ΙΓ  Πτ6τ Ἰαρὶ(αγ ὙΠ 428... ΟΣ 
ἐπάξονται. [81], 2 οἱ ποβύνιηι 
τ θνοη, ΧΙ βεῆπ. ᾿Ἐπείσακτος 
ἂθ ποὺ ἔγαπιθηΐο αἰχὶς ΠΤ) 6 πιο 8}, 
ΧΧ 81 εὐ ΧΥΠῚ 87, υνἱ σίτῳ 
ἱπαυὶϊ πάντων ἀνϑρώπων πλεί- 
στῷ χρώμεϑ᾽ ἐπεισάκτω. 



50 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, κα΄. 

ἔπειτα πρὸς 
τὴν τοιαύτην 
δύναμιν αἷ- 
τεῖ παρα- 

21. Πρὸς οὖν τοιαύτην δύναμιν οὐ ναυτικῆς " 
καὶ φαύλου στρατιᾶς μόνον δεῖ, ἀλλὰ καὶ πεζὸν 

πολὺν ξυμπλεῖν, εἴπερ ουλόμεϑα ἄξιον τῆς δια- 
Εν» ΤῊ νοίας δρᾶν καὶ μὴ ὑπὸ ἱππέων πολλῶν εἴργεσϑαι 
τῶν τε καὶ τῆς γῆς. ἄλλως τε χαὶ εἰ ξυστῶσιν αἱ πόλεις 

δΕ τυτῶν ποὺ φοβηϑεῖσαι καὶ μὴ ἀντιπαράσχωσιν ἡμῖν φίλοι 
σφενδονητῶν 
χαὶ νεῶν καὶ τινὲς γενόμενοι ἄλλοι ἢ ̓ Εγεσταῖοι ) ἀμυνούμεϑα 

ἄλλων. 

θον ἐπιμεταπέμπεσϑαι τὸ πρῶτον ἀσχέπτως βου- 
λευσαμένους), αὐτόϑεν δὲ παρασκευῇ ἀξιόχρεῳ 

ἐπιέναι. γνόντας ὅτι πολύ τε ἀπὸ τῆς ἡμετέρας 

αὐτῶν κι πλεῖν, καὶ οὐκ ἐν τῷ ὁμοίῳ στρα- 

ὕδᾶρ, 91, 8 1. ἣν ργὸ εἰ Αὖς Ομ, Ῥδη. ἢ. 48. Οἱ. δάμ. Κυυερ. 

ἃ, Ῥίοη, Ὁ. 211. Ἡδτί, ἀθ Ῥαᾶγὶ. ΠΡ. 801, 

ἱππικόν (αἰσχρὸν δὲ βιασϑέντας ἀπελθεῖν ἢ ὕστε- 

δα, 

στρατευσάμενοι, τ ναὶ: ΡῈ]: 
Βεᾶ οχρϑαϊοπθπι ΠΟῊ [δοογπηΐ, 5θὰ [ποίατὶ διιηΐ. 

Οαρ. 91. 81. φαύλου. ἴη- 
γα 81, ὃ. ζοπιϊπῖηα ἢ χὶο οϑὶ 
φαύλη. ΟΥΟῚΥ 9,1. Μδιμ. αν. 
8 118 δάη. 1. -- καὶ πεξὸν 

εὐ ξυμπλεῖν. ο,ΙΜαϊδία οοη- 
βίγαοιο; ἀουθραὶ ΘηΪπΠῚ ῬΘΥΘΘΓΘ 
ἀλλὰ καὶ πεξοῦ πολλοῦ συμ- 
πλέοντος [ξυμπλευσομένου]. 
Βεᾶ δεῖ ἀρ] οἷτου δαγαϊθαν, ΟΡ ἃ 5 
οϑι εὐ οροτίοις (Ο.0]. 56- 
οὐπάσα Αὔτ, -- ἄξιον, ἷ. 6. 
ἀξιόν τι, «αοᾶ ρΥοΠοΙΊΘη ᾿μν 015 
ΤΟΙ γα ἶθ5 ΟἸΪπὶ πἰο δαάοθαίαν, 
Οὐ καῦπι Ν Π0Σ ἔδιτς 1, ἩρΥΒΒὺ: 
1,.1. Ρ. 88ὅ. -- εἴργεσθαι 
τῆς γῆς; Ῥυομὶροτὶ απο- 
ἸῺ 5 ἴῃ ὑουνδι ἐχοδπὺ (οἱ, 
ὙΠ 11, 4 οὐδὲ γὰρ τῆς “χώρας 
ἐπὶ πουϊὼ διὰ τοὺς ἱππέας 
ἐξερχόμεϑ'α) Θδαπ6 δα οομητηθᾶ- 
τὰτη δοϊασπάθμη αἰαπίαγ. Οἱ, 1Π 
860, 8. Υ 82, ὅ. δᾶη, 1 14], 4. 
-- εἰ ξυστῶσιν. Οἱ. ΘΟΡΗ, 
ΟΥ. 198. 8714. ΟΟ. 1448. Αι. 
110. Βι4}1, Ωυδοβί, συατη. Ρ. 11 
86. τα ἀντιπαράσχωσιν. 
γιοὶβθδὶπι βαρ ροαϊίαιατν βαυϊ- 
ἰδῖα58 δάγθιβυβ τ ]005 ὨΟΒΕΪΌΠ 
Ἐαυϊί68. 

8 3. αἰσχρόν. ῬτῸ οΟΠρᾶ- 

Αυρ, Μ. 455. Βερ, Πυρᾷ, αν. 
Οὗ, αάη. 

γαίΐνο ροβί πη 6556. ἴα]50 ορὶπᾶ- 
ἀπ Μβϑί. ἀν. 8 457 δάη. 1. 
Ὁτραπιάὰθ ΌΤΡ6 6588 ΝΙοΙα5 ἀἰοῖῦ, 
δὲ νἱ γθρα]β μα ἀἸβοθάθυ οἱ Ροβίθαᾶ 
ὨΟνᾶΒ ΘΟΡ᾽85 Δ 6556 6, --- αὐτό- 
εν... ἐπιέναι, ᾿ΠἸϊοο (οἔ, 
δάῃ. 1 141, 1)... ρδτϑαϊ, ἃ 
ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ ᾿φυίάοηι δεῖ γφεοπηάοῖ, 
564 ΟΡρΡοβίίῃπὶ εϑβί Ῥάγθη 68], 
486 ριδθοθβϑὶί, Ἐάθη Ὡ1060 
δέ δὰ ρυδθρυθββδπι ῬαγΘη ]16511 
γοΐοσίαν 1Π 29, 2, αδὶ οἷ. δάῃ. 
Ῥοβὶ αὐτόϑεν Ἠδνοια. (ϑιυὰ, 
ΤΠαο. ρΡ. 88) οἱ Μααν. (Αἀνϑιβ. 
οὐἷς, ΤΡ. 8256) δεῖ αἄδαηι, 40 
γ 6 ν}}8 αἰσχρὸν δὲ... βουλευ- 
σαμένους ἴῃ ῬΔΥΘΠ Ποῖ πὶ γῈ- 
ἀδοιῖβ ἴδ 0116 ΘΔΓΘΠΊ15. --- κα ἑούκ 

-στρατευσόμενοι ῬΑΥΪΓΟΡ 
δίατιο ὅτι... μέλλομεν πλεῖν ἃ 
γνόντας Ρδπᾶθτο ΨΟΙΆΠΊΙΒ ) ΡΓΟ 
αὰο οορίίατὶ ροβϑὶι ἐπειδὰν 
γνῶμεν. Οἵ. ἀάη. Υ̓ 41, 2. Ρα- 
ΤῸΠῚ οοηδίἀογαίθ (1458. στρατευ- 
σόμενοι νοΥ}}8 μέλλομεν πλεῖν 
ΒΕ πρὶ, 4851 ν6γῸ ΑΙΠΘη 6 ἢ 5685 
πᾶνῖθαβ ρυοΐθοίαυ! ἰὰ ργοροβί (τη 
μαρϑδηί, ταὐὖ Ἰηϊααἴοτθ πιο 0 40 8Π} 
ἰηίγα ἢἤπθϑ ἱπιρουῦῖϊ δαὶ οχρϑαϊ- 
ἀἰϊοπθηὶ ἔμοϊδην; ἀοῖπᾶθ πού ΟΠ ΠῚ 
βαΠὰ40 οδίοπᾶϊς μέλλομεν 

Ξ5Ὲ: 
ῳ 

τ... 
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ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (Ἱ 31.) ἘΝῚ 

», ᾿ [κ 2 » “ Β , ’ 

τευσόμενοι καὶ ὅτε ἐν τοῖς τῇδε ὑπηκόοις [ξύψι-- 
μαχοι] ἤλϑετε ἐπί τινα, ῦὅϑεν δάδιαι αἵ κομιδαὶ 
ἐκ τῆς φιλίας ὧν προσέδει. ἀλλὰ ἐς ἀλλοτρίαν 
πᾶσαν ἀπαρτήσαντες. ἐξ ἧς μηνῶν οὐδὲ τεσσάρων 

» -» Ἵ“ ΟΡ» “ 

τῶν χειμερινῶν ἄγγελον ῥᾳδιον ἐλϑεῖν. 

Ῥγὸ ὅτε οοἀά, οὐκ παῦοηΐ, απο πο ἃρποβοὶ 50}10], ΠΡ υῖιι5 
τη 6ῃ ἰη οΡΡτοίδίιι5. ΘᾺ ΠῚ τι αυἰὰ Ἰορσουῖ 5815 οοηδίοί. 

ἀπαρτήσοντες Τιδαν, Ρα]. Μ. ἘΠΕ: σκύλα; ΟἹι ΟἸν, Ὅδη. ρη. 
. Ὁ. Ε. 6. Κ΄ οοΥῦ. Αὐρ., ἀπαρτίσοντες Ε. Οἵ, ἀᾶη. 

πλεῖν εἱ στρατευσόμενοι ΕΧ 
ΔΘ400 ροβίία 6586. -- καὶ ὅτε 
Ρουίμηι 5θοιεϊ Θπηθ παν πηι5. ΝᾺΠῚ 
ΟΠ] πη σοπάμπι δἰἐ ἐν τῷ ὁμοίῳ 
καί (ῬΑ:ὶ οοπάϊοϊοπο δἰαπ δ), 
οὐκ ΘΟΥΓΙΡ πὶ 6558 ραίεί. Π 6! ενὶὶ 
θυ Ἰ 0 ἢ 61 Ηδγτη. δα ΥἹρ. Ρ. 712, 
οὗ εοηϊοοῖς 1,.. Ηδιθβί. 1. 1]. ρ. 
3387, εἰ ἀο6|16γ. Ῥοβίγθηιπι (1855. 
Ῥγδθία! νυ, η6 ἀρ ἔδοίᾳ γ᾽ 56 γΠ10 
αβϑεῖ, 864 51] γββῖρυο οΟπάϊοϊοπ 8 
εβϑϑί, πὸῃ ἀἰϊσογοίυν δὶ ργο- 
ἴδοι δϑϑϑίϊθ οοηίστᾷ «41- 
4 θτη, 568 δὶ ΡΟ  οἰβοθυ- 
τὴϊηϊ. Νὰπι ἐπί τινὰ ἔρχεσϑαι 
ἰάθη οδί δίψῃ ἰρβπ) στρα- 
τεύεσϑαι. Οὐν δυίΐοπι ποῦ ἀϊ- 
σαί ΘΔ ΠῚ δ πη ΑἰΠΘΠΙΘη565 81|5- 
ΘΘΡίΟΣΙ βἰηΐ δχρϑαϊ ποθ οτᾶ- 
Ψ]ΟΓΘΠῚ 6556 80 ΠπΠΊδῖι5 ῬΘΡΪ ΟΠ αΤὴ 
ἉΕΥΓΘ 4πᾶπ| ατιὰ8 ἰπττᾶἃ ἤπ65 
ἸΠΡΘΥΪ 801] ἰθοουϊη ἡ ΕἾΘ ΪΠῚ 
ΔῸ ἰηϊιῖο θ6}}} ἰρϑὶβ 8 Πηϊθι5 
ΘΟΓαΠῚ ΘΧΡΘαἰοηῈ5. Τονοτ 56 
φοπίϊπιθυπηΐ. --- ἐν τοὶς τῇδε 
ὑπηκόοις, ἴῃ τοροπὶθα5 
μἷς (εἴ. ἐνθάδε 12, Ὥ νΟΡ 5 
5Ἐ 1 6Ο.18. ΠΝ τοῖς ὑπ- 
ηπόοις ΠΘαΓΓΙ 5. σΘΠΘΡΪΒ. οϑί, --- 
ξύμμαχοι, «ιοὰ γΑΠὰ νοῖ- 
ἴθη0 ΠῸΠ ΘΧρυδββίϊ, βϑηξθηίίδο 
γϑρυρηδί, οαπὶ Αἰ ΘΠ ΘΠ 565. ΤΠ ]10 
Ῥίατοβ γ685. ΒΟΟΘΙΟΤ πὶ ΔῈΧΙΠ 0 5] 
ἀῸΔΠῚ ἰρδὶ 4}118. δαιχ ΠΠὰπὶ ργδο- 
βίδηΐοβ 10] σοββουϊηί, Νϑαῦο ἰη- 
16] !]δρῖλαν, ΟΡ ΔΙύοΓῸ ΘΘΉΘΥΟ οΧχ- 
Οἰἴα80 86 ἰϑη{1ΠῚ ΓῸ5. ΟἿ δχ- 
Ῥοαϊοηα 5᾽ΟΙΠΠΘη δὶ ΘΟΤὴ ΔΥΘΏΙΌΓ, 
ἴϊδφαθ ξύμμαχοι τὰ ὑπηκόοις 
ν᾽ ἀθίυν Δα βου ρα 6556. Ηος 
πὶ ἀείεπάενοει, ΟἸα85. εὐ τοῖς 
τῇδε ὑπηκόοις ξύμμαχοι κ. τ. 

Δ. βουῖρϑὶν εἱ ὅϑεν αποά 56ααὶ- 
τὰν δὰ τινά τον], τὰ αὐ ναϊοδὶ 
δΧ οὔϊπ5 θγΓἃ. ὅϑ'6α 486 τπϑαὶ 
δυδηΐ β]ὶ Βῃρρουίανουαηῦ ΠΟ 6Χ 
᾿ οδίϊα Π, 5068 οχ ἃιτλϊοοΥ 
(ΘΥΓἃ, ἴᾶάαε ἀσπι ἴῃ ΠΙΟΒΕ 1 ΠῈ 
ἰοῦτᾶ ΒΘ πιπὶ σογαηῦ; ἀοῖπας ὅ9:εν 
δ ΡΘΥΒΟΠΔΠῚ τοίουυὶ ὉΠΔ γαί]0Π6 
ΡΟ588. ΘΧΘΠΡ]ΪβΒ ΠΟ ρτοθδίιν; 
ἀδηΐϊαθθ τηᾶχίηθ ἀαθῖτ πη οϑβί, 
ΠΠΠ] ἃρίθ ΑἰΠΘΏΪΘη565 αϊοδηΐαν 
5. Ι ΘΟ 8 5101 οἰνὶταιθ5β δο οὶ! 
6556. (Π8Π| []511ΠῚ εϑί 4ι0α ΟἸ858. 
Ρευίαί ὑπηκόοις Ἰάθηι 6556. ΡΌ586 
αἴαιιο ξυμμάχοις). -- ὅϑεν δὰ 
ἐν τοῖς τῇδε ὑπηκόοις: τϑίθγίαν. 
-- ἀπαρτήσαντες] ἀντὶ τοῦ 
ἀπαρτηϑέντες, ἀπελϑόντες, 
καὶ πολὺ τῆς οἰκείας χωρι- 
σϑέντες. ὅ.0Π01. Αἀ ἴιᾶπο ἰπ- 
ὑγϑη δ᾽ τ νᾶ νοὶ νἱπΠ] ΘΟΠΊρΡΓΟ- 
Ῥδηάδη τϑοίθ (855. 8.{0}}0 θίοι. 
(455. 11 4, 2 ἅτε καὶ πολὺ 
ἀπὸ σφῶν ἀπαρτῶντος αὐτοῦ. 
Βερυάϊαη δ ἰθίαν ΡΟρΡροπΐβ οοπ- 
ἰδοίαινἃ ἀπάραντες οὐ Μείῃοκιι 
(ευπι. ΠῚ ρ. 8359) ἀπαντήσαν- 
τὲς, ἀπουιη Δ] 6 γῖιη}, οὖ (455. 
γτϑοίθ ΔΗ Δάν νι, ἰἸάδο ἸΠΒῈΡΘΓΡ 
ΠΟ ὁοηγνΘηΪϊ,, αυἷᾷ δα ἰᾷ ροί558ὶ- 
ΤᾺ. ΘΠΊΡ118 ῬοΥ ποὺ 410 Πᾶν 65 
ΔΠΘΟΥΔΙη Βο]νιηΐ δίαιμθ ἃ ἰθυγᾶ 
ἀἰδοθάπηΐ, Αἰίθυι πὶ θὰ 6. οϑιιβᾶ 
ΑΙΙΘΠ ΠῚ Θ5ί, απο ἴῃ 60 ὉΡΐ4ι6 
ΟὈνίαμη δαπαϊ ποίϊο ἰαίεοί, θρρο- 
βἰταπη. ἀυίοπῃ Ομ 5]. ἀλλὰ... 
ἀπαρτήσαντες γον 5 οὐκ ἐν 
τῷ ὁμοίῳ καὶ ὅτε... ἤλθετε 
ἐπί τινά, ρατίίοι δἴααθ ἢδθο 
Ῥανιοϊρίο στρατευσόμενοι 50}- 
ἰπ ποία πὶ οβϑί, ονρίοηἀ πη ἰρσίίν 
εδῖ: ἱπίθι] ρθηΐθβ ΠῸΠ ρῬᾶτγὶ 
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22, Ὁπλίτας τε οὖν πολλούς μοι δοκεῖ χρῆ- 
ναι ἡμᾶς ἄγειν καὶ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν ξυμ- 
μάχων, τῶν τὲ ὑπηκόων καὶ ἦν τινα ἐκ Πελο- 
ποννήσου δυνώμεθα ἢ πεῖσαι ἢ μισϑῷ προσαγ- 
αγέσϑαι, καὶ τοξότας πολλοὺς καὶ σφενδονήτας, 
ὅπως πρὸς τὸ ἐκείνων ἱππικὸν ἀντέχωσι., ναυσί 

᾿ Ἁ .- δ’ ᾿ . ) ’ δ» 

τὲ καὶ πολὺ περιεῖναι, ἵνα καὶ τὰ ἐπιτηδεια ὁᾷον 

ἐσκομιζώμεϑα, 

οοηάϊοϊοπο νῸ5 δχρβάϊιϊο- 
ποθ ἔδοίυγτοβ 6586. δίαπο 
οατῃ ἴῃ τορι οηΐϊθὰ5 πο νο- 
015 Βα θοιςῖ5 δἰϊᾳ απ θὰ θ6110 
Ρουϊνιβιϊβ, 864 ἴῃ ΡΓΟΓΒῸΒ 
(οἴ 817. ΠΣ ὑΡΙδ νυ τεσ 917)}) 
ΑἸ ΘΠ ΠῚ ἅν ΘΟ 508 (80|1. ἜΘΧρο- 
αἰοποπι ἔδοίαγοβ 6558). --- οὐδὲ 

ἰδ: ἄγγελλον νος ἐλϑ εῖν. 
Ν8 παῃίϊ πηι] αυϊάθπι, αἱ πον8 
ΔΌΧΙΙα πη ρὶογθῖ, νοπῖγθ, πάθη 
Ὀ6}}1} βυθβιαϊα πὸ τηϊυϊ ἴδοι !α 
Ροββθ ἀἰοῖι. Οὐδέ ἰσίμαν ἰπ5ο- 
Ἰδητῖα5. ἰταἰθούμτη οαπὶ νυν. ἄγγε- 
λον ῥάδιον ἐλϑεῖν ἰαπροηαιιπι 
εβί. -- τεσσάρων τῶν χει- 
μερινῶν. Ηο5 6586 Ργδπθρϑβίος- 
Π6ΠῚ, Ροβίἀθοπθῖη, (Δ ΠΊΘ 10 6ΠΊ, 
ἈΔΥΠοβίθυϊ ομθ ΠῚ] ἀἄοοοί θοάᾶν. 
Απη8], Τμυο, δὰ ΝΙ 18. Οἐ, δᾶη. 
11 ΕΝ το: 1... ἩδΡοσΟ ὙΠ 68 
τοὺς χειμεριωτάτους μῆνας 
τέσσαρας. ΟἸτο.ΠΙ5οΥΙ θ6ηαϊ οατιβα 
αἀάϊίαπι οϑῦ τῶν χειμερινῶν, 
αυοα Ῥ6Ὶ δοβίδίθπι Ὀγθνίογο [6Π|- 
ΡΟΥΘ παηΐί5. ἰγᾶπϑίγα Ροίεγαί. 
Οἴ τὰς Ἑλληνίδας 20. 2. 

(Δρ. 22, καὶ τῶν ξυμ- 
μάχων, τῶν τε ὑπηκόων. 
Μαϊὶὸ Ροιῖ, οὐ ἢδϑαβ.: πὰ 6Χ 
ΒΟΟΙΪΒ τὰπὶ οὐϊδὴ 6Χ ἰἷ8, 
απἰ ποβύγο ἱπ ροῦΐο ρᾶγθηΐς; 
Π8ΠῚ ΒΟΟΙΪΟΤαΠῚ αποάιθ Ρ]θυα 8 
πη ροῦῖο Αἰμϑπίθηβίτιπι βαθὶθοίϊ 
δγδηΐ, οΥ̓́ΘγΓία 50 οἷ 8, βῖνε δὃχ 
115 4 τὶ οἷο, βῖίν ε 4 θη δἰ ἰπτη. 
Μιὰ 89... 697 δ ΠΟ: πιῦ τ, 
οὐ ἢ ον υς ἔϑλοῖς προσ- 
αγαγέσϑιαι. Ροιβυδάδπαο 
Μαπιϊηθηβο5 οὐ ἀσοῖνοβ νὰ] σοη- 
οἰ αν (29, 8. 48), πιογοθάβ ἀὐ- 
οδᾶθ5 (ΥἹ1 δ, 9). 
τε... .περιεῖναι ἃ χρῆναι 

-- ναυσί 

τὸν δὲ χαὶ αὐτόϑεν σῖτον ἐν ὃλ- 

Ρϑπάοί, Ῥεγρθιᾶτη ΒΘΚΚ. οἱ Καπθρ. 
ναυσὶ δέ τηδ]απί. Ναπι βδθρίδβ- 
βίτηθ ροβύ τὲ -- καί ᾿ᾳ ποία 8 
(ὁπλίτας τε... καὶ τοξότας) 
ἀρυα ΤῊ, ἰογίϊαπι δἰϊαᾳυϊαὰ θὲ τέ 
ΡΥ ΘΟ α]Δ τα δἀηθοίαν. --- τὸν 
δὲ καὶ αὐτόϑεν σῖτον ἐν 
ὁλκάσι... ἄγειν, αἸϊυὰ 
αὐτο οὐΐδπηὶ Πΐπο ἔγαπΠΊ6η - 
πὶ ἰῃ πᾶνὶθαβ ΟΠΘΥΔΡΪ 8 

. ϑάνοῃ ον. δπο νἱπὶ ἰηίον- 
ἄυπι ὁ δέ παθϑὶ νοοαθ}}5 4π86 
δα ρνιδεαϊοδίαμη ααοα αἰοϊταν ρϑν- 
ὑἰπθηῦ πίθου Οβὶ (5. ἃ ΠΟΠΔΪη6. 5110 
ἀἰβι αποίαπη, ΒΟ οοὶ μἰὸ ααοαπθ8 
καὶ αὐτόϑεν οὐπὶ ἄγειν οοη- 
᾿Ἰππρ θη ἀπ εβί. ΟἿ Α650}}. ῬΤΟΩΙ. 
τ88 τὴν μὲν τῇδε, τὴν δ᾽ 
ἐμοὶ χάριν ϑέσθϑαι “ϑέλησον, 
Ομποδρῃ. 60 ῥοπὴ δ᾽ ἐπισκοπεῖ 
Δίκας ταχεῖα τοὺς μὲν ἐν 
φάει, τὰ ἐν μεταιχμίῳ 
σκότου μένει χρονέξζοντας ἄχη, 
500., ΟΒ, 1229 ὅσα κεύϑει, 
τὰ δ᾽ αὐτίκ᾽ εἰς τὸ φῶς φανεῖ 
κακαν ΡΙαῦ, ΡΆΠ, 866 ψευδεῖς, 
αἵ δ᾽ ἀληϑεῖς οὐκ εἰσὶν ἡδοναί; 
Ξε ΟΠ Π6 ἴ4]586, 4186 Δπύ6 1} 
νοϊυρίαίοβ γοῦδο 5αηι ΑἸϊυα 
δυΐοη ἔγαπηθηίατη, αποὰ δαΐο 
ΟΡΡοπδίαν, βαριὰ τὰ ἐπιτήδεια 
᾿παϊοαι, Μαΐαίο θη ΪΠῈ ΤΠ ΘΙ ὈΓΟΥ ΠῚ 
οὐαΐπθ οορίίανὶ Ροίθϑὺ ναυσί τὲ 
καὶ πολὺ. περιόντας σῖτον τὸν 
μὲν ἐσκομέξεσϑαι,͵ τὸν δὲ καὶ 
αὐτόϑεν ἐν ὁλκάσιν ἄγειν. 
Νῶπι πῸὸῃ ἀϊναιβα 6556 τὰ ἐπι- 
τήδεια εἰ τὸν σῖτον ἰηΐνα τὰ 
ἐπιτήδεια οβίθπαϊ ϑϑθηΐθηίδθ 
πϑορβϑιίαίθ δά διαηάθιη ἔγαπηθηίὶ 
ΘΟΠΙ πη Θδίπ πη ΡΟΓΙΪΠΘΗΒ. Ουοα γεΡὸ 
μὲν δροβϑὺ, δᾷ αυοὰ τὸν δέ το- 
βρ οἷδι, οἱ, Κιιοσ. αν. 8 ὅ0, 1 
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κάσι, πυροὺς καὶ πεφρυγμένας κριϑάς, ἄγειν καὶ 
σιτοποιοὺς ἐκ τῶν μυλώνων πρὸς μέρος ἠναγκασ- 
μένους ἐμμίσϑους, ἵνα, ἤν που ὑπὸ ἀπλοίας 
ἀπολαμβανώμεϑα, ἔχῃ ἡ στρατιὰ τὰ ἐπιτήδεια 
(πολλὴ γὰρ οὖσα οὐ πάσης ἔσται πόλεως ὑπο- 
δέξασϑαι), τά τε ἄλλα ὅσον δυνατὸν ἑτοιμάσασϑαι 
καὶ μὴ ἐπὶ ἑτέροις γίγνεσϑαι, μάλιστα δὲ χρήματα 
αὐτόϑεν ὡς πλεῖστα ἔχειν. τὰ δὲ παρ᾽ ᾿Εγεσταίων, 

λέγεται ἐκεῖ ἑτοῖμα, νομίσατε καὶ λόγῳ ἂν μά- 
λιστα ἑτοῖμα εἶναι. 

28, Ἣν γὰρ αὐτοὶ ἔλϑωμεν ἐνθένδε «ἡ ἀντί-"αὶ ὅτι μόλις 
, , , Ν οὕτως οἷοί 

παλον ἀονον παρασκευασάμενοι, πλὴν γ8ὲ πρὸς τε ἔσονται 

δάη. 12, Κυδ]ιη, ατγ. πιᾶχ, 8 5217 
άπ. 4. Νοῃ ἰΐοθὺ. ἱπιθι θυ 
ἔγατη θη τα πὶ Εἴ Ρ ταῦτ, [ἰἃ 
υἱ αὐτόϑεν ρδῖ ῃοιϊββϑίπηᾶπὶ δύ- 
ὑγδοιϊοποη ρτὸ αὐτόϑιε ρῬοδίταηὶ 
βὶὺ (οὔ, δάπ. 1 62, 4). Νὰπι σὰπὶ 
Ρᾶγδία ΠΊ ΑἸΠΘηῖ5. ταπι ἔαΐδδο ἔγα- 
τηθῃΐαη, 410 8ἃ ΘΧρθα! ΟΠ 6η) 
ἔδοϊ θη ἀδπη αἰθυα παν, ΠΘ46 δ ηθ8ἃ 
ΤΩ ΘΙ ΠΟΥ Π ΠΘ4 116 ῬΘΓ 86 ΠΟΙΙΠῚ 
5ἰῦ, δυο! 5 ΘΧρ θαυ πϑααϊῖ, 
ἰΠΔ ΨΘΓῸ Οἰϊϑιη ΟΥΔΙΟΓ ΟΠΊΠΪηΟ 
Π0η ἀ6 18 Ἰοᾳυϊίαγ, 4ὰδ6 δα θεἰ- 
ἴυτη ρᾶγαίϑᾷ, 564 ρϑγᾶπαδ ἰηῦ. 
Επηθηάϑιϊοηθ ἰᾶπιθὴ. ἤππο ἰΟΟῸΠι 
ΠῸμ δβεγθ (τοῦ δὲ... σέτου 
οοπὶ. ἄτη,, τὰ δέ Κτιδρ., πρὸς 
δὲ δρῦν, διυά. Τῆυο. Ρ. 88) 
ΠΟϑίγἃ οϑίθηαῖν ἰῃτογρυθίϑιο. --- 
πεφρυγμένας κριϑας. ῬτῸὸ 
15 κάχρυς τϑβοῦῖθθγα γα] ΡΊΘγβοη. 
δἃ ΜΟΘΥ, 5. ν., ἈΌῚ Ἰθρὶαγ κάχρυς 
Ἀττικοί, κριϑαί πεφρυγμέναι 
Ἕλληνες. 8:64 ουν Αἰεϊοὶ ΔΙ τρυαπὶ 
ΠῸη ἀϊχογὶπι, ποὴ ἰἰᾳαθί, ΟἿ ΠῚ 
πθαὺθ κριϑή πϑαῖ8 φούγειν 8Ὁ 
Θοταπι ὕ81 αἰϊθηιθη ἔπους, --- 
σιτοποιούς. Οἵ. δάῃ, 1.1.8; 
5. -- πρὸς μέρος ἠναγκασ- 
μένους μμέσϑους. 5981 
Β΄ΟΥ 65 ἠναγκασμένοι ἔμμισϑοι 
ΔΡΡοΙ δ έαγ, αὐΐα πιογοθάθπὶ αἷ- 
ἄθπὶ δοοϊρίθθδηΐ, β86ἃ νἱ οοπι- 
Ῥδυδθδηϊιν, 18, οἱ ῃοο ἀϊοοηάὶ 
ΘΘΠμ5. ΒΟΓῸᾺΡ.ΪΙ πὶ ἰηϊθοῖξ, πὰ] 1085 
ΠΟΙΏΪΠ 65 ἴῃ] 05 τηθγοθάθ τ} ΠΠᾶΓ6 
ἱθπογανί. Πρὸς μέρος Ὦυκ. 

γθοίθ ρτοὸ γί ρΡουζῖ 0} 6 ̓Πτ6᾽- 
Ῥιθίαίαγ ; παῖδ ΨΘΓῸ δ ΟΟρ Δ Πὶ 
ἔγαμηθητ [δὰϊ Πομηϊπ πὶ πϑνῖθιι5 
᾿πῃρΟΒἰ του}, 568 60 γοίογίαν, 
αυοά ΡΓῸ ΡΟΡΠΪΟΠΘ 6Χ ϑἰπρ}15 
Ρἰβίγι Π5. 0 πὶ γομοπάθπα! αιϑῃῖ, 
»ἐκ τῶν μυλώνων πρὸς μέρος“ 
ΒοΘΟΚΉ. Οδοοι. οἷν. Αἴβδι, 1 
Ρ- 3898. -- ἀπολαμβανώμε- 
ἅἍ α, ἰπίοτοαρῦϊ ὉΘηΘΔΠΙΌΥ. 
Οὗ, Ἄν 6556]. δὰ Βοιοάοί. Πὶ 118. 
-- πολλὴ γὰρ... ὑποδέ- 
ξασϑαι. ,, Μαρηιι5 σαπὶ 51 
χθυοιία5. ΠῸΟῚ οὐϊί οαϊυ 5486 
ΓΤ Ἶ5., ἱ, 6. Οαἶν 15 ΘΟΠΊΠ1Ο - 
ἀπ 5 (ἄδγπι, ζἀεῖπθ ϑαοδθε Κῶν 
76άθη Ογέ), αὖ οὰπὶ τ ϑοϊρ ϑι. 
Βϑ8ι.. 4υἱ ἀδίθυϊουθ5 ΘΧ ΡΠ ]ο τ ΟΠ 65 
πείθειν Ηδηο ἴαγτα ρυοθᾶὺ δι}. 

. 8 8160, ΟἿ εἴϊαπι Κταθρ,. 
ες 8 601,60 ἴμεν 8. Μίδαν. ϑυπί, 
8 150 ϑᾶμῃ. 2. -- μὴ ἐπὶ ἕτέ- 
ροις γίγνεσθαι, πο 4118 
ΟὈΠΟΧίΟβ ἔϊογὶ δουὰπὰ δι Χ.] 10 
ἐρθηίθβ. -- τὰ παρ᾽ Ἐγεσταί- 
ων. Οἱ. Καπορ. αν. 8 ὅ0, 8 δάη, 
11, --Ἕ ἃ λέγεται. . ἑτοῖ- 
μα. Νὶά. 8, 3. -- λόγῳ] λόγῳ, 
φησίν, ἑτοῖμα εἶναι, ταῖς 
ἀληϑείαις οὔ. ὅϑόιοὶ, Ριδε- 
Ροβίνυπι καί 84 51:10 6.105 λέγεται 
ἀξ: τϑοίθ οχἰβεϊπηαὶ Ηδδοκ. 

..38.. 81. αὐτοί -- μὴ 
3 ἑτέροις γενόμενοι. --- ἀν - 
τὸ ἘΕΝ ΤΗΝ ἡ ΠΕ: Κις, ἀντ. 8 40, 
ὅ Δάα. -- πλὴν γε. 
τὸ ἱππικόν. Ραϊοι ἢΐς Ρϑυίθπι 



περιγίγνε- 
σϑαι δείκνυ- 

σιν. 
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τὸ μάχιμον αὐτῶν τὸ ἱππικόν, ἀλλὰ καὶ ὑπερ- 
βάλλοντες τοῖς πᾶσι, μόλις οὕτως οἷοί τε ἐσό- 

-»" Ἁ ἢ 

μεϑα τῶν μὲν κρατεῖν. 

οἰκιοῦντας ἰέναι. 

τὰ δὲ καὶ διασῶσαι. 
, Ἁ 2 9 ’ . τὲ νομίσαι χρὴ ἐν ἀλλοφύλοις καὶ 

πόλιν 
πολεμίοις 

οὺς πρέπει τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ 

ἂν κατάσχωσιν εὐθὺς κρατεῖν τῆς γῆς ἢ εἰδέναι 
ὅτι. ἣν σφάλλωνται. πάντα πολέμια ἕξουσιν. ὅπερ : 
ἐγὼ φοβούμενος καὶ εἰδὼς πολλὰ μὲν ἡμᾶς δέον 

ΘΧΟΙ͂ΡΙ, αὑὰ ΑἸΠΘΏΪΘη865. 510. 16 η- 
51 0115 ρᾶγ85 6556 Π1|10 π]040 Ρο05- 
βίης, δε νἱτο ἴῃ οοἀἀ. Πῖο Ἰοοιι5 
ἰηΐβοίιβ οϑί, βίνθ ὁπλιτικὸν δὰ- 
Ἰθοίναπὶ 6586 ΟΠ] Π}118 ἰίθγαίο 
ΔΡΘΪΟ Βα θβίδηϊ ο 580 τὸ μά- 
χιμον δαϊαποίαπι, βῖνθ τὸ ὅπλι- 
τιπόν Ῥτὸ οὈΐδοιο 8ΟΟΙΡΙ πιὰ 50Ὀ- 
δυϊεπίοβ. μὴ ἀντίπαλον παρα- 
σκευασάμενοι. Νᾷηη ἱΠπὰ 5] 
ῬΟΠΙΤαΒ, ΠῸΠ ΤΑΙ Ἰ Ὀ5 Θγαν 5 
ΔΥσμηαίαγαθ, 5θα Θα 1015 τη χὶΠΊ6 
ΒΌΡΟΥΑΓΘ 5'1ΟῚΠΠ6η 565. ἴῃ Πδ6 ᾿ἰρβ8ἃ 
ΟΥΔΙΙΟΠ6 αἰϊοαπίαν (20, 4, 21, 1) 
ἤθ4ᾳθ αι θα τ8 ΠῚ 1 Ρενιϊπεὶ 
αυοᾷ 87,1 ὁπλίτας ἰσοπλήϑεις 
ΑἸΠΘΠΐ θη 5685 Πα ἰλαν 5 6588 Αἰμῃ6- 
ὨΔΡΌΓΑΒ παρϑί, ἀρ 06 ουϊπ5 ὁ0η- 
5110 σοηνγθηϊαὺ ΘΟΙΠῚ ΟΡ65 εἴ 
οορὶδ5 ἀἸοθηάο αἀυϑτὴ τηαχίπηθ ἀἃ6- 
τηϊπθτο. Νραὰθ πιασὶβ αἰοὶ ροί- 
εβύ, ἰάὰ αποά (]4585. ορίπαίῃυ, 
ΘΙ ΟΠ μβίατη ΟΟΡΙΪ8 Αἰμθηΐθηβ65 
ΠΟ ῬΆΓΕΒ Ρ0586 σ,ΎΑΥΪΒ ΔΥΠΊΔΙΌΓΘΕ 
γᾺ}Π1065 ΟΡΡΟΠΘΥΘ, ἀποπἶδπὶ Π860 
ὨΟῺ ἰδία δϑί δχοθρίϊο, Ναπὶ 
Εἰ Π51 στγανὶ δυτηϑίθση ΟΠΊΉΪΌτι8 
Θ1ΟΙΠ θη απι οΟρῚΪϊ8 ΑἸΠΘΠ θη 568 
ῬΆΓΕῈ5Β. ΠΟ δβϑβθηΐ, ροβϑιιηΐ ἰοίο 
ΘΧΘΥοΪ., οἱ δὶ Π00 αἀποαὰθ ΠΟ 
Ῥοββϑηΐ, οππηΐη Ῥ8Γ65 6588. ΠῚ 
Ῥοββθηί, αὐυοὰ ἰδπθὴ ΝΙοΪΆ5 
ΒΌΠΪν, γοΐδθοίο 1 ΘΟΡΙΔΥΌΤη 
ΘΟΙΊΡΑΓΑΙΪΟ ἰηδβιϊποπάα δϑὶ, αἰ 
ῬΑΥΒ ΟΠ ρᾶτίθ, ΠΟῸῚ ΡΆΓΒ ΟἿΠῚ 
ἰοίο οοτηροπαίαν, (αἱὰ οδπίτη, 5] 
θτανὶβ Αὐμοηϊθηβία πη. Δ αν ἃ 
ῬΆΓ 5. Β1ΟΠ]θηδὶ ὁ Νοηηθ ἰὰπὶ 
ἀντίπαλος οβϑί, ἰὐϊδιηδὶ ΟΠΊΏ65 
ΒΙΟΙΠΠΘηβ᾽αη οορίαβ ποῦ δοαπὶ- 
Ῥᾶτοὶῦ δὲ νϑῦοὸ π6 (πὶ απ θη 
οδϑί, αὐυἰὰ ἰαηᾶοπὶ ἃ» Αἰπαδπίθη- 
ΒΙΏΤΩ ρᾶτία ἀντίπαλον δ 1ο"]Π]16η- 

ΒΙΠᾺΒ. 6586 ροίθβϑί, οὰτῃ 46 οοπ- 
Ῥᾶγαηὰο ρϑᾶυὶ βαυϊίαίια ΟΠΊΠΪηΟ 
ποη οορσἰἰοίαν (οἷ. 22): ὙΜεγατα 
ΡΥΘΟᾺΙ ἀυθῖο [ΠΟ Πδ᾽ὰ8 νἹάΐ!, 
αυὶ ἴπ ΡΒ. ΧΥΤΙ ῥ. 847 τὸ 
ἱππικὸν οταθηάανὶῖ. [ἰὰ βδῃΐτη 
ΘΧΟΘΡΙΪΟ εἃ εβί, αἱ Αἰ μΠθη θη 568 
Θα. ΘΒ 65 5᾽οΠΘηβίατη ΟΡ ͵8 5 
ΠΟ ἀραμδἰμΤΙ 6586 ἀϊθαπίαγ, 51- 
τατον τὸ μάχιμον αἰχὶ! ΗδΓοά. 
ὙΠ 186, ΡΙΪαι. Τίπι, 28 ἃ. Τιερα. 
8800; δγιϊοα] 5 ᾿ζογαίαγ, αὐ 46 
Θαιοβιυὶ ἰδηϊα ΠῚ ΟΟΡ᾿ΔΓΙΠ] ρϑγία 
ΒΘΥΠΊΟΠΘΙΩ 6556 ἰδ! Ποίϊα8. ἐπὰπ- 
ἰδίαν (οὐ ΓΝ 71, 2 τὸ ξυμμα- 
χιπκὸν τὸ ἐκείνῃ εὐ δάπ, 20, 2. 
21, 2). -- τῶν μὲν οος δια- 
σῶσαι, Α411156. ρουϊνὶ, δἰϊᾶ 
(αυῖθαβ ροίλἱ ογὶ πηὰ5) εὐ πὶ ἴἢ 
ταῦο ΘΟΙ]ΟΟΔΓΕ (δον, ἰποο δ.) 
ἘΆ]50 5080]. τὰ μὲν οἴκεῖα δια- 
σῶσαι, τῶν δὲ ἐκεῖ πραγμά- 
τῶν Ἀρατῆσαι. 

8 2, πόλιν τε νομίσαι 
χρὴ. . .οἰκιοῦντας ἰέναι, 
εὐ οορίϊαᾶτα οροτίοί ρτο- 
Γδοίαγ 08 6556 ααἰ ὈΓΌ6Π1..- 
οοπάϊυτὶ 5δ᾽ηῖ, Οἵ. ὙΠ ΤΌ, 
δ, Τὰ οὖς ᾳιοᾷὰ 5οααϊίαν ΠΒαθδὶ 
40 ςοτηηϊοᾶθ γϑεγαίαγ. Νδη 
ἡμᾶς Βα θυ γ] κατάσχωσιν εἱ 
σφάλλωνται, αὐᾶθ ἰετϊδθ ρδν- 
ΒΟΠ86. 50ηΐ, νείδηὶ. ΝῸΠ Ρ0586 
κατοίκισιν Λεοντίνων (38, 2. 
1, 1) νεῦθο οἰκέζειν 5ἰσηϊβοδυὶ 
γτροὶθ Κγπθο, τηοηαἷΐ, Νεάιδ οἰὰ8 
ΡΟ ἰββἰ πη ΠΙ τοὶ οδιιβὰ ΑἸ ΠΘΏΘη565 
ΘΧρϑαϊοποπ βαβοθρογπηί. -- 
κατάσχωσιν, ΔΡΡΆΪΘΥΙπί. -- 
πρατεῖν τῆς γῆ ς. ΟοπίνΑΥΙ απὶ 
εἴργεσϑαι τῆς γῆς 21,1. Οἢ 
{Π|͵ 0, 90018.)8 



». 

ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ 38. 24.) ΘΙ 

εὖ βουλεύσασϑαι, ἔτι δὲ πλείω εὐτυχῆσαι (χαλε- 
Ἁ Μ 9 »,» “ [κὸ ’ “- Ἑ 

πὸν δὲ ἀνθρώπους ὄντας), ὅτι ἐλάχιστα τῇ τύχῃ 
παραδοὺς ἐμαυτὸν βούλομαι ἐχπλεῖν, παρασκευῇ 
δὲ ἀπὸ τῶν εἰκότων ἀσφαλής [ἐχπλεῦσαι]. ταῦτα 

Α » ᾿ ; ὰ ς - κ 

γὰρ τῇ τὲ ξυμπάσῃ πόλει βεβαιότατα ἡγοῦμαι καὶ 
ἡιῖν τοῖς στρατευσομένοις σωτήρια. εἰ δέ τῳ ἄλ- 
λῶς δοκεῖ, παρίημι αὐτῷ τὴν ἀρχήν." 

24. Ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα εἶπε, 
3 “Ξ τῶν ᾿ϑηναί- 
Αϑηναίους τῷ πλήϑει τῶν πραγμάτων [ἡ] ἀπο-- ὧν πρὸς τὸ 
τρέψειν, ἤ, εἰ ἀναγκάζοιτο στρατεύεσθαι, μάλιστ᾽ στρατεύειν. 

νομίξων τοὺς μεγάλη ὁρμὴ 

ἂν οὕτως ἀσφαλῶς ἐκπλεῦσαι. 

ᾶρ. 28. 8 3. 

οἵ δὲ τὸ μὲν ἐπι- 
5 

ευ, αυοὰ ΟΙβὶ ΠΟῸΠ ΠΘΟΘΒΒΑΥ ΠῚ ρύσῃ {876} 

εϑύ δα ϑϑηϊθηι8Πι, ΟΠ]. Ἰὼ Ψάϊς, «Αὐρ. 455. ΟἹ. νη, ἃ. 
ὕαρ. 34, ὃ 1. μάλιστα οὕτωβ οοᾶ. Οἱ, 54. ΠΙ 34, 1. 

8 8, πλείω εὐτυχῆσαι. 
ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ ΤΥ 1π|| 54. ΕΠ  Πἥπιϑι 
Οἱ. οὐκ ἐλάσσω πταίει Ι 199, 1: 
τὸν βάρβαρον τὰ πλείω σφα- 
λέντα ἤτὸ9. ΗΠ :ΞΞ χαλεπὸν 
ο- ὄντας; 1 πὶ χαλεπὸν ὃὲ 
ἡμᾶς ἀνθρώπους ὔντας εὐτυ- 
χῆσαι πολλα. --- παρασκευῇ 

. ἐκπλεῦσαι. ,»,Απὸ͵ τῶν 
εἰκότων γον δὰ ἀσφαλής ρτὸ 
εἰκότως, .. . τα 5, 48 {π|Πὶ 

«Οὐ ϊοὶ ΒροΥγαγία 6 Ρ05- 
5ἷε, παοὴὶ οδριϊολκοῖξ, παοὶλ αἰϊον' 
γιδηδολίϊολθη ᾿αλγϑολοϊηϊϊοὶ- 
ἰεῖσεοι Βαυθῦ Οὗ 0 πὸ 16 1.41: Ὁ} 
Ῥγϑθίθ ῃθοθϑβίδίθτη ἀσφαλεῖ 
οῦν. ΟΥἾΙ 11, 56. Ἐκπλεῦσαι 
ἃ 4} πο ᾿ἰουϑίαπη ρυΟ ὈΔΌΪἸ6 
᾿ραρηϑηΐ ΠΟΌΓ, οἱ Κνγαθο. Ταῦ- 
ΙΓ Θηΐμὴ ὙΘΡΡ πὶ τορ θέαν, οἱ 
ΟΡ Πἶο ΔΟΥΪΒΓ ΠῚ Ροβίταμη 6588 
οὐρα Δ Πγ15 ὁ ΟΪ855. .» ἂϊ ἐκπλεῦσαι 
ΒΟΥΨΔΥΙ ροββίί, ἀσφαλεῖ 50γ101: 
Θοα46 τοΐογτὶ ἐκπλεῦσαι ἃρρΑ- 
γϑίυ πὶ ̓ Ἰπίθ! ]Θρθὴ5 4 αὶ 56 ΟΣ, - 
ταΐϑιη ργυδοῦθαί. ϑοά Νίοϊδο 
ΒυΪἤοογθ πὸπ ροίοϑί βϑοιγία5 
μϑᾶνῖὶθὰ8 ΡΥΟΙΙ οἱβοθηαϊ (τ 6 τὰ 
Ρονϊοϊ ἐπ αὶ ποίϊοηθπι [ἰσθητὶι5 
ΟΙα85, ΒᾺΡΡ ΟὨ 110), 564 ταΐαπὶ ρτδ6- 
βίατσθ νὰ τοίϊ8 δχροαϊιϊοηΐβ 
ἜΘΗ ΠΠ1, 

8 4 παρίημι αὐτῷ τὴν 
ἀρχήν. Ιάρπι ἔδοϊς ΙΝ 98, 8, 

Οαρ. 24, 81, τῷ πλήϑει 

τῶν πραγμάτων, τολαπι 
488 “Βοδια!αγοῦ πὶ ἃ Ε{1{π ἀπ 6. -- 
[ἡ] ἀποτρέψειν. ΡΟΡίον ἴπ- 
το] ΘΥὈῚ]6 πὶ οΟ]]οοδίϊοποπι ἤ ἀοἰοὲ 
ΟοΡ. Μπεηϊοβ. ΧΙ ρ. 268. Ναπι- 
αι τοὺς ᾿ἀϑηναίους δα ΔἰἐΘΓῸ ΠῚ 
ΤΩῊΘΠΊΡΓ ΠῚ ΘΓ ΠΟΘ. ΠΟῚ ροίθϑί, 
εὐ ἀἰβϑίμ!α βαηῦ ΘΧΘΡΪα, ἴῃ 
ααϊθβ αὖ 1 16. ΠῚ 67, 6. 96, 
ον ΒΝ ἰδ. ἈΝΠ 1850. γΠΙ 
40, 1 ρῥγϑοίθι. γί πθῖη 8ΔὉ ἰηἰτ10 
ἰηδεπίαπι ργορυϊαπὶ ἀθίηάε δαἷἱ- 
τοῦ ἸΠΘΠΙΡΓΟ ψορθιπὶ δαάϊίιιτ, 
ΞΞΞῚ οὐλέδπος ἐκπλεῦσαι, βίη 
ΔΙΔ6Γ) 56, 5Ϊ δχρβθαϊτίοηϊ 
ἰἸηΐογθβδ6 ΘΟρΡΘΟΥΘίΌΙΪ (1. 6: 8] 
ΑἸΠΘηΐθηβθοβ 56. ἱπιρουϊιπ ἀ6- 
ΡΟπΠοΡα ΠΟΙ 5' Πδγθη ), πᾶ Χὶ ΠΊ6 
1184 τὰ τ0 Ρτο ἔδούτπιτυ πὶ 6588. 
[886 ἤ ἰάδθπι οϑὲ χιυοα εἰ δὲ 
μή (οἴ, δᾶη. Υ 68, 8) εἰ 486 
Ἰναῖο νοουϊδα ἱποβί οΟπαϊοϊοπὶ 
ΔΙΊογα ἀεϊπάθ βυθ᾽αηοίαν ; στρα- 
τεύεσϑαι δυΐοπι ἀδ ἀπο Θχδγοῖ δι 
Ρᾶγῖίοι ἀϊοίιπι οβὲ Ὑ᾽ 08, 8, Τ ΘΠΊΘΓΘ 
Δ εἰάποῦ Ῥάγογο, Ρ. τὸ ἤ 56υνϑ}8 
εἰ ἀναγκάξοιτο στρατεύεσϑαι 
ἀεἰοι, 4.0 6 οἴποῖταν. αὐυϊάθπι, 
υἱ τοὺς ᾿4ϑηναίους αἃ δ|{6γιιπὶ 
ΤᾺ ΘΠῚ ὈΓΠ ῬΔΡΙ(ΘΡ ΡΟΥ ποδί; ΠΔΠὶ 
Ρυϊοτὶβ ΟὈϊδοίαπι, ΑἸ θυῖ5. 50}- 
ἰδοίαπι 6586. -- - οὕτως, ἷ. 6, 
81 τοἵ Γ68 Ροδίιυϊανει, δὰ τῷ 
πλήϑει τῶν πραγμάτων τ ϑρ οἷς. 
8 2. τὸ μὲν ἐπιϑυμοῦν 
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ϑυμοῦν τοῦ πλοῦ οὐκ ἐξῃρέϑησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώ- 
δους τῆς παρασκευῆς, πολὺ δὲ μᾶλλον ὥρμηντο 
καὶ τοὐναντίον περιέστη αὐτῷ εὖ τὲ γὰρ παρ- 
αἰνέσαι ἔδοξε καὶ ἀσφάλεια νῦν δὴ καὶ πολλὴ ἔδε-- 
σϑαι. 

πλεῦσαι" 

καὶ ἔρως ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν ὁμοίως ἐκ-- 
τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις ὡς ἢ κατα- 

στρεψομένοις ἐφ᾽ ἃ ἔπλεον ἢ οὐδὲν ἂν σφαλεῖσαν 
μεγάλην δύναμιν, τοῖς δ᾽ ἐν τῇ ἡλικίᾳ τῆς τε 
ἀπούσης πόϑῳ ὄψεως καὶ ϑεωρίας. καὶ εὐέλπιδες 
ὄντες σωϑήσεσϑαι" 
τιώτης ἔν τε 

δ 2, 
ὃ 3. 

ννν οὐκ ἐξηρέϑησαν. Ὅε 
Ρδυ οἱ Ρο νἱὰ. δάμη. ΠῚ 10, 1. 48, 
4, ἀθ6 ἐξῃρέϑησαν, ουἱ πἴο, αὐ 
Ἐὰν. ΑἸΙο. 69, 5υῃίαχὶβ β᾽Π|}}}5 
γοθὶ ἀφῃρέϑησαν ἀδία εβί, 
Μαίμ. αν. 8 424, 1. -- ὑπὸ 
τοῦ ὀχλώδους τῆς παρα- 
σκευῆς, ῬΤΙΟΡΊΘΥ ΤῈ 0] 658 [ἢ 
Δρρᾶτγδαίιβ τπηᾶρηϊίπ 1 π 6τη. 
Ιᾳ6πὶ ἴθγθ οϑί δίαπθ 81 τὸ πλῆ- 
ϑος τῶν πραγμάτων. --- περι- 
ἑστη. Οἱ δάη. 1 70, 4. -- νῦν 
δὴ καὶ, 76: ὀγϑὲ γοοΐδέ. Οἱ, 
Ρ] αὶ. Τιδοῖι. 1198. 

8.9: ὁμοίως ουτῃ τοῖς πᾶσι 
ἴθπρο. -τοῖς μὲν γὰρ πρεοα- 
βυτέροις, 5011. ἔρως ἐνέπεσε. 
Οἵ, Ψαηϊεη. δὰ Αὐἰβίοί. Ῥοδι, ῥ. 
98. 56α4., ααἱ τηυ]α εχ Αὐϊβίοί. 
Βυϊαβτα αὶ Ἔχ θη ]α οΟ]]6 ον. Νρο 
αἰββίσῃι!α 08, 8, Ὁ] ρδγιίου βθη- 
ἰθηΐϊ8 8 Ῥᾶτίδ5 5ἰ ΠΟ ῚΠ εἴπη ΘΧΡΙΪ- 
οθηίυγ. -- οὐδὲν ἂν σφα- 
λεῖσαν.., δύναμιν. θε 8ο- 
ΟΌΒ8 (115 ΒΕ ΘΙ αἰ ῖβ οὐ ὡς 60- 
Ὠδογθη π5 να. Μαίη, ατ, ὃ ὅ68, 
ϑι Κταερ:. ατ, 8 ὅθ, 9 δάη. 10. 
Οὐδὲν σφάλλεσϑαι ἴα ἀϊοίμτα 
εδὺ αἱ σφαλλεσϑαί τι. Ὀεπίαια 
Ῥίασογθ αυἱάεπὶ ροίεβὶ Κυαθρ οὶ 
οῃϊθοίυτα οὐδέν γ᾽ ἄν; 568 ρτὸ 
Ὠθοαββαυῖδ π6 ἷρ88 αυἰάοπι Βα- 
Ὀυΐι, -- τῇ ἡλικέα. Ἠϊο, υἱ 

οἵ μὲν “γὰρ πεσβύτεροι. 

ὁ δὲ πολὺς ὅμιλος καὶ στρα- 
τῷ παρόντι ἀργύριον οἴσειν καὶ 

νῦν δὲ Τι. Ναῖ. Ρα]. Ατρ. 485. Ο. α. ργ. 6]. Οἱ, δᾶη. 
γὰρ οἵη. αὶ. Ε. Οὗ, δᾶη. 

Β86Ρ6, δϑὲ δρίαβ ἰπνθη δ, 
τὴ 1114 018. Οὗ ὙΠ 60, 8. ΙΠ 
15, 8. -- ὄψεως καὶ ϑεω- 
ρέας. Ἀδ65 5ἰρηϊβοαπέαγ αὰ86 ἴῃ 
Τοιηοία ἰθγνα ν᾽ ἀθηίυν οὖ βρθοίδη- 
τὰς ΠΟΙ 1510,.8: Π 88, 8. Α650ῃ. 
Ργοπῃ. 802. ---καὶ εὐέλπιδες 
ὄντες. κει νεῦρα κατὰ σύν- 
εσιν οοηϊοττηδία δυηΐ, απδδὶ 
ῬτΘΘοΘβϑευῖῇ καὶ ἐπεθύμησαν 
οἵ πάντες ὑμοίως ἐκπλεῦσαι" 

ΤΣ 
ἐν ἡλικίᾳ κι τ. Δ. Οἵ, άπ. 

ΠῚ 86, 2. Εάάοπι ἀοϊηαδ γΔΙΪΌΠ6 
ποΙηϊηδίϊνο τι8118. ρθουν ὃ δὲ 
πολὺς ὕμιλος, 88 αυδθ 50Ὁ- 
δυαϊοπάιπι οϑί εὔελπις ὦν. -- 
στρατιώτης οαπὶ ἄργύριον 
οἴσειν ἰαηπραπάιϊπι οδι. Μα]!ύ- 
ἰμὰᾶο ϑρουαραὺ 856 αοὐΐϊδπὶ (Ι. 
6, ῬΙΓΔΟΙοΥ θᾶ, ατᾶθ βαρύ (ἀθ 
ΟΥΩΠἾθῈ15 βθηϊουϊθιι5 οὐ ᾿ἸΟΥἹ θῈ15 
ἀϊοία βδαπῇ) τα! τα πύίθπὶ (Π0Ὸ8 
αἰμοΐ αἱ8 ϑοϊάαϊ) οἱ ἴθ ρτδθ- 
Βοποὶ τπηρϑγοθάθιῃ ΠδὈἾ Υ ΔΙᾺ 
εὐ ἴπ ρεογρθίπαμῃ βιϊρθπαᾶϊἃ 
β'1Ϊ ΟΟΠΙρΡαΥαί 8 8586. 
ΤιορΊ εἴ πηβ ἰδ ηθη. βοπίθπιΐαθ Ῥτο- 
σύθβϑαβ ἰπ ΔΙΙΘΓΟ τπΘΠῦγῸ Α81- 
αυδπίο τημχίαίι5 δβί, ἀπθ πὶ βὶ 
τουϊη αἶββεὶ, βουϊθαγα Ῥοίθυδὺ. καὶ 
προσχτησάμενος δύναμιν ἀΐδι- 
ον τὴν μισϑοφορὰν καταστή- 
σειν. -- οἴσειν. Οἷ, δἄη. ΠῚ 
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προσχτήσεσϑαι δύναμιν, ὅϑεν ἀίδιον μισϑοφο- 
Ἀ ξ » Ο Χ Ἀ “ - ’ 

4 ρὰν ὑπάρξειν. ὥστε διὰ τὴν ἄγαν τῶν πλειόνων 
ἊΣ , -“ “ἤ " ᾿ Ἅ 
ἐπιϑυμίαν, εἴ τῷ ἄρα καὶ μὴ ἤρεσκε, δεδιὼς μὴ 
ἀντιχειροτονῶν κακόνους δόξειεν εἶναι τῇ πόλει 
ἡσυχίαν ἦγε. 

1 25. Καὶ τέλος παρελϑῶών τις τῶν ᾿4ϑηναίων Νικίας λέγει 
ἥντινα δύνα- καὶ παραχαλέσας τὸν Νικίαν οὐκ ἔφη χρῆναι προ- μὰν αἰτεῖται. 

φασίζεσϑαι οὐδὲ διαμέλλειν., ἀλλ᾽ ἐναντίον ἅπάν- 
τῶν ἤδη λέγειν ἥντινα αὐτῷ παρασκευὴν ᾿4ϑη- 

“ ’, ς } Ψ; Χ τ [κν ν ναῖοι ψηφίσωνται. ὁ δὲ ἄκων μὲν εἶπεν ὅτι καὶ 
μετὰ τῶν ξυναρχόντων καϑ' ἡσυχίαν μᾶλλον βου- 
λεύσοιτο. ὅσα μέντοι ἤδη δοκεῖν αὐτῷ. τριήρεσι 
μὲν οὐκ ΠΟΣΕΣ ἢ ἕχατὸν πλευστέα εἶναι (αὐτῶν 
δ᾽ ᾿“ϑηναίων ἔσεσϑαι ὁπλιταγωγοὺς ὅσαι ἂν δο- 
κῶσι. χαὶ ἄλλας ἐκ τῶν ξυμμάχων μεταπεμπτέας 
εἶναι). ὁπλίταις δὲ τοῖς ξύμπασιν ᾿ϑηναίων καὶ 
τῶν ξυμμάχων πεντακισχιλίων μὲν οὐκ ἐλάσσοσιν. 

τῷ 

προσατήσεσθϑαι Ατ, (πν. τὶν, τοϊϊαιὶ προσκτήσασϑαι. ΟΥ̓, 
ΒΊΔῃ]. Ουδοβί, σγᾶπι. Ρ. 7. 

Ολρ. 38. Ἔ 1. ψηφίσονται Τὶ. Ῥα]. Ατρ. Μ. (455. 6]. ει. 
Βερ, Μοόβᾳὰα. Τ. Οἷ ἀᾶάῃ. 

11, 4. --Ἀ ὅϑεν ἀΐδιον μι- 
σϑοφορὰν ὑπάρξειν, αὰἃ 
Τ6 (1. 6. δου δε 5. θὰ τ δποι}5) 
Γαϊα ΓᾺ ΠῚ 6556, πὸ ἴῃ ροτ- 
ΡΘίπι πηι 5ύϊροηαϊα 5101 580 - 
Ροάϊατθηῖ, 6 ᾿ηἤπ, οἵ. Κυπθο. 
αν. 8 ὅδ, 4 δΔάη, 9, 

ξ 4 τῶν πλειόνων. Ν᾿- 
τηΐᾶ 6. ἢ ΕΥΙ ΠΟΥ πὶ ΟἸΡΙ αἰαὶ το- 
Ἰααϊ τϑβίβίθσθ πο δυάθθδηί. 

080. Ὁ. 81. τὶς τῶν 49η- 
ναΐέων. σπο [556 Ῥεπηοβίγᾶ- 
ἰατη Οτϑίουθμι, τὸν μάλιστα τῶν 
δημαγωγῶν ᾿ἐπὶ τὸν πόλεμον 
παροξύνοντα τοὺς ᾿Αϑηναίους, 
ἰγαάϊὶ ΡΙαί. Νῖο. 12, -- ἤδη, 
βίατιη. Οἱ, 29, 3. --- ψηφί- 
σώνται. [06 οοηϊπποῖϊνο νἱᾶ. 
Μαΐ, αν, 8 ὅ16, 8. Κυιορ. ἅτ. 
8 ὅ4, 7. 
ὉΠ, ἄκων μὲν εἶπεν. 

ἈΑραΐς Κτπθρ. ἄκων μέν, εἶπε 
δ᾽. Οετίθ πο ἀϊοίαᾷ βὰπὶ ῥτὸ 

ΡΙδπϊουῖθι8 ἃ ἄκων μὲν εἶπεν, εἶπε 
δέ. Οἵ, ἄκων μὲν, κατοίσω δέ 
Τλιοῖϊ, ἢ. Ὁ. 8, ἄκοντες μέν, 
ἔφερον δέ Ἠετγοάϊ. ΠῚ 6, 23. 
δάηῃ, ὙΙ| 15ὅ, 2, 516. ἰἈΠΊΘ ἢ 
814 116 ἢΐο 5ῖη8 ,δέ ΡΙαΐ, ΑἸΙο. 18 
ὁ δὲ Νικίας ἄκων μὲν ἠρέϑη 
στρατηγός. Τιαιῖϊπα. ΒΟΥ Ρ56ΥΙ5 
1116, 4φιαδιη ν ὶβ ἰη νι ίπ8, αἰχῖί. 
Οἵ. Πδγηὶ. δὰ ὶρ. δάη. 584, 
Μδ πν τὴ 8. ον θυ ὅσα 
εν «δοκεῖν. Οὗ, ΑὐἸδίορῃ. Ρϑο. 
851. Μδιῃ. αν. 8 δ45, 3. Καρμη. 
αν. ΠΊΕΧ. 8. δον, 5 08: 99; 
αὐτῶν δ᾽ ᾿Αϑηναίων. 
εἶναι. ΟΠ ργδ 85 Ἰοοὶβ 81, 8 
οἱ 48 ϑϑηϊθηζίϑιη ἤᾶπο 6558 οὐ- 
Βδηοϑοῖίαν, 46 σθηΐαπη {ΓΘ ΙΑ 115 
ΑΔιϊοῖβ απο ἰρβδὶ νι ἀθδηιῦ δὰ 
Τα 65. ὑγδηβρουίϑ "05 ἰἀΟηΘἃ8 
ἄξθογθ 6586, Ῥυδϑίου. 1185. θη τη 
δαίοτη 4|188 6Χ 500115. ΔΥοΘββθη 85 
6556. δὲ ἰρϑὶβ πανίριβ ὁπλιτ- 



ψήφισμα ᾿4- 
ϑηναίων. ἡ 
παρασκευὴ 
γίγνεται. 

- ς » 

τῶν Ἑρμῶν 
περικοπῆ. 

θ4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Ζ, κε΄. κξ΄. 

ἣν δέ τι δύνωνται, καὶ πλείοσι᾽ τὴν δὲ ἄλλην 
παρασκευὴν ὡς κατὰ λόγον καὶ τοξοτῶν τῶν 
αὐτόϑεν καὶ ἐκ Κρήτης καὶ σφενδονητῶν καὶ ἤν 
τι ἄλλο πρέπον δοκῇ εἶναι ἑτοιμασάμενοι ἄξειν. 

20. ᾿Δκούσαντες δὲ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐψηφίσαντο 
εὐθὺς αὐτοκράτορας εἶναι καὶ περὶ στρατιᾶς πλή- 
ϑους καὶ περὶ τοῦ παντὸς πλοῦ τοὺς στρατηγοὺς 
πράσσειν ( ἂν αὐτοῖς δοχῇ ἄριστα εἶναι ᾿48η- 
ναίοις. καὶ μετὰ ταῦτα ἡ παρασκευὴ ἐγίγνετο, 
καὶ ἔς τὲ τοὺς ξυμμάχους ἔπεμπον καὶ αὐτόϑεν 
καταλόγους ἐποιοῦντο. ἄρτι δ᾽ ἀνειλήφει ἣ πόλις 
ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσου καὶ τοῦ ξυνεχοῦς πολέμου 
ἔς τε ἡλικίας πλῆϑος ἐπιγεγενημένης καὶ ἐς χρη- 

μάτων ἄϑροισιν διὰ τὴν ἐχεχειρίαν, ὥστε ῥᾷον 
πάντα ἐπορίζετο. καὶ οἱ μὲν ἐν παρασχευῇ ἦσαν. 

24. Ἂν δὲ τούτῳ ὅσοι ᾿Ερμαῖ ἦσαν λίϑινοι 

αγωγοὶς νἱά. 10] άπ. -- ἣν ὃ έ 
τι δύνωνται, 568 5 4υἃ 
ΡΔΙ ΟΠ 6. ΡΟ5568ηΐ, Οἵ, ΠῚ 68, 
2. Ἐτιιβίγα δ᾽ ἔτι Αὔτ, δε. Ῥοῦγ, 
ΞΞ ὡς κατὰ λόγον, 561}, ἂν 
ἑτοιμάσαιντο, Ρτο γᾶῖὰ ΡΆΓΓ6, 
ΒΙπΆ ΠΡ ἀρυὰ ὡς ἕκαστος νοτ- 
θὰπη βυθαμυάϊίαγ, ἀθ αὰ0 οἵ, 
Κναθρ. τ, 8. 69, 68 δάη. ἵ. -- 
τοξοτῶν τῶν ᾿αὐτόϑεν, ΟΥ, 
Π 18, 8, -- σφενδονητῶν. 
Εχ ΒΙοᾶο. γία, 48, 2. --- ἕτοι- 
μασάμενοι. [π΄ ποπιϊπαιίνο 
ῬΙΌΓΑ 85. ποὶϊ Πϑθῦοτθ, οΝΊοΪα5 
ἰ8π| 46 56 απ 46 οοίθυῖϊβ ἀπιοὶ- 
θιι5 Ιοαυϊίυγ. 6 Ηδαοῖκ, ΑἰἸϊ- 
ααούϊθηβ πὰπο ἰγδηβιυαμη ἃ βίηριι- 
Ἰατὶ δὰ θ᾽] γα οπὶ τϑρουὶτὶ, Οὐ ΠῚ 
ἀθ ἱπιρδύδίουθ οἰσβαιιθ οΟ] 6615 
αἰοογοίαν, νἱάϊηλι8. δὰ 1 97:...5. 
ΟΥ οἰδπι δάῃ, 49, 2. 

ὕδρ. 236. 81. ἐψηφίσαντο 
αὐτοκράτορας εἶναι. 
Ποπιοϑίγαίο διιοίουθ. Ὑὶά. ΡΙ]αί. 
ΝΙο, 12 οἱ ΑἸοῖβ, 18, υδἱ αὐτο- 
κραάτορας εἶναι, καὶ τῆς παρα- 
σκευῆς καὶ τοῦ πολέμου παν- 
τός. Οἵ, Ὠιοᾶ, ΧΙΠ 2, 2. 
8.2. καταλόγους ἐποι- 

οὔντο. ΟοΥ 51, 8.5 πασεὸ 
τῆς νόσου] ἤγουν τῆς λοι- 

μώδους. Οὗ 1 47.--Ξ 
ἐς χρημάτων ἀϑροισιν. 
Βαρίθηι τ]ὰ ἰα]θηλαη ἴῃ {Π6- 
ΒΆ0ΓΟ ΤΟρΟΒίαἃ 6586 δίδυηηδης 
Απάοο, ΠῚ 8 εὐ Αρδϑβομίη, ΠΟ 178. 
Ταδίο πηδίουθπ διι{6Π1] ΒῈΠΊΠ8 ΠΊ 
Ῥθοπηἶδ6 ΤΠ ΘΠ ΟΥᾶ556 ΟΥ̓ΔίΟΥΘ5 66ῃ- 
βού Κυιθσοῦ 8Ὼὰ ἀπᾶάοο. Ββοῖοθν. 
Ρ. 206. ΥἹά. ἰἀπιθπ δηβο ϑ'ρϑυιί, 
ΠῚ Ῥ. 499 εὐ Βοβοκιι. Οθοοη. οἷν. 
Αὐμθη. 1. ὅδ6 5ᾳ. -- διὰ τὴν 

506110], 

ἐκεχειρίαν. ΟΕΠῚ ἀνειλήφει 
ἴπηθ. --: ἐν παρασκευῇ 
ἦσαν. Οἷ, «ἀπ. 1Π ,80, 8. 

ΟΡ. 37. 81. ἐν δὲ τού- 
τῷ. 0 αυϊάδπι τηθηβὶβ ἔνῃ καὶ 
νξᾳ, αὖ ἀοοοὶ Ρ]αΐ. ἴῃ ΑἸοὶθ. [20], 
νουμηνίᾳ δυίοηι, αὐ νὰ] Ὀϊοά, 
[ΧΙΠ 2, 8.1 Ριοϊπάθ τη 6515, αἷς 
σαηαιι6 ἀριηιπὶ 15. ποῖ, οἰν!ὶ 
πον! αηῖο. Οεγίθ ΤΙΣ ἢ γεὶ 
ΒοΙΡΟΡ Πουϊομὶβ, ἡ. οᾶν. Νο- 
γὶββί πα ποοίθ δυΐ ΕἸΔΡ ΠΘΡΟΙΙ ΟΠ Ϊ5᾽ 
(10---11 Αρι.) δῦ Μαυηγοῃϊοη β 
(10---11 Μα].) δ ὙΠδΥρο  οἢἾ5 
(8---Σ9. χη.) τουβθη. Μαβ. 
Ἀθη. ΠΠ Ρ. 104, υδὶ νὶάδ ρῥ]υγᾶ. 
Οοπίναἃ Ὑοὰ πον! ππῖο ἔδοίδθηι 
6588 ποραί ἤάθπὶ Ρ]ίαγο ἢ οἱ 
Ῥιοα οὶ παυγδιϊοηὶ ἀθγοσϑηῃβ ατοί. 
Ηϊδβι. ἅτ, ὙΙΙ Ρ. 271 (νοῦβ, βϑυτη. 



ΕΤῸΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ 26. 21.) θῦ 

ἐν τῇ πόλει τῇ ᾿4ϑηναίων (εἰσὶ δὲ κατὰ τὸ ἐπι- ξήτησις τῶν 

χώριον, ἣ τετράγωνος ἐργασία, πολλοὶ καὶ ἐν δρασάντων. 
ὑπόνοια τοῦ 

ἰδίοις προϑύροις καὶ ἐν ἱεροῖς) μιᾷ νυκτὶ οὗ πλεῖ- δήμου. 
σ᾽ 0 0 φ Ἂ ΄ 

στοι περιεκόπησαν τὰ πρόσωπα. 

ΙΝ ρΡ. 158) εἴψιθ ἰπ μδὸ τῷ δά- 
ΒΕ ΠΡ Αἰ Γ ΥΚ εἰβυνθῖ!ο ἂς. ὕδαβα 
Ἠογπιοοορ  ἀ ἀν απὴ (ἀϊββεῦ, Μοπᾶ- 
Βίθυ θη 515 ἃ, 1878) ρ. θ7 544.. αυἱ 
566 15 τη θαϊο ἴδυθ ϑοῖγορ μουΐοῃθ 
Ῥαιγαίατη 6558 οοπίδηαϊε, --- ὅσοι 
Ἔρμ καῖ... θ6 οπιηὶ μου Παρῖϊο εἱ 
οαϑἃ Ηδγπιοοορί ἀδγατα δχροϑιο- 
ταπὶ Δ Δομβηι. Απίϊᾳ. ὅτ, 1 ρ. 626 
564. θγόγβθη. Μ5. ἈΠθη. ΠΠΡ. 101 
8544. ατοί. 1]. 1. Ρ. 229 344. (νει8. 
Θογπὶ, Ρ. 129 544.) Πεγίζθενρ,. 
ΑΙοϊθὶδα. Ρ. 102 54ᾳᾳ. ἀοείΖ. ἴῃ 
Απη8]. Ρἢ}]. βαρρ!. ΥΠ]Ι, ἈΝ εἰ8- 
νγϑῖϊοῦ 06 }10 πιοάο πηθιηοῦδίο. 
Π)᾽6 Ηοτιπαγιπὶ ἔογπια νἱὰ. ἈΝ η- 
σΚοῖα, Ηϊβί. αὐί. δηύίαα. 1 ὁ, 1 
8 9. 10 οἱ ΜΏΌΒΙΙ. Ἐπομῖνϊα. δὺ- 
ΟΠ 860]. 8 91. -- ἐν τῇ πόλει. 
Μαχίπιο ἴῃ ἴογο δὰ Ὀιργίαμη νοὺ- 
5115.) οὶ Ηδυ ΠΥ ΠῚ) νίοβ. Οοπί, 
1οαἰς. Τορορν. Αἴπβη, δά, ϑ ΠῚ. 
2 ρΡ. 89. 186 5ᾳᾳ. ἈΑἀά. Κυυβ. 
ΗδΕ]]. ΠῚ 1 ρ. 112, 114, Βυγβίδη. 
ἄδοστ, Ρ. 2386 54ᾳ. Ουτγί, ΝΥ 80} 5- 
τπατῃ, ἀ6 ὕνθ. Αἴποη. 1 ρ. 208 
584. -- ἡ τετράγωνος ἐρ- 
γασέα. ΤΠ) Θτηἰϑεϊα5 ΟΥαῦ. ΧΧΥΙ 
Ρ. 816 πρὸ μὲν Δαιδάλου τε- 
τράγωνος ἣν οὐ μόνον ἡ τῶν 
Ἑρμῶν ἐργασία, ἀλλὰ καὶ τῶν 
λοιπῶν ἀνδριάντων. Νὶά, ἰθὶ 
Ρείαν. εὖ Μϑηδρ. δὰ πᾶθὸ Ὀϊο- 
Β6η}5. Τδετί. 82: ἰδοὺ τε- 
τράγωνος Ἑρμῆς... Ἐργασία 
εἰ ἐργάσασϑαι ϑεὸν ἀρυὰ ΡΟ]. 
111 οὐ 1ὅ β8ιπ| ἰηΐον νοοᾶθυ ἃ 
Ῥτορτγίαᾳ ἀδ ἢΐβ, απἱ βίϑίιδβ ἀθο- 
ΤῸΠῚ ἰδοϊπαηι. . Κ. ΕὈΥΠΊΔΙῚ 
ααδάγαίαπι ΠΟΥ ΠῚ ΗΘ ΠΥ ΠῚ ΘΟ - 
ἤντηαυ σΘοΙΏρ] αυῖθιι5. Ἰοοἷβ Ρϑι- 
βδηΐϊδθ, αἱ 58606 605 ΠΟΙΠΪΏ ἃ 15 
Ρἰθγαθιαθ ἃἀάαὶ τετράγωνος, 
δαηἀοιηααθ ΙΥ̓ 38, 4 ᾿ιᾶηο [οὺ- 
ΤῊ8 ΠῚ αἸιϑ ἀγα 8 ΠῚ ̓ϑηναίων εἶναι 
ΔῸ ᾿ἰβᾷιθ γοϊϊαὰ05 ἀγϑθοοὸβ αἀἰά]- 
οἶβ88 ἰγϑάθυβ θ᾽ αυῖθιι5 ἀθπιοηβίγας 
ΒΙοοπηῖ. ἴῃ ἰγᾶη5],, δ᾽ ΡῬΓΟΡίου 
ἤθη Ἰοοαπὶ Ραυβαηΐϊδο κατὰ τὸ 

ΒΟΥ ἀϊαῚθ ὙΟ]. 171. Θφοῦ, 1. 

᾿ τ 4 

καὶ τοὺς δρα- 

ἐπιχώριον (πιοτοὸ ἀοπιοβεϊ- 
60) πιαιατα ἱπιθεραποίϊοηο δά νν. 
ἢ τετράγωνος ἐργασία τοϊονεῖ 
ἰαθεῦ, αυοὰά Ρ6Ὶ οοἸ]οοδίϊ ΟΠ 6 ΠῚ 
ἤθνὶ Ρο5888 περι Κνυερ. Αὐταὶ! 
ἡἣ νἱιη Ατη. “Ἄδπ6 6558. ἀοορί: 
ποία πὰ ΟΡ 5 ὁχ ἰᾶρῖάθ 
ᾳαὐυδατγαίο, 868 ποίδθ [{{|86 
ἔρσατδθ απδάτγαίϑο, θυοά 
ἀδηΐαιια ἰοία ᾿π ΘΥ  Θοί]Ο πο 5815 
510 ἰΙο00 ἰορι αν, ἀθ δὸ οἵ, δάη. 
1ΠΠ δ, 1. -- οὗ πλεῖστοι. 
Οπληθ5 ΡΥ θίου ὉΠῸΠῚ δηΐδ ΡΒοῦ- 
θαπιΪβΒ ΠΘΡΟσΠῚ ροϑίίατη, τὸν 
Ἕρμὴν τὸν ᾿ἀνδοκίδου. Τία οοΥίθ 
ογαίονθϑβ. ΟἵνἍ ἀπάοο. 1 602. Ρβϑα- 
ἀ0-1,Υ8. Τ 11. 12. Ηἰ ἰάπλθη ἔοτ- 
586. ΥΘΠῚ ΔΌΧΘΙΙΠΕ ; ΠᾺΠῚ {ΠΠ1ΠῚ 
᾿πίθυ ῬΡΘΡΡΆ 005 ἸὨ ΘΟΎΏΤη ΤΠ 8 Π51556 
βου δῖ. ΡΙαίῖ, ΑἸο. 21, απο ΤΒὰ- 
ογάϊάεο οὗ πλεῖστοι οοηρτιθη- 
(ἰὰ8 δϑύ, Οὐπη οΥδίου 5. ἰδ 6 ἢ 
ἴαοιυ ΝῈΡο5. Αἰο, 8. οἱ ἴΡ86 ΡΙαΐ, 
Νίο. 18. -- περιεκόπησαν 
τὰ πρόσωπα] ἰστέον ὅτι 
Παυσανίας ἐν τῇ διαπεπονη- 
μένῃ αὐτῶ τῶν ᾿ἀττικῶν ὀνο- 
μάτων συναγωγῇ [ἀξ αὰο φΥϑπη- 
τηδίϊοο Ραυβδηΐα οἵ, ϑαϊά. εἴ ΓΡΙιοι. 
ΒΙΒΙΙοΙμ. οοά. 1698] τοὺς τραχή- 
λους καὶ τὰ αἰδοῖα τοὺς Ἑρμᾶς 
περικοπῆναΐ φησι καὶ τοὺς 
τοῦτο δράσαντας Ἑρμοκοπίδας 
[-οεἦ, Βα, ἢ. ν. οὐ 500}, Αὐἰβίορῃ. 
Ἄν. 767 αἰ4υε δὰ Τγϑὶδίν, 109." 
11 .] καλεῖσϑαι. ὅ61Π0].,,Ὀ1ο- 
ἀοτιβ δὶς, ΧΠῚ 2, 8. ΠῚ} αἰϊπὰ 
αυδῃι τοὺς Ἑρμᾶς περικοπῆναι 
ἀϊοῖε [οἷ Απάοοα. 1. ἃ, οἱ 1ὅ. 84. 
87. Ῥειιοβϑίῃ. ΧΧΙ 1477; ΡΙαι- 
ἉΡΟΠῸΒ ἷπΠ ΑἸΙο. 18 [Ἰἀοπὶ αἱ 
Τμιο. τὰ πρόσωπα περικοπῆ- 
ναι [5ἷνε ἀκρωτηριασϑῆναι]. 
Πε αἰδοίοις ὁχ Πἰβιονιοἶβ, αυοα 
ΒΟΙΆΠῚ, ΠΟ οοηδίαϊ ; 5ρὰ ε Ρδαὺ- 
βδηΐα φΥϑιη δ ιΪοο ἀρὰ 506}10], 
εὐ δχ Αὐϊβίορ!. 1γβίϑίγ, 1095 ἰη- 
ΘΠ] ραν.“ Ὅ ὰκ, ΟΥ, Ῥμοῖ, ν. 
Ἑρμοκοπίδαι. Περικοπῆναι 510- 

ὅ 



μήνυμα 
μετοίκων. 

θ06 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ζ, κζ΄. κη. 

σαντας ἤδει οὐδείς, ἀλλὰ μεγάλοις μηνύτροις δη- 
μοσίᾳ οὑτοί τε ἐζητοῦντο καὶ προσέτι ἐψηφίσαντο, 
καὶ εἴ τις ἄλλο τι οἶδεν ἀσέβημα γεγενημένον, 
μηνύειν ἀδεῶς τὸν βουλόμενον καὶ ἀστῶν καὶ 
ξένων καὶ δούλων. καὶ τὸ πρᾶγμα μειζόνως ἐλάμβα-: 
νον᾽ τοῦ τὲ γὰρ ἔχπλου οἰωνὸς ἐδόκει εἶναι, καὶ 
ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ ἅμα νεωτέρων πραγμάτων καὶ δή- 
μου καταλύσεως γεγενῆσϑαι. 

28, Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινῶν καὶ 

πὸ ἀθουϊὶ, δὴ οἰγουμοϊαϊ, 
τα αὐ 11τὶ, ἀπθτίδη5. Ἠθι]πη. ἴᾳτα 
ΔΙ ΘΓ ΠῚ ργϑοίεγί, δα ἀθη5 ἃ Νοροίθ 
ΤΘΙᾺ ΔΙΠΟΓ ΠΑΡΓΑΥΙ ἤδθο βου θθηΐθ 
[Α]ο. 871: δοοϊάῖῦ ὰπᾶ ποοίθ, 
αὖ ΟἸΠΠ65 ἢριπῖδᾶθ ἀεοῖοο- 
ΓΘΠΗΡΌΤ, 

ὃ 3. ἤδει οὐδ είς. 5 Ελέχ- 
ϑη ὅτι Κορίνϑιοι διὰ τοὺς 
Συρακουσίους ἀποίκους ὄντας, 
ὡς ἐπισχέσεως ἐσομένης πρὸς 
τῶν οἰωνῶν ἢ ᾿“μεταγνώσεως 
τοῦ πολέμου, ταῦτα δραάσειαν. 
ΡΙαι. ἰπ ΑἸἰο. []. 4.1 Ηπ 45. Οἱ. 
ῬΆΠΟΟΙον, ἀρυὰ 560]. ΑὙΙΒίΟΡἢ.. 
Ῥῃοί. ν. Ἑρμοκοπέδαι, ΡῬΙαι, ἀ6 
Χ οΥδϑί. Ῥ. 8117. --- μεγάλοις 
μηνύτροις. Οὗ, Απᾶοο. 121 
ἦσαν (τὰ μήνυτρα) κατὰ τὸ 
Κλεωνύμου ψήφισμα χίλιαι 
δραχμαί, κατὰ δὲ τὸ Πεισάν- 
δρου μύριαι. Τδιῖνὶ 5ἴτα} 188 βαπὶ 
ἀδίῖνο τῷ κινδύνῳ 12, 1, υδὶ 
οἵ, αἅη. -- οἶδεν. Μοᾶιδ εἰ 
ΤΕΠΊΡῚ1Β ΟΥ̓ ϊο πὶ τεοίδ8 ΘΟ πμβθηϊδπ δα 
Βαπῖ, -- μηνύειν. ὯὮξδ μηνύ- 
σὲει οἵ. δια. Απίαα, αὐ. 1 8 
188, 4. ϑοῆοθιη. Απιῖαα, ἴὰγ. Ὁ. 
281, 1. -- ἀδεῶς. Ῥὲ Π86 
ἀδείᾳ ΔΟΟΘΆΓΑΙΪ 5 αἰβρ αν ἋΝ εἰβ- 
γγοὶ!. 1. 1. Ρ. 12 58. 

8 8. τὸ πρᾶγμα μειξό- 
νῶς ἐλάμβανον, τεῖὶ β5τᾶ- 
νὶι5 δοοϊριοὈδηΐ, 816 παλπιετι 
αἴο ϑασΐμε δγηϑίϊομοτ' ΚΑ “Οἱ, 
ὅ8, 8. Ρίαι, Α1ο. 1, ὁ. ὀργῇ ἅμα 
καὶ φόβῳ τὸ γεγονὸς λαμβά- 
γοντες, γ68... ἴῃ πιὰ 80- 
οἰρ᾽ τ: 786. Ηΐδι. Π 7. Βεογηῃ. 
5γπῖ, Ρ. 838. 58. ΤΥ 1060, 1, -- 
τοῦ τε... οἰωνός. ῬΙαυίατι- 

ομσστα ἴῃ Νῖο. 18 αἰϊαυατη Ο0Π1- 
ῬΙαγίαπη ΤΟΡΆΠῚ7, 4086. ΟἸλΪΠΟΒ8Θ 
ΘΧ βου τηδίϑθ βἰηΐ, τηθη(1 0} 6 ΠῚ ἴα- 
θοῦ δάἀπηοίδί ΒΙοοπιῖ, - ἐπὶ 
ξυνωμοσίέᾳ ... καταλύσε- 
ὡς, ΡΓΟΡίοΥ σοηῃΐαΓδϊ0η 6 ΠῚ 
γθυαη ΠΟΥΔΙΌΙΩ βίϑιίιβαθπε 
ῬοΟρΡυϊατνὶβ ονεγίθπαϊ οδαβᾶ 
ἕαοίατη. Ῥϑιϊο ροβί 28, 2 ἐπὶ 
δήμου καταλύσει εὲ Απάοο. 1 
86 ἐπὶ τῇ τοῦ δήμου͵ κατα- 
λύσει: ΡΙαι. ΑἸο. 20 ὡς ἀπὸ 
μιᾶς ἐπὶ νεωτερισμῷ συνωμο- 
σίας πεπραγμένα. Αἀά. Νερ. 
ΑΙο, 8 εὐ ἰηΐνα 60, 1. 
Ὅαρ. 28. 8 1. ηνύεται 

οὖν ἀπὸ... ε ἀπό οἴ, δάη. 
ΤΠ ΠῚ 1.. Ηδιῦβι. δᾶν. (05. 
Ρ. ὅ0. ,,Αμπάοοϊάεθβ ἰΙοοο ἱπαϊοδίο 
ΒΟΥΪΟΙΕ ρυϊπηασῃ [112 ἃ ῬΥΓΟΗΐοΟ 
 οβίθπι ργοάποθηΐα ΑΠἀτΟσΉΔΟΠ ΠῚ 
ΒΟΥ ΌΠῚ)] ἀθ τ Βίθυ οὐ τη ἰπηϊΐᾶ- 
(ἴομθ, ἀεῖπάθ [16] ἃ Τδυονο ἰη- 
αὐἰἶηο ἀ6 Πθγηβ ὑγαηοδίῖϊδ οἱ 
βδουῖὶβ ΡΟ  αὐϊ5, [τἀπὶ 16 Ὁ Αϑ8- 
τἰβία (6 τυ βίθυ 5 ἴδοι, ρΡοϑβίθα 
11 ἃ Τωγάο ΡΠΕΘΥΘΟΙΪΒ βοῦνὸ ἀδ 
δδάβθιη τῷ,}] ἀεδηΐᾳαας [837] ἃ 
Θιοοάθ ἀθ6 Ηδγΐϊβ ἱπαϊοῖ πηι 
[αοίαμα, Ηογαπι ἰσιίαγ [4] ρΡοϑί 
Ῥυιποπίοαπη ἀοίαϊαγιιπι}) ἱπαϊοῖα 
βεοαπάθτηῃ ΤΠαογαϊάθη Ρ οϑύθγιθνα 
πϑγαπῦ ἀἴβοθϑϑιι ΑἸοὶ δα ]β ἴῃ 
ΒΙο τὰ. [Ιἄφὰθ6 οοπῆγπιαί ΡΙαΐ, 
ΑἸο, 20. Νεᾳὰδ ἰρίθαν δἰΐαπι ἰπ- 
ἀϊοϊογατη ογαϊποια βιδίπουε ἀθθ6- 
Ῥαύ Ῥτογβ. Ρ. 171 5344., ουϊυβ 
τϑίϊοποβ γοξαίαν!ε ἊΝ εἰβυσεῖ!, 1. 1. 
Ρ- 39 544ᾳ.} ὅϑβννοβ 105 ἀπκο- 
λούϑους γοοδὶ Τππυογάϊάε5, ἷ. 
6. Ρεϑάϊβθαᾳιοβ, 4υἱ ἀοχαϊποβ 
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ἀκολούϑων περὶ μὲν τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων ᾿Αλκιβιάδης 
δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεω-- Ἐν: 1}. "": 
τέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι. χαὶ 
τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ᾽ 
ὕβρει" ὧν χαὶ τὸν ᾿ἡλκιβιάδην ἐπῃτιῶντο. καὶ 
αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες οἵ μάλιστα τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ 
ἀχϑόμενοι ἐμποδὼν ὄντι σφίσι μὴ αὐτοῖς τοῖ 
δήμου βεβαίως προεστάναι, καὶ νομίσαντες. εἰ 
αὐτὸν ἐξελάσειαν, πρῶτοι ἂν εἶναι. ἐμεγάλυνον 
καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου χαταλύσει τά τε μυστικὰ 
καὶ ἡ τῶν “Ἑρμῶν περικοπὴ γένοιτο καὶ οὐδὲν εἴη 

5θοίδι! ἰαβίεβ εἰ ἔογίαβββ δάϊι- ἀϊπηθηΐο βϑϑϑί.... δἱ ᾳυοὰ 
ἴογῈ8. ΘΟΓΠῚ ΡΘιαἸδη δε 80 ἰᾶβοῖ- μιυΐατθπί. ἢθ ὑπολαμβάνω 
νἷαθ ἴπμογαπι; πᾶπὶ ἀκόλουϑοι νἱᾶ. Υ᾽ 49, 4 εἰ 56}0]. ὙΠῚ 10, 
ῬΓΟΡτΪα αϊοαηίαν β5ευνῖ, 4 8. Ηοιοδοι. ΝΠ 7:5: ΠΝ 
ἀομηΐπο8 Ββϑοίδητασ. Μιὰ. αὶ νοϑῦρθα καὶ νομίσαντες ΠΟΠ 
δβδιθ.... 8)ᾷὡὰ ΤΠΘΟρἢν. ΟΠδνδοί. τσϑοίβ ὁπ οθίθεὶβ ἰπηχὶί. Πδθθηὶ 
Ο. 11... εὐ ΡουὶζΖ. δὰ Αεἰΐδη. αν. 
Ηΐβι. ΧΙΝ 14,“ Ῥυϊ. --ἄλλων 
δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί. 
Ηϊπο ρον ΡΙαί. ΑἸο. 19. Αρυὰ 
ΟΥΔΙΟΓΕΒ5 46 ἴδο Γδ ἀυϊοα δ πὶ ΠῸΒ 
ἘΈΡΡΝ ΠῸΠ ΤηΘΠΪΠἰ Π]Π18. --- μὲ - 
ταὺ «οἴνου. Οὗ, δάη. ' 69, 
Ὡ. -- ἐν οἰκέαις. Τῃ Ροὶγ 
(ἰΟηἷβ ἀομηο, τι ἰτϑαπηΐ Ι5ΟΟΓ, 
ΧΥΙΘ. Απάᾶοο.1 12. ΡΙαΐ, ὅγτηρ. 
1,4, 8. ἘἘπῚῚΠ4πὶ αὐϊάθηη ἀοιη πὶ 
ΠΟΙ αν γα ΑΠαΡΟΠΊΔΟΗ5, 568 
ΟΠδνπηἰβ εὐ ΡΏΘΓΘοἢ 5 ροβίθα 
δαάϊάεγιπί Ασατγσία οἱ 1 γάυβ. 
γιά. Απάοο. 1 6. 11. ᾧυο φΡ|ια- 
ΤΆ]}15 ΠΟΠΊΘΓΪ π|5118 8115 Θχρ δηᾶ- 
τὰν, Μαϊ Νερ. ΑΙο. 8 ἴῃ ἀοτηο 
δια ἴδοοτε τπηϑϑίογὶα ἀΐϊοο- 
Ῥαίατ. 

8. 2, τὸν ᾿Αλκιβιάδην 
ἐπῃτιῶντο. 0 ἰατα ἰὰ [ἃ- 
Οοἴμπι 5ἰῖ, δχρίϊοδηΐ ἤγουβ. Μαβ. 
ἈΠδη, ΠῚ ρ. 184 544. εἰ ΤΥ Ρ. 
80 5344ᾳ. ΔΝ εἶβυγοιὶ!. 1. 1. ρ. 84 
5644. Οδτία ν᾽ αύου απ ΗΕ ΔΥῚΙΠῚ 
οαΐρα νδουτβ ἔαἰς, ΟΥ, ατοι. Ηΐβι. 
Θτ ὙΠῸ. 240 (νου5, σοι, ΤΥ 
1860). -- καὶ αὐτὰ ὑπολαμ- 
βάνοντες. εν ψῸ]ρ αίδη τὸ- 
11Π65., ΨοΓίο: ᾿αἴαυθ μᾶς (α- 
ἀϊοϊα) οχοϊρ᾽θπίοβ ἰἰ, ᾳαϊ Α. 
οἀογδηΐ, 4υοἀ ᾿ρΡ515 ἱπρε- 

ΘΟΠΒΘΓΕΓΘ ὑπολαμβάνοντες καὶ 
νομίσαντες. Νοαϊτια νϑεῦο ἴῃ ἰθπη- 
ΡΟΡαΠῚ ἀϊνεγβιίαίθ ΠΔ ΘΓ 5, ΟἸΠῚ 
νομέσαι 56η8ι ἱποοῃδίίγο εἰ: 
ΟΡ πίη θη ΘΟπορδρἶβ86, ἴῃ 
δῖ Ορἱπηΐοηῃ 8 ΠῚ 4 ἀ ἀπ οτὰ τα 
6558, αὐ ρΡαίΐαγδηΐ, “Ὑπολαμ- 
βάνειν αὐΐοπι υὐΐαθ Πἶο δδὺ ἴῃ 
5 ἼΤ 5. ΤΩ, ΡΙῸ ΟΟΟΑ ΒΙΟΠ6 
ἉΓΡΙΡΘΥα (ἀμί θη). ϑ΄πη1 8 
εβδί Τποὶ. δ] απηῃ. 17 ὑπολαμ- 
βάνοντες τὴν ἐπιϑυμίαν προσ- 
εξέκαιον εὐϑὺς καὶ ἀνεξωπύ- 
ρουν ; αἰ551 118 ἐΧχθιηρία ἃ ΒΟΡΥ, 
Δία ποθ 580}0]. 55 δοσιγαία 
προσδεχόμενοι ὥστε πιστεύειν 
ἰῃτουργοίαιι5. αϑί, --- οὗ...  ἀχ- 
ϑόμενοι. Εχ δ|5 ΑπατοοΙθη 
τὸν δημαγωγὸν ὄντα ἐχϑρὸν 
ἐν τοῖς μάλιστα τοῦ ᾿Δλκιβιά- 
δου ποπηϊπαὶ ΡΙαί. ΑἸο. 19. Οἵ, 
Απάοο. 1 27. δ 6ο νἱά. Το. 
ΥΠΙ 68, 5: ὍγοΥβ. 1. ἃ. ρ. ἘΣ 
ΔΝ εἴβνν εὶ!. «αὶ Ρ. 81 34. 60. 
τιν οδ εἰμὶ ὄντι σφίσι μὴ 
αὐτοῖς... .προεστάναι, 
ααοὰ 5101 ἱπιρεοαϊτπηθηΐο 
6586., αὐὸὺ τηΐπιι ἰρϑβὶ...- 
ΡΓδθδβϑϑϑηΐ, τοοῖϊ οὖ δῖθ λἀϊΐπ- 
ἀετίς ἜΤΗ τς υογχιδίομοη. ΟἿ. 
Κγαδα. 8 ὅ1], 6 δ8ἅη, 4. -- 
εὰονάθει ᾿βοὶ!; "αὐτο: 5 

5Ἐ 



θ8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, κϑ'. λ. Ι 

9 -» Ω’ 9 9 " , ᾽ὔ , 

αὐτῶν ὃ τι οὐ μὲτ ἐκείνου ἐπράχϑη,. ἐπιλέγοντες 
τεχμήρια τὴν ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ ἐπιτηδεύματα οὐ 
δημοτικὴν παρανομίαν. 

καὶ πρὶν ἐκ- 29, Ὁ δ᾽ ἔν τὲ τῷ παρόντι πρὸς τὰ μηνύματα 1 
ἜΠΕῖν πρένξ-  πελο ο π πλ σϑ' σϑαι μάτην «πελογεῖτ καὶ ἑτοῖμος ἦν πρὶν ἐχπλεῖν κρίνεσθαι 
ἐπιχειρεῖ. [εἴ τι τούτων εἰργασμένος ἦν] (ἤδη γὰρ καὶ τὰ 

τῆς παρασκευῆς ἐπεπόριστο), 

τι εἴργαστο, δίκην δοῦναι, εἰ δ᾽ 
καὶ εἰ μὲν τούτων 

ἀπολυϑείη, 
ἄρχειν. καὶ ἐπεμαρτύρετο μὴ ἀπόντος περὶ αὐτοῦ 
διαβολὰς ἀποδέχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἤδη ἀποκτείνειν, εἰ 
ἀδικεῖ. καὶ ὅτι σωφρονέστερον εἴη μὴ μετὰ τοι- 
αὐτῆς αἰτίας, πρὶν διαγνῶσι, πέμπειν αὐτὸν ἐπὶ 

; ’ 

τοσουτῷ Οτρατευματι. οἵ δ᾽ ἐχϑροὶ δεδιότες τό 
’ Ἁ ΡΩ 2 μ ΒΩ 39 , 

τὲ στράτευμα μὴ εὔνουν ἔχῃ, ἣν ἤδη ἀγωνίζηται, 

Οδρ. 239. 8 8. Ρτὸ νευθὶβ μὴ εὔνουν ἔχῃ 5610]. φυἱ αἀποίαι φοβού- 

ἐπιλέγοντες, ρτδθίθγθᾶ δῖ- 
ἔεγθηΐθϑ. -- τὴν ἄλλην... 
5.6 0 δ 86: για, 15, 4. 
Οδρ. 39. 8 1. ἑτοῖμος ἦν 
.ςἈ"ρένεσϑιαι. .-θ6. τὰ οἵ, 

Χοη, Ηἰδί, αν. 1 4, 14. 
τι τούτων εἰργασμένος 
ἣν ἰπιογρυθίδηαϊ οδιιβα ἴδοίαπι 
δδύ ὃΧ 60 αὐοὰ πιοχ ἰδοὶταν εὐ 
μὲν τούτων τι εἴργαστο εἴ τη8]6 
Βουϊρίουῖβ νϑῦθὶβ δααϊίαη, δὶ 
ΘΏΪΏ ΡΓῸ οοπμαϊοίΐοηθ ἰᾷ δοοΙρΡ 5, 
ΠῸΠ 81 ἰὰ ἔροϊβϑϑθι, ἴῃ ᾿πάϊοϊατη 
νΘηἶγα ρϑυϑίῃβ οὐδ, βδϑὰ ἢοο 
ἱρβαπι ἱπαΐοϊο ἀἰϑοθρίϑηιπ ΘΟΠ1- 
τηϊψθγθ νοϊθραί. 5Ὶ᾽ νϑῦοὸ ἰηΐθγ- 
γορϑίϊ ΟΠ 6 ΠῚ ΟὈ] α αϑγη 6556 βίαίαϊβ, 
αὶ ἰηἀϊοδιῖνο εἰ εἰργασμένος 
ἐστίν ἀϊοδεηάσπι οταί. Νϑι πὸ 
ΘΙου! πθαὰθ 1ΠΠ 82, 2 ροίεβι εἰ 
ἄνδρας διέφϑειρεν (δἰ μἰβοαδι 
δπἷπι ᾳφποὰ (εἶ, ἀάη.} νὶν 085 ἴῃ - 
06 60185 Ε{) ποαιθ 1 184, 1 
γνῶναι ἐφ᾽ ὦ ἐχώρει, υϑὶ ρᾶτ- 
ἴτε. δίᾳαβ ἱπ τυβιϊᾳαἷβ Ἔχ ΘΠ ρ! 5 
ἃ Καυρῇη, Οὐ. τηᾶχ. 8 ὅ9ὅ, 8 
8|14}5 πο ΟἿ ΤΪ 4 ἃ ἃ πὶ ΠΔΌΘΠλ115 
Θηαη δύο 6 πὶ τοί αίϊναπ). οί 
ἰρῖαῦ νόθα 46]. Ηεγνσ. δία. 
Τπυο, Ρ. 88. -- ἤδη γὰρ. 
ἐπεπόριστο, οἴ ηΐᾶἃ ΘΠ 1ΠῚ 
ἴδ ρᾶγδί δύϑηΐ οὐ ργοΐβοιί! ὁ 

ΓΕ 

ΡΙΟΧίτηθ ἰηϑίδθδί. Ἰύδατιε Πᾶ6ο 
τοὶ χρ]οαίΐο δὰ πρὶν ἐκπλεῖν 
τϑίουιαν, 6 νϑρθὶβ τὰ τῆς πα- 
ρασκευῆς οἵ, ΠῚ 17. 8αη. Π 
600, 1. --- εἰ μὲν εὐ εἴργαστο 

. εἰ δ᾽ ἀπολυϑείη, 5ὶ 
αὐυϊὰ πΠούατῃ ἴθοἱ 55 6ὺ (αὖ ὨΪ8}} 
86. ΘΟΙΏΠ51556).. ..», 515 8Δ050- 
Ιαύα5 πον (Ἰάσαο ἔδο0116 5ρ6- 
γανΪ Ρ0586). --- ἄρχειν, 501}, 
ἠξίου, 4υοά εχ ἑτοῖμος ἦν το- 
Ρθίθπα πῃ εϑι, Οὗ. δά. ὃ 2. 

8 2. καὶ ἐπεμαρτύρετο. 
6 τῷ πἴος οἱ δὰ 8 8 οἵ, ΡιΙαί. 
Α1ο. 19. οἱ Νθρ. Αἰο, 4. ,, π- 
ἐμαρτύρετο. . δ 1πΠῈϊ{ν 05 580- 
Ἰθοίοβ [το] αὐιιπη] ποίδί ΟὈ 56 ογᾶ- 
θα, οΟὈἐοβίδ[θδίαγ]),.. .. δᾶ 
ὅτι σώφρ. εἴη π5ἰσηϊῆοαν [δὺς 
ἴη46 βεοιιἀη) δάπ, ΙΝ 8, 2 τοὸ- 
Ῥϑίδμα πι 651} αἴ ν παρα, 4 ε- 
τῇ Ὁ ἢ 5 ὑπ ἃ 8 ὕ. Βαυ. -- ἀπόν- 
τος περὶ αὐτοῦ. Δίίοηάε ἰπ- 
80] 6 πύου θη] ΟΟΙ]Οοδίϊο πο ἴᾶ60 
ἸδΙηθη. ΠῸΠ ἀδιημηδπάδπι, αποᾷ 
περὶ οἰϊδηὶ 810] δοηθιῖνο ΡῬοϑβύ- 
Ῥοῃίίαγν. Οἱ, 1| 86, 4. -- πρὲν 
διαγνῶσι. σὴ ἀδη. 10, ὅ. - 
ἐπὶ τῶν: σεὐικτεύμ δειι 501}, 
ἄρχοντα. Οἵ, Χοη, γι. 1 2, ὅ. 
Μαιῖι, αν, 8 ὅ80 β΄. 

8 8, μὴ εὔνουν ἔχῃν ὰ6 
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ὅ τὲ δῆμος μὴ μαλακίζηται, ϑεραπεύων ὅτι δι᾽ 
ἐκεῖνον οἵ τ᾽ ᾿Δργεῖοι ξυνεστράτευον καὶ τῶν ἴἥαν- 
τινέων τινές, ἀπέτρεπον καὶ ἀπέσπευδον. ἄλλους 
ῥήτορας ἐνιέντες, οἱ ἔλεγον νῦν μὲν πλεῖν αὐτὸν 
καὶ μὴ κατασχεῖν τὴν ἀναγωγήν., ἐλϑόντα δὲ κρί- 
νεσϑαι ἐν ἡμέραις ῥηταῖς, βουλόμενοι ἐκ μείζονος 
διαβολῆς. ἣν ἔμελλον ῥᾷον αὐτοῦ ἀπόντος ποριεῖν, 
μετάπεμπτον ἰκομισϑέντα] αὐτὸν ἀγωνίσασϑαι. καὶ 
ἔδοξε πλεῖν τὸν ᾿ἀλκιβιάδην. 

0. Μετὰ δὲ ταῦτα ϑέρους μεσοῦντος ἤδη δὴ οἱ ̓̓ ϑηναῖοι 
ἐ ἐ ΣΙ πελέ ἐς τὸν Πει- 

ἀναγωγὴ ἐγίγνετο ἐς τὴν Σικελίαν. τῶν μὲν οὖν ραιᾶ κατα- 
βαίνουσιν ὡς. 

μενοι τὸ στράτευμα ὡς οὐκ εὔνουν αὐτοῖς" , γράφεται δὲ ἔν 
τισι μὴ εὔνουν ἔχῃ, καὶ ἀκουστέον μὴ ἄρα εὔνουν ἢ τὸ στρά- 
τευμα τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ, ἴῃ ραᾶτία ΠΠγογιπι 8] 18 πὶ 5ΟΥΙρ γα πὶ ̓πν ΘΠἾἶ586 
ΔΡϑγίαπα ᾿δβί, ϑεά φαυϊὰ ρτὸ 1115. 101 Ἰορεγῖθ, 5818 σθυῦίο οοβ ποβοὶ πε- 
αυΐϊε; [ονγίαββε μὴ εὔνουν οὐκ ἢ. ϑεγναπᾶππι αἰΐᾳιιο εϑὲ ἀπο παη0 
᾿ΡΡῚ ΟΠπ65. Ῥγδοθθηί, Οἐ, 86η. 

ἀγωγήν Ιι. αι, Αὑρ. Μ. πι. Οδ55. τ, (Ἱ. 
Οὗ δάη. ΙΝ 29, 1. 

να ΣΟ, Ὁ ὍΛΗΝ 

Βῖ01 ἔανθηίθηι Πα θοτ οί ὄχοῦ- 
Οἰΐαπι, '. ὁ. πα δ χϑζοϊίυβ ἃ 
ΡῬαυυϊθὰ5 οἷὰ5 βίατγει, ΟἵἁὨ ΠῚ 
0 5 ΡΣ ἽΝ ΠΒ᾽. Ὁ. “Ξ-:-ἁ 
ἀγωνίξηται, 1 ὍΣ δικάξηται, 
αΓ ΟΧΙΓΡ. οᾶρ. ᾿ἰΘΓᾺΠΊ. --- μαλα- 
κέξηται. ΡΙαυ. περὶ τὴν κρέ- 
σιν ἀμβλύτερος γένηται. ΟἿ. 
ἀθ ποὺ ἀδῖι νεῦΌὶ μαλακέξεσϑ'αι 
ΠῚ 857, 2. 40, 17. -- ϑεραπεύ- 
ων, Θ01 618 1ΠΠππ. - δι᾽ 
ἐκεῖνον. Οἱ. Ν' 46 8344. ΥἹ 
10, 6. -- οἵ τ᾽ ᾿Αργεῖοι. 
ΠΣ ΣΤΥ ΕΣ τινές. ὃς πὺ- 
ΤΙΏΘΤΟ ἘΙΡΟΓΙΠΊαιι6 τνἱὰ. ο, 48, 
Νερίερθηταβ Ρ]αίδτομ5 1, ἃ. 
ΔΙΠ0ῸΒ ΤΉ} }16 τ1556 αἴοῖι, Ααά, 
Ραυβ. ὙΠ 8, 4 - ἀπέτρε- 
πον καὶ ἀπέσπευδον, Υ ΘΠ] 
(τὸ ἤδη ἀγωνίξεσϑαι αὐτόν) 
Δυνδογίθθδηΐ δία σοηίνϑ πἰ- 
τοηΐθ5 ἱππροθαϊοθδαηΐ, [πιροτῇ, 
ἀθ οοηϑία, οἷ Ο 485. Ῥίοη, ΧΗΟΝῚ 
" Ἷ ἀπέτρεψεν ἀπ᾿ αὐτῶν 
παϊ ἀπέσπευσεν. --- ἐνιέντες, 
ἴσῃ τα ̓ ἐ6 η 165 (ἴῃ δοπηί πο), 
ΒΌθΟΓπδηΐ65. -- ἔλεγον, 
ἰᾳθεθαηΐ, βυδάερθαπι, Ο΄, 

δάηῃ. 1 71, 4 εὐ ἀβ 53᾽γ 1 1015 
γΘΓΌΪ5. δαη. ΕἼ191, ἧς, 1Ὸ 34.1.1 
ΠΙ 1δὅ, 1. -- 2. δ ταν γΓ6- 
γοΥθ τς ὧδ. Πν ΘΠ. 5. ΡΙαῦ. 
Ργοί. 8106. - κρένεσθαι ἐν 
ἡμέραις ῥηταῖς. Βορανεγαηΐ, 
Ὧ6 δοσιβδίϊο δἀπη τογθίας, βοά 
ἰαα]οῖαπι 46 θὰ [οἰ θη  ατη ἴῃ 
Δα ταπρβ αἰ ευγοίυσ, ΟΝ, 
νεῖθθης ΙΣ 1. ἢ. .38 34. -- 
κομισϑέντα ΡΓΟΡΙΘΡ ἰῃδΏ ΠῚ 
τηοἰ δβίϊαπη (Π1}}}} δηΐϊη 84 56η- 
ἰθηιΐατη δα 411) ρτὸ ἰπίογρυθία- 
τηθηίο Παθθμ πὶ οί. ἢ) 6]. Ηδρυ- 
ννοΓα, 1. 1]. 

θδρ. 90. 8 Ὁ ϑέρους με- 
σοῦντος ἤδη. ϑοϊΓΟΡΠοιΐοπα 
ΤΏΘη56 ΓΘΠ ἔδοίδΠ) 6586 ἈΓΡ᾿ ΓΔ ΠΡ 
Ποάνν. Ιάαπὸ 60 οΘοῃῆνγπιαὶ ὈΓΟΥ͂Β. 
1. ἃ. ρ. 1710, ᾳυοᾶ ΙΒαρβ ὙἹ 14 
ΑΥΪΤΊΠΘβϑίο Δομοπίθ οἰᾶββθη ἴῃ 
Β1ΟἸΠ δ πὴ ρτοΐδοίατη 6556 ἀἴοδι, Οἵ. 
ΟἸΐηι, ἔαβι. ΗῸ]], δὰ ἃ. 41. -- 
ἡ ἀναγωγὴ ἐγίγνετο. ϑι- 
ΓΑ ΠΡ ἱπηρουδοίιτη ἀνήγοντο 
ἰορίταν 82, 3. ϑουίρίον ἴῃ τὸ ἀ6- 
βου θοπᾶα ΟΠ ογδίαν, ΟἿ, ᾿ηἴτα 



τ0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ζ, λ΄. λα. Ἷ 

᾿Ἴ εὐ βέθι, ξυμμάχων τοῖς πλείστοις καὶ ταῖς σιταγωγοῖς ὃλ-- 
Στοῦ: ὁ κάσι καὶ τοῖς πλοίοις καὶ ὅση ἄλλη παρασκευὴ 
ὅμιλος ἅπας ξυνείπετο πρότερον εἴρητο ἐς Κέρκυραν ξυλλέγε-- 
ὁ ἐν τῷ ἄστει. αι, ὡς ἐκεῖθεν ἀϑρόοις ἐπὶ ἄκραν ᾿Ιαπυγίαν 

τὸν ᾿Ιόνιον διαβαλοῦσιν᾽ αὐτοὶ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι καὶ 
εἴ τινὲς τῶν ξυμμάχων παρῆσαν ἐς τὸν Πειραιᾶ 
καταβάντες ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ ἅμα ἕῳ ἐπλήρουν τὰς 

-» ς 2 , ΄ὔ Ἁ ᾿ ξ ΒΩ ναῦς ὡς ἀναξόμενοι. ξυγκατέβη δὲ καὶ ὁ ἄλλος 3 
Ο Ω ς » »" ς 2 Ἂ- ’ Ν 9 -» 

ὄμιλος ἅπας ὡς εἰπεῖν ὃ ἐν τῇ πόλει καὶ ἀστῶν 
καὶ ξένων. οἵ μὲν ἐπιχώριοι τοὺς σφετέρους αὐτῶν 
ἕχαστοι προπέμποντες,. οἵ μὲν ἑταίρους, οἵ δὲ 
ξυγγενεῖς, οἵ δὲ υἱέας, καὶ μετ᾽ ἐλπίδος τὲ ἅμα 
ἰόντες καὶ ὀλοφυρμῶν, τὰ μὲν ὡς κτήσοιντο, τοὺς 
δ᾽ εἴ ποτε ὄψοιντο, ἐνθυμούμενοι ὅσον πλοῦν 
ἐκ τῆς σφετέρας ἀπεστέλλοντο᾽" 

91. Καὶ ἐν τῷ παρόντι καιρῷ, ὡς ἤδη ἔμελλον 
᾿ , 2 ’ ᾽ ἐν » 9 Νὴ 

μετὰ κινδυνῶν ἀλλήλους ἀπολιπεῖν, μᾶλλον αὐτοὺς 
ἐσήει τὰ δεινὰ ἢ) ὅτε ἐψηφίζοντο πλεῖν᾽ ὅμως δὲ 

μι 

Οδρ. 80. 82. υἱεῖς οοἀά, Ἐπιοπᾷ. ΔΝ δοικίοῖη. Οὐν ορῖϑυ. Ρ. 21. 
Οδρ. 31. 8 1, ἀπολείπειν θη, Βερ. ϑ6α οἵ, δάη, 1Π θὲ, 2. 

Υ 98. 

ἐπλήρουν. -- τοῖς πλοίοις] ἰόντες. Ἰυηρθ προπέμποντες 
τοῖς μικροῖς, ἃ δὴ καὶ λε- καὶ ἰόντες ει μετ᾽ ἐλπίδος τε 
πτὰ ἄλλοϑι εἶπεν. 8610]. --- ἅμα καὶ ὀλοφυρμῶν. -- τὰ 
ἄκραν Ἰαπυγίαν. Ηοο ργο- μὲν... ὄψοιντο. ϑῖο ἱπίοι- 
ΠΡ αγϊΠ, 40 ΙΟηρ βϑίπιθ ἴθ ργρίαγο: 1118 απἰά 6 πὶ (165 51- 
Ἰηδυϊὰ ΘΧΟΙΓΡΟΡ Πἰ8]|18π Ρ]ΪηΪτ15 
ἀϊοῖν, 80 4118. ϑ'α᾽θηθ παπι), ΠοαϊΘ 
ὕᾶρο αἱ 85ι. Μανῖα ἀϊ Τιϑυοᾷ ἃρ- 
ῬοΙαύαν. 5᾽πθ δυίίου!ο ἄκρα απ. 
ἰορῖσαν οὐϊδπὶ ὁ. 88. 44. ὙΠ 88 
εὖ δρυᾷ 1105. -- τὸν Ἰόνιον 
διαβαλοῦσιν, Ὅε εἰΠἰρ8ὶ καλ- 
που πΟΙΪηἶβ5 νἱά. 58. ΠῚ 10Υ, 1, 
6 πὸ ποίϊοπο διαβάλλειν γοιθὶ 
δάπ, Π 88, 8. 

ὃ ἃ. ξυγκατέβη; απ 115 
ἀδβοθπῃάθνδί, Οὗ διοά. ΧΙ 
8, 1, - ὡς εἰπεῖν. Οὗ, δάμ. 
Ἴ 2. --- οὗ μὲν ἐπιχώριοι. 
Ηυΐο μὲν τεβροπάοι ἰ4 δέ, ααοά 
Ἰερίθυν 81, 1 ἴῃ νουγθὶδ οἵ δὲ 
ξένοι πῇς ὁ ἄλλος ὄχλος. -- 

Θ}885) ἴῃ 581 ρούθδβύδίθμι 
56 Τοἀδοίι γο 8 6856 (Βρθίδη- 
165), 05 (8.105) ν6ΥῸ π ΠΠῚ ἀΠ- 
α Δ ΠΔ ΓΌΥΒῚΒ Θβϑθηῦ ν᾽ βασγὶ, 
(ἀυθ᾽ιαπι65). Ῥυΐαδ θηΐπὶ θη πῃ- 
δία ὡς κτήσοιντο εχ ἐλπίδος 
Ρϑπάθι, δἸίθυιιπὶ εἰ ὄψοιντο οὔτι 
ὁλοφυρμῶν οοἰιδογοῖ, Ἐαυὶίον 
ἰδεῖν Υυγδὰβ νἱάθγθ βἰρῃιῆοδί 
ὅρη, ΟΒ. 824. ΡΠῚ], 1892. -- 
πλοῦν... ἀπεστέλλοντο ἰιὰ 
ἀἰϊοία βυαηύ αἱ ὁδὸν ἐλϑ'εῖν, 
ὁδὸν στέλλεσϑαι,, πΒἰχ]ϊα. 

(ἀρ. 81. 81. καὶ... ἐσήει. 
ἈΠ οπὶ ᾿ίᾷ ῬΘΥβθα αΪΓ} 5ου]ρίον, αἱ 
ἃ ῬδυΠΟΙρΡΙΪϊ5 δά δηππίϊδίϊ Οἢ 6ΠῚ 
ῬΥΪΠΊΥΪ ΠΔ οὖ Ρ6Ρ 56 οοηδίδῃτουῃ 



ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΒΟΣ. (ὉἹ 80. 31.) {1 

“- - ᾿ - τ τῆς παρούσης ῥώμης [διὰ τὸ πλῆϑος ἑκάστων ὧν 
ΡΥ ὩἋΨ ᾽ , . Η ΄ τ ςς 
ἑώρων] τῇ ὄψει ἀνεϑάρσουν. οἵ δὲ ξένοι καὶ ὃ 
ΡᾺ Ψ“ . ΄, τ ε ᾿ 3 ’ 
ἄλλος ὄχλος κατὰ ϑέαν ἧκεν ὡς ἐπὶ ἀξιόχρεων 
χαὶ ἄπιστον διάνοιαν. παρασκευὴ γὰρ αὕτη, 

᾿: ΄, »“ ’, Υ ’ ς . “ 

πρώτη ἐχπλευσασα μιᾶς πολεὼῶς δυνάμει ᾿Ελληνικῇ;: 
πολυτελεστάτη δὴ καὶ εὐπρεπεστάτη τῶν ἐς ἐχεῖς-- 
νον τὸν χρόνον ἐγένετο. ἀριϑμῷ δὲ νεῶν καὶ 
ὁπλιτῶν καὶ ἢ ἐς ᾿Επίδαυρον μετὰ Περικλέους καὶ 

αὐτὴ ἐς Ποτείδαιαν μετὰ “ἥγνωνος οὐκ ἐλάσσων 
ἦν᾽ τετράπις γὰρ χίλιοι ὁπλῖται αὐτῶν ᾿4ϑηναίων 
χαὶ τριακόσιοι ἱππῆς καὶ τριήρεις ἑκατὸν καὶ Ἴεο- 

πε δ 

τῇ παρούσῃ δώμῃ οοᾶᾶᾷ., ἀβρεοίᾳ ργβεβθπεῖβ ροίΐοπίϊδε 
ψα}1ὰ.᾿ Οἵ. ἀάη. 

ἰτᾶπβθδί, Οἵ, ΤΥ ὅδ, 8, -- τῆς 
παρούσης , ῥώμης ... τῇ 
οψει ἀνεϑαάρσουν. Μοϊεβίδτη 
εἰ ᾿πᾶποῖη αὐδηῃ ἴπ οοἀά, Παθ6- 
ΤῊῸ5 ψΘΥθΟΥΌΙα ἀΡαπαἀδηέϊδτη (1455, 
ΔΥιΠοοβα ταίϊϊοπθ δχοῦβαγα βίι- 
ἄει. τοῖς επΐπι νοοδθυϊατι δώμη 
ἀρυὰ ΤῊ. Ποπ ΤΟΠ ΤΥ βιρπίἤοδτγε, 
5Βεα ΤΟΌΟΥΪΒ 56 ΠΒΌΤΩ 6864πὸ ἄδ 
οἄπθ8 τὴν παροῦσαν ῥώμην εἰ 
τὸ πλῆϑος ἑκάστων ἀἴνετβᾶ 6556. 
δεὰ αὐἱὰ Πὶς 5181 νϑε ργδε- 
Β6η5 ΤΟΡΟΥΪ5 56Πη5185 ([Ἰσρη- 
τἴπ5 ΟἸ458. νεγεῖς 45 Βειυμδτέδεῖπ 
Ὧες5 γρεγεπευᾶτἐΐεοπ ἔλεον χειυϊο ἐδ) 
ΠΟ Δ5ΒΒΘΑΠΪΓΠΠΣ,, ΘἼ͵ΤΩ 8ΠΪΠΊΪ 60Π- 
Βάρητία φγορίεσγ τηυϊτπαΐπεῖη 
ΘΔΙΓΏΠῚ ΓΕΓΏΙΩ, 4π8485 8ηΐ6 ΟΟΌΪ05 
Βαθεθαπί, οοποερία ΡΓΟΓΘῺΒ δαάρτη 
Γ65 511. Πεϊπάθ γεγο οχ 80 ἱπίογ- 
Ρτείδιίίοπε (1455, τῇ ὄψει οὐτὰ 
ἑώρων ἴὰηρεογα οσοδοίῃ5 6ϑέ, 0] 
ΟἼΤΏ ΟΥΩΐΪ γἱ σᾶγοαΐ (ἴἿοηρε ἀϊ- 
ΨΕΓΒΏΓΩ 68 ΧΟΡΟΣ ΟΡρΟΒ᾿ ΠΟ ΠΘΙη 
(οἴ. ἀπ.) ΠῚ 112, 4 πεαᾳὰς αυἱο- 
αθδτη ΟυπΊὶ ΠΟΟ ἰ0600 5[γη16 παῦθεΐ 
Π 11, 7), αυδίη τηᾶχίπια ἰδη- 
συϊάυτη εβὲ. ΔΑἴᾳπε δά ἀνεϑάρ- 
σουν Ἰὰ τεΐεττί συτη ΘΟ] Οσδίϊο 
τὰπι πη] π40 νψεγθογιπι τῇ 
ὄψει τοῦ ϑαρσεῖν τὸ πλεῖστον 
εἰληφότες Κ᾿ 34, 1 οδίεπαϊε, 
Τ,6ηὶ ἔδοία οἰποπάδιϊοπα, 4ὕδτη 
ἴρ88 ψεγθόγυτῃ βίγησίαγα ροϑίαϊδέ 
(πδῖὰ ἄπο ἀδέϊνι! πὶς ἴῃ ἰάοποϑδτη 

βαπίθηξατη οὔτ γέρο ἀνεϑάρ- 
σουν ἴπηρί ποαπθαπέ), σοπίΐππο 
Ἰπιογργδίδιηθηΐιπ) 5ΟΥΙρΡΊΟΥΙ5 γοτ- 
18 ᾿πβευίῃπη 6586 σοσποβοίτΓ, 
Ἀραᾶ ΤῊ. Δαΐεπι γοσαθαϊυτη δώμη 
οἴδιη ΤΟΌ ΠΥ ψάίογα ΙΡ 18, 8. 
ΥΠ 68, 4 οβίοπάμυπέ, πὶ πἶδὶ 
ἱπέεγργοίδπαϊ δ. 6118. 1] ΤηΔ|15, 
Αἰϊίου 14 ἱπέρ!]οσογα ΠῸΠ ΡΟΒ5]5. 
-- κατὰ ϑέαν. Οἵ, δάπ. 
1,8. ---ὡς ἐπὶ... διάνοιαν, 
ἰἀπαυδηη 844 οοηΐξειηρίαπαυπη 
Τὴ ΘἸλ ογ Ὀϊ τὴ δίαπε ἱποῦο- 
ἀΙΌΊ] ει οοπδέίμτῃ, --- πρώ- 
τη... Ἑλληνικῇ, 4αἱ ρτὶ- 
Π5 ὑπ1Ὲὰ5 ὉΓῸ15 (Δρρδγδίμβ, 
Οὗ, Κτυοσ. ατ, 8 47, 9 5άη. δ) 
Ρτοϊεοίυβ εδί σορὶϊβ ὅτγδο- 
οἶ5, ἷ. 6, Βΐσ δρρδγαίῃβ ὈΥΠῚῈ5 
ζαϊς πἀπῖὰ5. ἀγθ 5 (ἀρραγδίμβ), ἷἴπ 
ατ)ὸ οορίαα 6χ πηΐνεγβα γδθοῖᾷ 
οοἰϊεοίαα ρῥτγοΐδοίαε βαπι. Εδ[50 
ἰσίταγ ἡ πρώτη Ῥοθτ. 

2. ἡ ἐς Ἐπίδαυρον... 
καὶ ἡ αὐτὴ ἐς Ποτείδαιαν. 
γιά. Π 50, 2. 58, 1. ---πολλοί. 
81ς, ποη ἄλλοι, ᾳυοὰ Κτπερ, οοη- 
Ἰροῖτ, ΒΟΥ θ 6 Πη5 ποθὴ δὰ Ρτοχῖτηα 538- 
Ρετγίοτα Μεσβίων καὶ Χίων, Ξεἀ 
δὰ τειηοίϊογα τετραπισχίλιοι ὁπ- 
λῖται αὐτῶν ᾿4ϑηναίων νἱάετουτ 
Υαβρίσεσε. ὥρη ποδηίαῦ βηΐτῃ 
80011, 4] Πᾶγ68 πΠοη ργϑεθεῦδηΐ, 
Οδίογαπη δὶ 50011 ΠΠ 50, 2 οοπη- 
Τρ οὐαί ΠΟ Β0Πΐ, 

πολυτέλεια 
τῆς παρα- 
σκευῆς. 



6} ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ζ, λα. 

βίων καὶ Χίων πεντήκοντα καὶ ξύμμαχοι ἔτι πολ- 
λοὶ ξυνέπλευσαν᾽ ἀλλὰ ἐπί τε βραχεῖ πλῷ ὡρμή-- 
ϑησαν καὶ παρασκευῇ φαύλῃ, οὗτος δὲ ὁ στόλος 
ὡς χρόνιός τὲ ἐσόμενος καὶ κατ᾽ ἀμφότερα, οὗ 
ὧν δέῃ, καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ ἅμα ἐξαρτυϑείς, τὸ 
μὲν ναυτικὸν μεγάλαις δαπάναις τῶν τὲ τριηράρ- 
χῶν καὶ τῆς πόλεως ἐκπονηϑέν, τοῦ μὲν δημο- 
σίου δραχμὴν τῆς ἡμέρας τῷ ναύτῃ ἕκάστῳ δι- 
δόντος καὶ ναῦς παρασχόντος κενὰς ἕξήκοντα μὲν 
ταχείας, τεσσαράκοντα δὲ ὁπλιταγωγοὺς καὶ ὑπ- 
ὕω ταύταις τὰς κρατίστας, τῶν δὲ τριηράρ- 

81. 8 8. 
πε δὲ οἴη. 

8 8. ἐπὶ βοαχεῖ πλῷ. 
καὶ παρ. φαύλῃ, δὰ Ὅτ6- 
γι ΘΧρθαϊ Ομ ΘΙ οὐ ΘΌΠ 
16 πὰ] ΔΡΡ δ’ (μα. θαιῖναβ πα- 
ρασμευῇ ἸΘ αν ΠΟΠ Ρϑπάθιθχ ἐπί. 
-- οὗτος δὲ ὁ στόλος. Ἐχ 
ΒΡ ΘΥ ΟΥ]θῈ18 τερείθπασπι εϑὺ ὧρ- 
μηϑη. ΟἸαββ. τινε τη] τὴ 
6556. Θηπης δύ} οὐ νοῦ δηϊίο 
ΟΔΥΘἢη5, αα816 πυ] πὶ ἀρὰ ΤῊ, 
Ἰπυθηϊταν, 68 αἱ νἱάθίυν ἀ6 οδιι58, 
ααυΐϊα πἰὸ ὠὡρμήϑη Ῥοβίθυϊου 8 
απ ροΥΐβ δῖ6 ἀυδτὴ βαρτὰ ὡρμή- 
ϑησαν. ὅεα ον πο ἀδ ροβίε- 
ΤΟΥ͂Θ (ΘΠ ΡΟΥΘ ἴρ86 ἃογ. ϑβδ8"- 
δυαϊαίαγ, οὕτὰ 9, 2 (οἶ.. δΔάη.) 
οἰΐατη ἔπύαγ πὶ ἐχ δουῦϊδίο 500- 
ῬΙοπάμπι εἰἐὃ --- οὐ αν δέῃ. 
Ηδθο οὐπὶ ργουΐ ορῖβ ἔπουὶύ 
βιρῃϊῆοαγα πη ροβδβίηίΐ, δαί, ἰὰ 
αυοὰ ΙΔ0008. ἔθοϊ!, ἀθ Ἰοὺ θχ- 
ΡΙΙοαμἂδ 5ιηι: εἴτε κατὰ γῆν 
εἴτε κατὰ ϑάλασσαν, δ, 400- 
Ὠἶαπὶ ἴδθὸ ποίϊο νυν. κατ΄ ἀμ- 
φότερα καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ 
5818. Θχρυθββᾷ δβῦ, οηνευίεπα 
αποοσπαια ΟΡὺ8 658, - τὸ 
μὲν ναυτικόν. ΗΐΪ6 πιρυ]ίο 
Ῥοβί τὸ δὲ πεζόν Ρϑιοὶ σοβρο- 
ἄεγο. -- τῶν τριηράρχων. 
Ὀε πὶβ νὰ. Βοβοκῃ, Οδβοοη. εἰν. 
Αἴμθη. 1 Ρ. 699 54ᾳ6ᾳ. ἤθη. 
Ἀπίΐαα, αν. 1 ὃ 162, 7 5864. 
ϑομοοπι. Αηΐϊᾳ. [ὰγ. Ῥ. 8526 54. 
Απίΐϊᾳα, ἅτ. 1 Ρ. 489. Τπυου- 
αἰαῖ5 δοίαϊθ, αὐ 'ρ86 ἀοοδί, .,.γ685- 

τῶν δὲ τριηράρχων θη, εἰ ἴῃ πηᾶτρ, Ο(Ἱ.; 
ΠΙαά Ἰεροπάππι 6856 ρυΐϊπιαβ ἀοουϊ Ἠδι]τι. 

ΡΟ Ϊοα πᾶν6β οὐ βιϊρεηάϊαπι οὐ- 
ἀἰπαγίαπι ψ ΓΟΓ απ Θἃ5. ΘΟΙΠΡ]Θἢ- 
(ἰὰτη ἀαραῦ; {ὐ] γυοπαθ. 685 ἴη- 
βίγταθθαμῦ 86 δυηδῦδηΐ οἵ, αὖ 
θΟΠΟ5 Θ.ΘΥΠδίοσοβ οὐ ὙΘΠΊ16᾽685 
Παθογθηῦ, Ραθ] απ βιροηαϊαχῃ 
ΔΊ ΘΓ ὀοπδαδνθυδηί.  Ατπ, -τ 
δραχμὴν. . διδόντος. Οἵ. 
δᾶπ. ΠΠ 17, δ. ὙἹ 8... ὙῊΣ 
45, 2. Μαῆδβο ϑρδυί. Ἠ Ρ. 451 
54. ἀυθϊαι, ααἰ πο βἰπύ πϑυΐδθ. 
Εχ 1ΠΠ18 δυο ἰοοὶβ, δσαὶ οὃχ 
φγοχὶπιὶβ τοῖς ϑρανίταις τῶν 
ναυτῶν, ἸΟΟ ΠΟΠΊΘΠ Πἰς ΠΟΙ 
Δηρσυβίϊιβ να], βϑὰ ἐκοοῦν 
γι θ.68 Δρρᾶτοί. -- ναῦς. 
κενάς. [ά , 6580 ΔΥΤΑΔΙΊ ΘΠ 5 δας 
γθηΐθβ 56. ΠαΥΪαΠῚ αἰγθοβ (ἀθπ 
ΠιαηΓ ον ϑολίγ6). Νὶὰ. Βοροκῃ, 
Ί. ἃ. ρ. 712. (υἱ ᾿θϊάθῃ ΠῚ ρΡ. 
201 ἀυθιίανῦὶ ροβϑ886 ἀϊοῖϊί, δὴ 
τηᾶρηᾶ ΡῬΆΓΒ ΔΥΠΙΔΠΊΘΏ ΤΟΥ ΏΙΩ Ἰἶδπε- 
οὔσῃ (ξυλένων, ποπ Ἀρεμαστῶν) 
πᾶνίατη νοῦ .}0 ἰᾶπῃ ϑἰσηϊΠοθίαγ, 
ΑἸΔον νῆες κεναί (. 6. ἀνδρῶν 
κεναΐί ὙΠ 171, 1) ἀϊουπίυν 1 ὩΥ, 
οὐ 6: 98, 4͵ -- ταχείας 

. ὁπλιταγωγούς. 6 αἰ- 
ἫΝ ΣῊΝ ὑυΊ ΓΑ  ΠΤῚ ταχειῶν, α185 
πρὸς ναυμαχίαν ἐπιτηδείους 
ΘΧΡΙΪοδί 5οοὶ, 48, οὐ στρατιώ- 
τίδων (48) 5βἰνγε ὁπλιταγωγῶν 
νἱᾳ. Βοβοκῃ. θΘ6ο. οἷν. 1. 386 54. 
Οἵ, Ἰπίεγρτ. Θεπιοβίῃ. ΓΝ 16 εἱ 22 
εἱ ἀε ὁπλιταγωγοῖς δᾶη. 48. -- 
ὑπηρεσίας. ΟἿ, δάη. 1 148, 



ΕἘΤΟΣ Ῥ. ΘΕΡΟΣ. (Ἱ 81.) {2} 

χῶν ἐπιφοράς τὲ πρὸς τῷ ἐκ δημοσίου μισϑῷ 

διδόντων τοῖς ϑρανίταις τῶν ναυτῶν [καὶ ταῖς 
ὑπηρεσίαις] καὶ τἄλλα σημείοις καὶ κατασκευαῖς 

πολυτελέσι χρησαμένων, χαὶ ἐς τὰ μακρότατα 
προϑυμηϑέντος ἑνὸς. ἕχάστου ὅπως αὐτῷ τινι 

εὐπρεπείᾳ τε ὴ ναῦς μάλιστα προέξει καὶ τῷ 
ταχυναυτεῖν, τὸ δὲ πεζὸν καταλόγοις τε χρηστοῖς 

ἐχχριϑὲν καὶ ὅπλων καὶ τῶν περὶ τὸ σῶμα σκευῶν 
μεγάλῃ σπουδῇ πρὸς ὠλλήλους ἁμιλληϑέν. ξυνέβη 
δὲ πρός τὲ σφᾶς αὐτοὺς ἅμα ἔριν γενέσϑαι. ᾧ 

΄ 

ΘΘΟΙαΒ8. ΠῸῊ ἰερὶς 50}0]., οαΐα8. νεῦρα ἰηΐτα ἴῃ δᾶῃ. δια! πιὰβ. 
51 ΟΥΊΗΪ ΓΘΠΊΪΟΙΟ ΠΊΘΓΟΘΒ ἀποια ἐβϑεῖ, ΠῸΠ Ροβϑθηΐ Ῥγᾶθίεῦ μ00 4ὶ- 
θυ ἰάθπὶ ἔδοίαπι δββϑϑὲ βυχηπιὶ ΟΥΑΙ ΠἾ5. ΤΘΙηἶροβ. ΘΟΙΏΤΠΘΙ Γαι. Οἱ, 
Α, ἀ6 γείβθη ϑ'οῃθά. οὔἷΐ. ρ. 19 544. 

ΠΝ 1 πηθο ἘΞ ἐκ δημο- 
σέου. ϑ|πη]]τιὸν κοινόν 5'η6 ἂγ- 
(ἴσα !ο ἰερίιαν 1.80, 4 οὔτε ἐν 
κοινῷ ἔχομεν, αδὶ οἵ. δᾶη. Ααὰ. 
ἄπ. 80, 4. ΑἸϊίον ᾿ηἴτὰ 8 ὅ. 
-- τοῖς ϑρανέταις τῶν 
ναυτῶν. ϑυχηηηο γοπηϊσιτη ΟΥ- 
ἀἰηϊ. ΟἿἷἉ, δἄη. Ὧν 55: ὃ, »Οἵ 
δὲ ϑρανῖται μετὰ μακροτέρων 
κωπῶν ἐρέττοντες πλείονα κό- 
πον ἔχουσι τῶν ἄλλων" διὰ 
τοῦτο τούτοις μόνοις ἐπιδόσεις 
ἐποιοῦντο οἵ τριηράρχαι, οὐχὶ 
δὲ πᾶσι τοῖς ἐρέταις.“ μοὶ. 
-- σημείοις. ,,Ροίεϑί οοσ]ανὶ 
ἀε παρασήμοις οὐ τα16 118. [485 
ὑπίο]α5. Ομ ἶβϑᾶβ οαρὶς ΒΙοΟμ 
πανίαπη, Κ θὰ Κι ΟΝ οββο!ηρὶὰβ 
[ᾳπο4π6}] δὰ Πιοὰ, ὅϑϊῖςο, ΧΙ 8, 
 ἀπθιιαΐ, 8ῃ βἰηΐ αφυδοθάδιη ογπᾶ- 
θη ΘΧ ῬΙΓΟΓὰ Ῥτγοιηϊπθηίϊα, 
Θυϊ αδπιοαὶ ἀκροστόλιον ἃιϊ πα- 
ράσημον. Ουδο ̓ πἰεΓργοίαίϊο παπᾶ 
ἀυθ᾽8Ὲ ορίϊμμα οϑί, "" ΒΙοοπιέ,, 
ἃριὰ απθπὶ νἱὰθ ρὶυτα ἀθὲ ἰη- 
β'σηῖθβ πᾶνίαπη. Οἵ, Ῥγδθίου 
ΜῊΝ Ηδγη. δὰ Νεῖς, ἄθη. Χ 
111. δορί, δὰ ΑΒΘ, 5θρί. 
210. αὐ}. οὐ. Κοηδν Ψιι, ἄγδθο, 
εὐ Ηοπη. 1 ᾿. 287. θεϊπάθ κατα- 
σπευαΐί 80η: Δυτηδιηδηΐδ, -- 
ἐς τὰ μακρότατα)] ἐπὶ πλεῖ- 
στον. ὅοῖιο!. Αρίϊον νϊάδίιν 81- 
Βηϊἤοδιὶο 5 ὈΠΠΠΟΡΘΓΘ 4 8ΠῚ 

1ῃ [01 615 8 ἵπη τὶ ΠῚ; οὐ μακρός 
ΠΟ ΤΆΓΟ 6ϑί μέγας. Οὗ, δάπ. 1Π 
89, 8. Ρᾷυ!ο αἰΐίον ἐπὶ μακρό- 
τατον αἰοϊίαν. Οὗ, δάῃ. 11, 2. 
-- καταλόγοις χρηστοῖς 
ἐκπκριϑ' ἐν] καταλόγοις ἀκρι- 
βέσι δοκιμασϑὲν καὶ προκρι- 
δέν. 8610]. Ετίάοιη : χρηστοῖς] 
ἀληϑέσι, βεβασανισμένοις. »Ὀ- 
Ὀίατη οβί, ᾿πθ]εσαηίαγης κατάλο- 
γοι ἀδΙδοιϊαβὶ 088, ΟΡῈΒ 50} 106}- 
ἀουιπι ΤΠ Γτὴ, 8ἃπ ἱπαϊθ65 οἵ 
ΘΟΙΙη ΘηαΥϊ., ζδίοη, Ποίϊοπ 

. Ὀυσυσίαιθ [Θπΐπι} ποίαί κα- 
τάλογος, ἴῃ ἀἰο 65 ἰάπηδη τηδρ 5." 
Βδυ. Οἱ, δάη. 48. Αἰτοῦὶ ἰϑπιθη 
᾿πιεγρυ θιδίϊοηὶ τηᾶρὶβ ἴανοι ἀδι- 
νὰ5. --- σκευῶν, νοδύϊ 8. 
Οὗ, δἄπη. 1 8, 1. -- ὡμελλη- 
ϑὲν, οατα ἴπιθι 88 οδγίβββοί 
(φεάϊιατα5). ΝΟΠΠῸ}}15. ααϊά 6 πὶ 
Βουρίουθυ5 ποὺ ἀδροηθη8 τη8- 
ἀϊατη οϑί, αὖ Επτ, Ηρ]. 147] οἱ 
ΘΙοΩϊ 855. ΧΠΜΠῚ 28. οὐ Αὐιβυαὶ 
ΤΡ. 149, 58εὰ Εν, Ηε]. 165 εἱ 
ΡΙαι, Τιοορ. 9680 πὶ ᾿ῖο ὙπποΥ- 
ἀἰάϊ ἀδροπθὴβ ρϑββίνι πη. ΟἿ 
Μαίῃ. αν. 8 496, δ0 ν. 1109, 
ἈδῚ Βεῆροὺ ἢδὸ νψϑυθυτη ἀδρΟΠΘ 5 
Ῥαββίνυτη 6586 τηᾺ]6 ἰγδαϊ[ῸΓ, 
εὐ Κναερ. τ, 8 40. 

ξ4. ἔριν... προσετάχϑη, 
αἱ οοΥγίαυθηῦ ἰπ 60 Π]ΌᾺΠΘΓ6 
(5. 6 εο περοίϊο), οαπἱὶ 4ὺ18- 



14 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ζ, λα΄. 1β΄. 

τις ἕκαστος προσετάχϑη, καὶ ἐς τοὺς ἄλλους Ἥλ- 
ληνας ἐπίδειξιν μᾶλλον εἰκασϑῆναι τῆς δυνάμεως 
καὶ ἐξουσίας ἢ ἐπὶ πολεμίους παρασκευήν. εἰ γάρ 
τις ἐλογίσατο τήν τὲ τῆς πόλεως ἀνάλωσιν [δη- 
μοσίαν] καὶ τῶν στρατευομένων τὴν ἰδίαν, τῆς 
μὲν πόλεως ὅσα τε ἤδη προετετελέχει καὶ ἃ ἔχον-- 
τας τοὺς στρατηγοὺς ἀπέστελλε, τῶν δὲ ἰἐδιω-- 
τῶν ἅ τε περὶ τὸ σῶμά τις καὶ τριήραρχος ἐς 
τὴν ναῦν ἀνηλώκει καὶ ὅσα ἔτι ἔμελλεν ἀναλώ-- 
σειν, χωρὶς δ᾽ ἃ εἰκὸς ἦν καὶ ἄνευ τοῦ ἐκ τοῦ 

σῇ, δάη. ὃ ὅ. δημοσίαν οτῃ. |1, 
προσετετελέκει οοαα,, ουΐ ταραρπᾶί ἤδη. Ἐπηθπα. Βοἰ51ς. 
ἀναλώκει οοἀά. ΟΥ̓, ΘΊΔΗΙ. Ουδοβύ, ρύᾶτη. ᾿. 17, 

αι ργδεοίθοίαβ ἐγ, Οἔ, 
ὙΠ 70, 8 πᾶς τέ τις ἐν ῷ 
προσετάχϑη αὐτὸς ἕκαστος 
ἠπείγετο πρῶτος φαίνεσϑιαι. 
1πβο]θης 5. δαίθιη τὶς ἕκαστος 
ἀϊοία ϑδαηὺ ρτῸ υδἰία 8 ἕκαστός 
τις ΠῚ 45, 4. ἵν 608, 1. θυἃ 
: Κυαρρ, νἱἀθίαῦ Πιοί5 6556, 
αὐ ξἕκ. ἀδ]θίαπι ψϑ!]εῦ. [Ι͂Ιἢ 8118 
{8 7Ὲ 6} ΓΟΥΤΊ}15 τές 5101} 16 040 
ΔΠΙΘΡΟΠΪ , τηθά0 ροβύροῃϊίαν, 
αἰ τινὲς ὀλίγοι ΙΝ 40, ὅ οἱ 
ὀλίγοι τινές, τὶ μᾶλλον ἸῪ 21, 
8 εὐ μᾶλλόν τι, τινὰ μίαν νἱ 
ΘΙ, 2 ῥγὸ αδἰ (801 ΟΥ1θι15 μίαν τινά. 
Ἐπ, βἷς τὶς. . ἕκαστος ἀυθυαπῃ 
ΨΙΙ 1ὅ, ὅ. -- ἐς τοὺς... 
ἐπίδειξιν... .εἰκασϑῆναι. 
Θαθίδοίατα ἱπῆπιῖν! οδὶ τοῦτον 
τὸν στόλον (8 8 ἰπϊ1.} ν6] βουὴ 
τοῦτο (πὸ Γ6ΠῚ, δ πο 6Χ- 
Ρ δα τ} ο0π 61η). ΠΣ ἐς ρύδθρ. 
νά. Μδίῃ. αγ. 8 ὅ78.. Κυαθρ. 
αν. 8 08, 21 844π, 6, ἄς ἐπι- 
δείξεως ποπηϊηθ δάῃ. ἮΙ 49...8; 
Εἰκασϑῆναι, δὰ ᾳυοά βἴπια! 
δυᾶῖα8Β εἶναι, πἰρηϊῆοδί. 6558 
νἀ ονῖ, Οἵ. Τ 10, 2 διπλασίαν 
ἂν τὴν δύναμιν εἰκαάξεσϑαι 1 ἢ 
ἔστιν. --- καὶ ἐξουσέα-ς] τὴν 
περιουσίαν ἐξουσίαν φησί. 
ΘῸΠΟΙ], Οἷ, 1ΠΙ| 46, 4. Μίπαυβ 
ἃρίε ἃ Βαυ. 1 88, ὅ οἱ ΙΝ 89, 2 
οοιηραγδηίαγ, ᾿ἄρχήν ναϊθι οοπ- 
γᾷ ἀβὰπὶ ν ΟΟΔὈᾺ]Ϊ Βιαβροαίαν Ο]855. 

8 ὅ. δημοσίαν 8 ΝΑ}1ὰ ποῃ 

ΘΧΡΓΘΒ5ΠΠ ῬΓΟΡίου ΔΡ Οα  α πὶ ΠΟΙ. 
ἰξεραύαπη οὐ Ῥγορίον βιρογίοτα τῆς 
πόλεως ἰάδπη βοπδηιία Ἂχρυπρὶ 
οὐ ΠΟΒ νοΪαἰμηιι5 οὐ ἄναθρονῦ, 8 6- 
ἔθηαϊὺ ργαθίου. ΒΙοοσηΐ,, ααθὴ Π6 
Ἰη 6116 χῖββθ αἰ θη, ΟΕ ΟΠ 5810 
ΔΥΓΘᾺΪΙ ἴα158 ν᾽ ἀθγθίισ, ὁχ θχϑιη- 
ΡΠῚ5 8ἃὉ 60 ϑδαβουϊριῖϊβ ἃρρϑγοῖ, 
Βουπανγάγιβ ϑυπύ. Ρ. 828, δάνον- 
515 ἀπο αἰχὶ ΕὙΔΉΚα ἴῃ Θ υδοϑί. 
Αδβοῃϊπ, Ρ. 1585. Νραιο οὐ]ο- 
οδίϊοη θ᾽ οἂπδᾶ ΟΠ ΘΓ θη πη ΟἸΠῚ 
46, 8 (να, 8ἀπ.}) εὐ ἰάθο δᾶ- 
Ἰδού] 6556 ΘΧΙΒ Δ ηἀπΠῈ Θϑί, αὖ, 
ἀαοπηϑατηοάπιπη τῆς πόλεως εἰ 
τῶν στρατευομένων, ἴίῳ δημο- 
σίαν οἱ τὴν ἰδίαν ἰηΐοῦ 56 τὸ- 
Βροπάθαμί. Νᾷπι τῶν στρα- 
τευομένων οι τὴν ἰδίαν ρατὶ 
τη040 δᾶ τὴν ἀνάλωσιν φεῖ- 
ιἰπθηΐ, ἰίὰ αὖ Ρυϊναίθπη ἤἢπποὸ 
Β.ΠΩΡί ΠῚ ΘΠ ἀ ΘΠ] 116 π1}} 18 0} ἢ 
6588 5ὶρῃηϊηοθίασ, ψοῦρθα δυίθηι 
αι86 δηίεοοάπηύ οἷΠΔ] ὈΓΟΡίαδυ 
δημοσίαν 5ἴπθ. υγίΐσ!ο ροβίρο- 
βἰ απ θδ θη γαίϊθη6 ἸΠΓΟΡ 586 τὸ- 
δυσὶ πραυθᾶηὶ (οἵ, Καβθηη. ἅτ. 
ΙΏᾶχ. 8 4θ4, 7 6. ἢ), δυὺ} [5 
οἰν τα }]8 βατηρίαβ 4] ΡῈ] Ιου 5 
οϑϑϑὺ β'βῃΠοδγθίαν δαύ 15. ΡᾺὈ]1- 
Οὐ αἱ οἰνιίαίῖ8 οϑϑοὺ οὐ οορὶ- 
ἰδη0 ΟΡροΟπδϑηάτι5 οϑϑο δύ ρτῖ- 
γϑίιι8 οἷν 8015 βυτηρίι5 δαύ ρΡὰ- 
ὈΠΟὰΒ. 811π|6 αἰ πβάδηη ΒΠΊΡύμ8, 
4 ΠῸΠ} βυηί. --- δ. τις, 

4υ88... 4υἰ54 88. -- ἐκ τοῦ 
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δημοσίου μισϑοῦ πάντα τινὰ παρασκευάσασϑαι 
ἐφόδιον ὡς ἐπὶ χρόνιον στρατείαν, καὶ ὅσα ἐπὶ 
μεταβολῇ τις ἢ στρατιώτης ἢ ἔμπορος ἔχων ἔπλει, 
πολλὰ ἂν τάλαντα ηὑρέϑη ἐκ τῆς πόλεως τὰ πάντα 
ἐξαγόμενα. καὶ ὃ στόλος οὐχ ἧσσον τόλμης τε 
ϑάμβει καὶ ὄψεως λαμπρότητι περιβόητος ἐγένετο 
ἢ στρατιᾶς πρὸς οὖς ἐπῇσαν ὑπερβολῇ. καὶ ὅτι 
μέγιστος ἤδη διάπλους ἀπὸ τῆς οἰχείας καὶ ἐπὶ 
μεγίστῃ ἐλπίδι τῶν μελλόντων πρὸς τὰ ὑπαρ- 
χοντα ἐπεχειρηϑη. 

92. Ἐπειδὴ δὲ αἱ νῆες πλήρεις ἦσαν καὶ ἐσ-- εὐχαί. ἡ ἀν- 
' ἤδη ὅσα ἔχοντες ἔμελλ ἰξεσϑ ἀγογὴν ΑΥΥ πεν ἕκειτο πάντα ἤδη ὅσα χοντὲς ἔμελλον ἀνάξεσϑαι, τὰν ἐς Κέρ. 
τῇ μὲν σάλπιγγι σιωπὴ ὑπεσημάνϑη, εὐχὰς δὲ κυραν, ἔνϑα 
τὰς νομιζομένας πρὸ τῆς ἀναγωγῆς οὐ κατὰ ναῦν ευμα τι 
ἑχάστην, ξύμπαντες δὲ ὑπὸ κήρυχος ἐποιοῦντο, ελέγετο. 

εὐρέϑη οοαὰ. Οἷ, 5ἃ. ΙΥ̓ 54, 1. 

δημοσίου, εχ δονδᾶτῖο, 408 τοοίολο [6 απργζεπ. Οἱ, ΠΟ θῦ, 
Τιαυϊηὶ ααοααθ ᾿ ἃ Ὁ] 1οὰ πὶ ἀρ Ρεὶ- 
ἰαηῦ. Οἵ, δάη, 8 8. --Ἐ Ὗ παρα- 
σκευάσασϑαι. Ὅς δοτ. ἰηΐ, 
οἵ. 8ἅη. ΠΠ 10, 6. 1Υ̓ 00, 2. -- 
ἐπὶ μεταβολῇ. «ἔμπορος 
ἔχων ἔπλει. Μεταβολή εϑύ 
ηεροίϊατϊο. Οἷ, ϑαὺῦρρ. δὰ 
Χροη. Μοπιογ. ΠΙ ἥν 6. 8196 8θη- 
ἰοητία, ,,οἷ, ΝΠ 18, 2 εἰσὶ δ᾽ 
καὶ αὐτοὶ ἐμπορευόμενοι Ἐν ττς 
τὴν ἀκρίβειαν τοῦ ναυτικοῦ 
ἀφήρηνται. Βδπο σΟΙΙΤΙΪ ΧΕΙΟΠ 6 ΠῚ 
Ὀ61Π1 εὐ πηθγοαίαγαθ πθοθθ86. δρδΐ 
ΘΧΟΥΪῚ 6Χ οᾷ πα παϊ γαιΐοῃθ, 
α4υδ6. τη] 118 πὶ τη 5 ᾿Π θυ Ϊββδίο- 
ὮΘΠῚ ΘΟΠΒαΘίΟΓΙΏ ΠΘΡΌΓΟΓΙΙΠΊ 
ἔαοϊθθαιί αὐᾶπὶ νἱίδθ βσϑππβ, φαρὰ 
45 Ργοβιίογοίαν, Οἱ. 1Τἱν. Ὗ 8“. 
Ατπη. Ααᾶ. Τΐν, ΧΧΧΠΙΠΙ 29, 4 
οὐ ἴθ: ΘΚ. 

80, τόλμης ϑάμβει, 51τὺ- 
ΡῬΡϑοηάδ οοπδϑίι5 πὶ ἃ 6 ἢ τὰ - 
ἀϊηο, -- στρατιᾶς... ὑπερ- 
βολῇ, οκχοτοϊία8 ἀν εΥΒῈ8 
605 4105 δρρογδαϊθθαηίυτν 
ΒΌΆΡΘΥΙΟΓΘ τηδρηϊτααῖπε, 
ἀυγολ αἰ ζὔεοῤονϊοροπλοῖς ἑλγο8 
Ἤδεονος φογοτδον ἀοη)οπίσεπ, 

1 γνώμης ἁμάρτημα ἣν πρὸς 
οὺς ἐπῇσαν. --- μέγιστος. 
διάπλους ἀπὸτῆςοἰκείας, 
ηδνίραίίο 80 ἅρστο ἀοιηο- 
5.160 [ον 5155 1π|ὰ, ΘΙ ΠΙ.953- 
1 βραχύς ἐστιν ὁ διάπλους. -- 
ἤ δη. ὕιιαιϊα5. ἕογτε δῇ δἀποίδι 
Βεκὶς. δε ἤδη ἐὰπο βἰρηϊβοαί. 
ΟΠ δ; 2. Αὐβι. ΤΉ οβπι. 
662. μεγίστῃ ἐλπίδι. 
Οὗ, 90, 2. --- πρὸς τὰ ὑπάρ- 
χοντα, ῬΎο (8ϊ οΘοπηρατδίϊο 
ἔϊύ στὴ) 115. αἀἃ8 Παρ ουδηΐ 
ΘΡΎΒον ΚΟΥ Ἰαθηρι ΠῚ ΒΥ .5: 
ψυ9,. 4: 

ὅδρ. 8; 9:1 ἐσέκειτο -Ξ 
ἐσετέϑειτο, ἱπιροβίτᾶ 
ογδηῖ, Οὗ, δάη, [Ν᾿ 180, 8. -- 
ὑπεσημάν θη. ὕβίταταπι. νοῦ- 
Ὀὰπὶ ἀθ πᾶὺ γ8 6886 ἀβθιηιοηβίνγδί 
ΒΙοοπιί, ΟἿ 1 85, 8. -- πρὸ 
τῆς ἀναγωγῆς οὐτὰ νομιξο- 
μένας (οοῃ58 6185) ἴπηθ6. 
ὑπὸ κήρυκος. Ρτϑθοομα 
ψεγθ8 Ρῥγδθθιιηΐθ, νοία 50] } πη ἃ 
παπουρϑηίο. Ἦδδοκ. Οὲ 
Ρήμυρκ. δὰ Εὰγν, ΑἸο, 7357. Μϑδιίῃ. 
αν. 8 ὅ92 β΄. Κυιερ. αν. 8 68, 



Συρακόσιοι 
βουλ εὐονται 
περὶ τοῦ 

ἐπίπλου τῶν ἐπὶ πολὺν χρόνον οὐδέν. 
᾿4“ϑηναίων. 

8586 ΟοΥγίαρδηίΐ, 

τ0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ζ, λβ΄. λγ΄. 

κρατῇῆράς τὲ κεράσαντες παρ᾽ ἅπαν τὸ στράτευμα 
καὶ ἐκπώμασι χρυσοῖς τὲ καὶ ἀργυροῖς οἵ τε ἐπι- 
βάται καὶ οἵ ἄρχοντες σπένδοντες. ξυνεπηύχοντο 
δὲ καὶ ὁ ἄλλος ὅμιλος ὃ ἐκ τῆς γῆς τῶν τε πο- 
λιτῶν καὶ εἴ τις ἄλλος εὔνους παρῆν σφίσι. 
παιανίσαντες δὲ καὶ τελεώσαντες τὰς σπονδὰς 
ἀνήγοντο, καὶ ἐπὶ κέρως τὸ πρῶτον ἐχκπλεύσαν-- 
τὲς ἅμιλλαν ἤδη μέχρι Αἰγίνης ἐποιοῦντο. καὶ 
οὗ μὲν ἐς τὴν Κέρχυραν. ἔνϑαπερ καὶ τὸ ἄλλο 
στράτευμα τῶν ξυμμάχων ξυνελέγετο, 
ἀφικέσϑαι. 

ἠπείγοντο 

Ἢς δὲ τὰς Συρακούσας ἠγγέλλετο μὲν πολλα- 
χόϑεν τὰ περὶ τοῦ ἐπίπλου, οὐ μέντοι ἐπιστεύετο 

ἀλλὰ καὶ γενομένης ἐκ- 
κλησίας ἐλέχϑησαν [τοιοίδε] λόγοι ἀπό τὲ ἄλλων, 

ΟΔρ. 82, 
παιανέσαντες ΑΥ, 

ΟΙ Βα. 1Ὁ48....8 
Οσμν. 6. 

48 δάη. 1, -- κρατῆρας. 
σπένδοντες. Ἦπυπο ΤΠ οΙα 
ψδίθυ ἢ] [1ΠΠι5ὑγὺ1] [Ιοοἷβδ ΑὙΥΪ, 
ΑπδΡ, ὙΙ 8,1. ὈΙοᾶ. ΧΙ 8, 3 
81115. ἄοσθηι ἰπίευρυθίθβ. 6 ἐπι- 
βάταις νὶὰ. δάη. ΠΙ 98, 3. Οιπὶ 
πᾶν 65 πλήρεις Θϑϑθηξ, ὑθηΪρ65 
1Δ Δ ἴπ 115 οι ϑηΐ Ὥθ0 βίπταὶ 1|ῦὲ- 
Ὀδηΐ. 

8 2. ὁ ἐκ τῆς γῆς. δὲ 
αὐϊγδοίίοηθ οἷ, δά η, 1 8, 2. Κταερ:. 
αν. 8 580, 8 8ᾶη. 18. -- σφίσι. 
Οὗ δᾶπ. 1 20, 1. --- ἐπὶ κέ- 
ρῶς, Ἰἰοηρᾷἃ πᾶν ἱὰ πὶ 56 γὶθ, 
Οἱ. 84η. 1 90, 4. --- ἄμιλλαν 
ἐποιοῦντο, οἷ. 6. ᾶν65. 
οαμ ἴῃ δἰύατη θῬογνθοίδθ δβϑϑηΐ, 
ΟΠ Β800Π| 4 υδοατ6 ἰοουτα ἴῃ 1118 
Ιοηρα βευῦὶθ βουναθαηΐί, 56 Ἰῃίου 

486 ρΡιΐπᾶ Αδρὶ- 
Ὠϑτὴ ῬΘΥν ΘηΪΡΘί. (ς Ασῃ, 

8 ὃ. τὰ περὶ τοῦ ἐπί- 
πλοῦ. ϑιγλ ον. Ῥϑα]ο ροβὲὺ πε- 
στεύειν τὰ περὶ τῆς στρατείας 
εὐ εἰδέναι τὰ περὲ αὐτῶν. ΟΥ̓, 
ἘπΣ ϑγηΐ, Ρ. 262 οἱ δά, 11 
14: ἃ [τοι οἔ ὃ ε} λόγοι 
ΠῚ ΘΟΠΠοσαλανα οβί, υὖ δα ἄπο 

᾿ΑἸΠΘΠροΥδΘ 

ξυνεπεύχοντο οοἀά. Οἷἃ 54. ΙΥ̓ ὅ4, 1. 
ΘΟΓΓ, Αὐρ.7) τε ϊαυὶ παιωνίσαντες, 

τε ἄλλων εἰ καὶ Ἑρμοκράτης 
«ἔλεγε... . τοιάδε (ΞΞ καὶ ἀπὸ 

Ἑρμοκράτους) ῬΆΥΙΘΡ ῬοΡεΪπϑδί, 
1ὰᾳ ἰδηθη ΡῈ Γ βϑηϊθηι8η ἤθυϊ π6- 
αυἷδ, οατῃ ποαῖα Δ]Ίοσ πὶ ογϑίϊο- 
65 ΡῬτϑεϑίθυ βγη οοΥ Ϊβ οὐ πη Ϊτ5 

ἀοὶπᾶθ ἃἰθυ μι 
ἤθαιθ ἴρϑᾶ Ἡβδυμηοοῦδιῖϊβ οὐϑίϊο 
{8}15. ἔχου 4 8168 Οπηηΐπὶ 810- 
Ταπὶ ΟΥ̓ΔΙΪΟΠ6Β. 564. ουτὴ 1185 ἰδη- 
ἰὰτη ΘΟΠΒΘηΒΟΥΙΐ, 4] Παπίϊ0 ἀ6 
ΑὙΠΘΗΙΘηΒ᾽ πὶ Θχρϑαϊοπθ Αἰ] 10 
Πάρθιη μαθοῦαπί, Νδαιθ ἢδθο τὸ- 
Ῥυρβπδηιία ἰΐᾷ (ΟΠ]ϊταν, 8ὶ οατα 
ΟΙα58. τοιοέδε νϑυθὶβ τῶν μὲν 

. λεγόντων ΘΧρ] ον] νΟ] απλι5. 
Νάπι πὸπ βοίαπι π866 νϑῖρᾶ δὰ 
Ὦδηο Υαύϊοπθη ΠΟῚ ΟΟΠ[οΥ δᾶ 
Βιηῦ, 568 π 8ὶ0 αυϊάθη Πειὶ 
Ροίοβδί, αυἱπ βρθηίθηίδο δίααθ 
ΟΥ̓ΔΙΪΟΠ65. ΔΙΙΟΥαη οὔτ Ἠδγπιο- 
οΥδίϊβ οοηίΐοηθ οοηγθηΐγο ἀἰοδη- 
ἰὰγ. ϑοάᾷ 5415 ἀρρᾶϑτγεί τοιοέδὲε 
ἃ Βίο!Ιἀο0 αποάδηι ᾿ἰργασῖὶο ἰηίοι- 
Ργθίαπαϊ δ δα 6Χ ἱπίθυιογε τοὺς 
ἀδε δἀβουιρύαμπι 6558. Οὗ ΠῚ 
14, 2. -- ἀπὸ τε ἄλλων. δ 
ἀπό νἱὰ. δἄη. 1 17, 1, Ῥοβὶὲ τέ 

[ὩΣ 

» και Μ 

Φ»: 
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τῶν μὲν πιστευόντων τὰ περὶ τῆς στρατείας [τῆς 
τῶν ᾿Δϑηναίων]. τῶν δὲ τὰ ἐναντία λεγόντων, καὶ 
Ἑρμοκράτης ὃ Ἤρμωνος παρελϑὼν αὐτοῖς, ὡς 

{ Ἄ,. ἢ, 34. 7 Ἁ ᾿ 9 -» δ, ᾿ σαφῶς οἰόμενος εἰδέναι τὰ περὶ αὐτῶν, ἔλεγε καὶ 
παρήνει τοιάδε. 

θῦ. »»ἄπιστα μὲν ἴσως. ὥσπερ καὶ ἄλλοι τινές, λόγος Ἕρμο- 
δόξω ὑμῖν περὶ τοῦ ἐπίπλου τῆς ἀληϑείας λέγειν, ποτ 
καὶ γιγνώσκω ὅτι οἱ τὰ μὴ πιστὰ δοκοῦντα εἶναι μὲν τοὺς 

ὙΣ ὍΝ ; (9 ᾿᾿Αϑηναίους 
ἢ λέγοντες ἢ ἀπαγγέ οντὲς οὐ μόνον οὐ πείϑου- 2; τάχει μὲν 
σιν, ἀλλὰ καὶ ἄφρονες δοχοῦσιν εἶναι᾽ ὅμως δὲ παρέσεσϑαι͵ 

᾿ ϑεὶς ἐπισχήσω κινδυνευούσ αἰ Ύ 0. οὐ καταφοβηϑεὶς ἐπι χησὼ κινδυνευουσὴς ΤῊ ἐντοι ἄγαν 
πόλεως. πείϑων γε ἐμαυτὸν σαφέστερόν τι ἑτέρου γε φοβεροὺς 
εἰδὼς λέγειν. ᾿᾿ϑηναῖοι γὰρ ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὃ πάνυ ἐς Τροα 
ϑαυμαΐετε. πολλῇ στρατιᾷ ὥρμηνται καὶ ναυτικῇ ὃ δ΄ ---΄. 
καὶ πεζῇ. πρόφασιν μὲν ᾿Εγεσταίων ξυμμαχίᾳ καὶ 

Ὅαρ. 859. 8. 2. ὑμᾶς ἴπ Ρ]ανῖπηῖβ δὲ ορεἰπιῖ5 10.158. ἡ Βεπαᾶ. 
τη] εθαὶ ὑμᾶς ρτορίεν βθαυθπβ ϑαυμάξετε. ϑεᾳ Π06 ἀΓρῸΠΙ ΘΠ ΠῚ 
ΠΟ Ψϑἰθῖ, ΘΠ 58η6 8ἃ ΟἸΉΠ6Β ΘΥγδΟ 58 Π05 ΑἰΠ ΘΠ θη 5865 ἀροθᾷογθηί, 
ἜΓΡῸ δίατι δὰ ΗδυμηιοογαίοΠΊ, ΠῸΠ 8 16ΠῚ ΟΙΏΠΕ5 ἀθ δᾶ γ τηϊγαί ἀὰ- 
Ὀϊαγθηΐ, οοσίθ πΠ0ὴ ἰᾳ6πὶ Ηογπιοογαίθβ.. ΗδδῸΚ, 

πεζικῇ νυϊσο, πεζῇ εχ 5010 (ἃ, βηοίδίιπι, 8 πεζικόν δρυᾶ 
ΑΔΙοο5. ἀαίάθπι βουρίονεβ ἰᾷ οϑὺ απο δὰ δχογοίψιπι ν 6] ῬυΡ δ Πὶ 
Ῥδάδβίγοπὶ ρουηθί. υᾶτα πεζὴ στρατιά [ 141, 4. Υ 2, 8. ὙΠ 

Δι ΠῚ ὙΠΓΒ5 ἴῃ ΔἰΓΘΓῸ ΠΠΘΓΟ ΡΪ]δί. ἂρ. 8ὅα. 1μποὶ. Ὁ]. Μονί. 
Ἰδνίτον πλυίαία οϑί οὐδίϊο. Οἵ. )8)ὰπ. 14. [μαὐἶπ6 οοπϊπποίϊνο ααἰᾷἃ 
116. ΠῚ 80, 2. --., τῆς τῶν οτεάαθδτοί ΘΧΡΥΘββ6 715. 
᾿Αϑηναίων ποη βοίυσῃ ἱπυ 1 ὕαρ. 88. 8 1. περὶ τοῦ 
εὐ δὐὔβυτάδϑ ϑιηΐ, ροϑβίαμϑτιῃ ἐπίπλου τῆς ἀληϑείας, 1: 
πυάιπη περὲ τοῦ ἐπίπλου ἀδ 
δαάθ τὸ ἀϊοίαπι ρυϑϑοθϑϑὶί, 568 
τὰ δαάϊία, αἰδ81 οἰϊδπὶ ἀδ 4|10- 
ΤῸΠῚ Πἰο ΒΥ ΘΠΝΙδαΘ ΘοΟρΊ αν Ρ05- 
βὶυ (οἵ, δάῃ. 16, 3). -- παρελ- 
ϑὼν αὐτοῖς. ὋΣ βὰς .-19.. .2. 
-- ὡς... οἰόμενος εἰδέ- 
ναι. 8ϊ δὺς ὡς οπἰττοηά απ δΐ 
εἰδώς 5οτιθοπάμπι ἔιιϊ886, ΘᾺ ΠῚ 
110 ὡς ποῖϊο νουθὶ οἐόμενος ἴϑτι 
οοπεπϑαίατγ (οὗ, Μδί, αν, ἃ 568), 
Ρυΐϊε8, ἤᾶθὺ Ἔχθῃιρ ἃ τ] ]ογὰ (6 
ἀοοσοθαηΐῖ: ὙΠ 40, 8 τά τε ἄλλα 
διεπράσσοντο καὶ τὰ ἀμφὶ τὸ 
ἄριστον, ὡς τῆς γὲ ἡμέρας 
ταύτης οὐκέτι οἰόμενοι ἂν 
ναυμαχῆσαι, ΙΥ 114, 4 ὡς 
ἡγούμενος. ΟΥ, Ηογοάᾶ. ὙΠ 9219: 

6. περὶ τῆς τοῦ ἐπίπλου ἀλη- 
ϑείας, αἱ μετὰ τῆς ξυμμαχίας 
τῆς αἰτήσεως 1 82, 2. Οἵ, ΒεγΠ, 
ϑγηΐ. Ρ. 84. - λέγοντες 588 
εἃ Ρουποί, 488 ΘΧ 500 ἰπάϊοῖϊο 
ἀϊσπηΐ, ἀπαγγέλλοντες δα 
68, '4υδὸ ἘΎΈΡΡ, ΡΘΗ α ἢ ἊἾ8 ηὕ. 
--ὅμως δέ...) ἤγουν, ὅμως 
οὐ καϑέξω ποτ ἤδη κιν- 
δύνου ἐπερχομένου τῇ πόλει, 
καταφοβη εὶς τὸ δόξαι ἄπιστα 
φϑέγγεσθϑαι καὶ ἐκ τούτου 
ἄφρονα (τοοα5 ἄφρων) ὑπ- 
ειλῆφϑαι. ὅ60]. --- πείϑων 
γε. ΟΥ̓, δάη. ΙΝ θῦ, 4. 

8 3, πρόφασιν. Οἷ. δάη, 
ΠΙ| 111, 1. -- ξυμμαχίᾳ. 
κατοικίσει. οὈΙοσίαπι ἢαθοὶ 
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“εοντίνων κατοικίσει, τὸ δὲ ἀληϑὲς Σικελίας ἐπι-- 
ϑυμίᾳ, μάλιστα δὲ τῆς ἡμετέρας πόλεως, ἡγού- 
μενοι, εἰ ταύτην σχοῖεν, ῥᾳδίως καὶ τἄλλα ἕξειν. 
ὡς οὖν ἐν τάχει παρεσομένων, ὁρᾶτε ἀπὸ τῶν 
ὑπαρχόντων ὅτῳ τρόπῳ κάλλιστα ἀμυνεῖσϑε αὐτοὺς 
καὶ μήτε καταφρονήσαντες ἄφρακτοι ληφϑήσεσϑε 
μήτε ἀπιστήσαντες τοῦ ξύμπαντος ἀμελήσετε. εἰ 
δέ τῷ καὶ πιστά, τὴν τόλμαν αὐτῶν καὶ δύναμιν 
μὴ ἐχπλαγῇ. οὔτε γὰρ βλάπτειν ἡμᾶς πλείω οἷοί 
τὲ ἔσονται ἤ πάσχειν, οὖϑ᾽ ὅτι μεγάλῳ στόλῳ 
ἐπέρχονται ἀνωφελές, ἀλλὰ πρός τὲ τοὺς ἄλλους 
Σικελιώτας πολὺ «ἄμεινον (μᾶλλον γὰρ ἐθελήσου-. 
σιν ἐκπλαγέντες ἡμῖν ξυμμαχεῖν), καὶ ἣν ἄρα ἢ 
κατεργασώμεϑα αὐτοὺς ἢ ἀπράκτους ὧν ἐφίενται 

1, ἢ. 12, 1. 16, 1, 16, 1. 22, 1, 79, 1 (οἴ ΙΡ 6, 2. ὙΙ108, 1. 
ΥἿΙ 42, ὀ) οἱ πεξὴν μάχην Ρίαι. [6αο. ἼΟ7ς, 564 ὅπλα πεξικὰ 
ΡΙ αὐ. Τρ. 180, ἀγαϑοὺς τὰ πεξικῶ. Χβη. Ογυ. 1 8, 15. ΝΙΠΙΙ 
ψαϊοῦ ᾳυοᾶὰ ΤΠοηι. Μαρ,, Πἰο πεζικῇ Ιϑοὶν, ααἱρρο αυὶ τα] ΡοΒίθυϊον 
ἔαουῖε ἀπίϊαυ!οΥῖθι5. οοἀα, ΤῊ. 

κατοικήσει ῬΘΥΡογδηι ἴῃ ΟΡ 115. [10 Υ15. 

"ἢ ΦΣΑ ας κα κἀς γυρ»ύν: 

8 4. ἀνωφελεῖς οοἀὰ. ΟΥ̓ δάη. 

ἀαιϊν! βιγυοίανα: ἰπ ξυμμαχέᾳ ξύμπαντος, το βυπ- 
ἐδ ΟὟ Βοοϊοίδίθι, 16, ἸηδΊη. 
ΟΥ̓ΤΙΟΙο Βοοϊθίαυΐβ, ἴῃ κατοι- 
κίσει οϑὲ Ῥγὸ ἐπέ φοηβ}}1} ποίδ. 
Οδυβατα ἰδηθη ἰηαϊοαῦ πἰγο 4 6, 
παρ οΠ]οπίοπι ΔΙ τογα πη, ΔΙ ΓΘΡᾶπι Θ0Ὲ- 
511,6. Βδαὺυ. Οὗ, κακώσει καὶ 

. προσποιήσει ΠΙ 82, 1. ΜΔ}, 
θ 8 8980. ΕἸυβίγα ἰρίταν ἐπ᾿ 
Ἐγ. ξυμμαχίᾳ Ηερνγ. Βιυᾷ, 
Το. Ὁ. 84. - τὸ δὲ ἀλη- 
' ἐς, τονοῦα δυίΐίθπηι. ΟἵὨ Ρ]δί. 
Ῥάση. 1280. Τίπι. 220. 

8 8. ἀπὸ τῶν ὑπαρχόν- 
τῶν... ἀμυνεῖσϑε αὐτούς, 
ἀυοπιοᾶο ΟΡὶθα5 4τ5 δᾶἃ- 
"6.15 (οἵ, δάῃ. 81, 6) υδὶ 605 
γΘΡ ΘΙ διϊ5. Βεϊαίϊνα ΟΠ ΥἌΓῸ 
Ῥοβίρομπὶ νἱάίπηιβ δὰ ΠῚ 839, 2 
(οἵ. 86ῃ. ΤῸ ἈὉ 1); ἀς ψΘΡΌΙ5 
ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων οἴ. δἀη. 
1Π 62, ὅ. ΤΥ 18,2. --- ληφϑή- 
σεσϑε, ἀερτθμθηἀδπιϊηὶ. Οῇ 
Ν 68, θυ ϑυνῖ 10, 4. --ὀ τοῦ 

8 4. πιστά, 5ε}]. αὐτά ἐστι. 
Βοιηοίΐβ δδϑέύ αυὔδὰ 4υοὰ εχ 
ἴηϊο οΥδίϊοηϊβθ, αὑὐὸ 58Ππ6 Πῖο 
γοϑριοἰαυ, τορείδίυν δόξω λέ- 
γειν. -- ἀνωφελές. Οοαά. 
βουϊρίαγα ἀνωφελεῖς, ἰδ δὰ 
Βθαιθηϊίδ δηϊπη δα νου Πη118, 
ἀοΐοπαϊὶ αυϊάοθπ] ροίεβί δ᾽} 1 
ἜΧΘΠΊρΡΙο 84, ὃ ὁ Χαλκιδεὺς 
ξύμφορος ἡμῖν ,ἀπαράσκευος 
ὧν (ΞΞ ὅτι ἀπαράσκευός ἐστι), 
ἂς αὺο οἵ. Κταθρ. ὅτ. 8 61, ὅ 
δάη. 8; 568 οὐπῃ ὅτι μεγάλῳ 
στόλῳ ἐπέρχονται ῬΓῸ ϑβαθίθοίο 
βὶν βοβίουϊουὶβ πολὺ ἄμεινον, 
οὐΐατῃ ἴῃ ῬΥΪΟΥΘ ΤΏΘΙΊΘΤΟ ΠῸΠ Ρο- 
ἰεβί 6556 δηππιϊδίϊο οδιι58}15, 56 
᾿γ8η ῬΓῸ Βα ᾽θοίο Πα ΘΠ δϑύ. 
Ουοὰ αἱ δαὶ, ἀνωφελές δήθ η- 
ἀν] Π}}8 . ἀὲ 40 ταβιϊταθπάο 
Ῥοῦτ. οορίίανί!. --- πρός τε 
τοὺς ἄλλους Σικ., αυδβὶ 
ἰηἶτα βϑουίασαμη 50 καὶ πρὸς 
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ἀπώσωμεν (οὐ γὰρ δὴ μἡὴ τύχωσί γε ὧν προσδέχ- 
ονται φοβοῖμαι), κάλλιστον δὴ ἔργον ἡμῖν ξυμ- 
βήσεται καὶ οὐκ ἀνέλπιστον ἔμοιγε. ὀλίγοι γὰρ 
δὴ στόλοι μεγάλοι ἢ Ἑλλήνων ἢ βαρβάρων πολὺ 
ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἀπάραντες κατώρϑωσαν. οὔτε 
γὰρ πλείους τῶν ἐνοιχούντων καὶ ἀστυγειτόνων 
“ ’ Ν ξ λῚ ,ὔ , Ἵ 

ἔρχονται (πάντα γὰρ ὑπὸ δέους ξυνίσταται). ἤν 
τε δι᾿ ἀπορίαν τῶν ἐπιτηδείων ἐν ἀλλοτρίᾳ γῇ 
σφαλῶσι. τοῖς ἐπιβουλευϑεῖσιν ὄνομα, κῶν περὶ 
σφίσιν αὐτοῖς τὰ πλείω πταίωσιν, ὅμως καταλείπ-- 
ουσιν. ὅπερ καὶ ᾿Αϑηναῖοι αὐτοὶ οὗτοι, τοῦ 
Μήδου παρὰ λόγον πολλὰ σφαλέντος, ἐπὶ τῷ 
9 , ς ἥν » Ω 9 ’ Χ ξς “ὦ ὀνόματι ὡς ἐπὶ ᾿ἀϑήνας ἤει ηὐξήϑησαν. καὶ ἡμῖν 
οὐὖκ ἀνέλπιστον τὸ τοιοῦτο ξυμβῆναι. 

ἔργον ΟΙ, νεβη. Ὁ. Εὶ Τπρᾶ. Μοβαα. Κ. Αν. ΟἾν, ΘΟΥΓ. Αὐξ. Μι, 
νυϊσο ἔργων. (Ἔργον ουπὶ Βεποᾶ. ρυϑϑιιμηιιβ, πᾶπιὶ 510 βοἰεῖ 
Ἰοαὰὶ ἈΡΊ4 6 ΤΠθογς αἸά 65; δἰΐθυἃ γδίϊο ἃ} 60 Δ] 16 πᾶ, βὶ σϑοίθ τηϑιη]η]. ὅ 
Ηδαοκ. Ἐχ δὰ τὸ κάλλιστον τῶν ἔργων φῬοίϊιι5 ἀϊοογοίαν. 

8 6. τοιοῦτον ΟἹ. γε. Βδρ. Βαβ5. αν Ὦ. 1. Ε. Τὰν. Κ. πὶ. 
Ατὶ Ομν, Τοπι, Μαρ., αυοὰ ἀρυὰ Αἰθοβ. πλυϊίο ἔγθαπθηΐ 5. οϑβί. 
Αρυὰ Ὑμῖο, ἰᾶπηεῃ τοιοῦτο ἰβρὶζυν εἰϊδπὶ ΠῚ 89, ὅδ (01 ἀπὰ5 Ὁ], 
τοιοῦτον) ἴπ ἰἰβάθπι νϑυθὶβ τὸ τοιοῦτο ξυμβῆναι εὐ 6 ᾿ἰυγῖβ τϑϑιὶ- 
ταΐατη δύ ὙΠ 860, 4. Εἰ οὰπὴ ἢ6 ἰγᾶρὶοὶβ φαΐ οι Ῥγουβαβ φοϊααὶ- 
οαπάατη 510 (οἵ. Ὑδοκιοίη, Οὐ, δρίριν Ρ.-. 29), δριὰ Τὴ. αὐοαια 
ν᾽ ἀθίαγ το] μἀτη 6586. 

ἡμᾶς. Οὗ δάη. 82, 8, 
γὰρ. - φοβοῦμαι -- οὐ γὰρ 
δὴ τοῦτό γε φοβοῦμαι μὴ κ. 

-- οὐ ᾿. 6. ἥνπερ αὔξησιν ηὐξήϑη- 
σαν. Οὐ δάπ. 11, 2. 17,1. 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι. -ηὐξή- 

τ. ΔΛ.., δὴ .1ὰ αὐυϊάθτῃ οοΥὺα ϑη σαν] καὶ γὰρ τὸν ν Μῆδον, 
ΠΟ ΘΥΘΟΙ πὸ εἰς, -- καὺ ὑπὸ πάντων “Ψενικημένον τῶν 

9 ΄ Ἢ 

οὐκ αἀνξεξλπιστον ἕμοιγξε Ἑλλήνων, ὑπὸ μόνων τῶν ᾿4ϑη- 
δαϊδοίατη οβϑύ δχίγα θᾶπὶ γί ἢ 6ΠῚ, 
4δ. ἰπίθν κάλλιστον .. οὐ," 
βήσεται οὐ ῬγΔΘρ 558 ᾿ϑοπαϊ- 
οἰοπθῖα ἱπίογοραϊί, 

8 ὅ. ἀστυγειτόνων. Οὐπὶ 
βϑηῃΐθη τα σΘΠΘΓΆ 5 511, πὸ οοίθυϊ 
Σικελιῶται Ῥγτϑϑίου ΞΥΡδου 58 08 
πθο Οδγιμασὶηΐθηβ68 εὖ Ἰταλιῶ- 
ται, Δ4αογπῚ 8] ΘΓ 05 500]. 
Βισηϊῇοαῦὶ ραυΐδί, ἰηιθ! ] σθηαὶ 
βυηΐ, -- πάντα, 56ε]]. ΟΠΊΠ65 
ἰποοὶδα δἰ υἱοϊηϊ. --- περὶ σφέ- 
σιν αὐτοῖς τὰ πλείω πταί- 
ὦσιν. ,Οἱ. δάη,. 1 09, ὅ. 

80. ὅπερ. . ηὐξήϑησαν, 

ναίων ἡττῆσϑαι νενομέσϑαι 
λέγει] διὰ τοῦτο, ὅτι ἐπ᾽ 
ἀϑήνας λόγος ἦν στρα- 
τεύειν αὐτόν. 8.80]. Ρτὸ 
ἦει πΟΙΪ ἴοι ρτορίεν Ῥουιὶ οἱ 
Ηδδβ511 ᾿ηὑοΥργοίαυ ΟΠ. 685 ἀθβίάθναγα; 
ΑΥΠΘΠἰΘΠ5685 ΘηΪπ ΠΟ ἰάδο, αυἷᾷ 
ἴατηδ δγαί ἃ Μοᾶο Αἰπδηαβ (πη85) 
Ὀ6.]ο ρείΐ, 86 ἢηϊΐο Ὀ6|10 αυΐα 
685 (.π85}) Ὀ61}10 Ροἰἰΐα5 6556 ρτᾶθ- 
αἸϊοαθαίαν, ἱπογοηθηΐα ΘΘρογαηΐ, 
Ἰὰ απαοὰ δὲ ἰἰϑίοντῖα ἀοοοὶ οἱ 88- 
Εν Ἰουῖθι8 τοῖς ἐπιβουλευϑεῖσιν 

ον ὄνομα καταλείπουσιν, αὐδε 
ἤοο ΘΧΘΠΊΡΙΟ οΟμ ἢ πίαν, 60η- 
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ἔπειτα Συρα- 94, Θαρσοῦντες οὖν τά τε αὐτοῦ παρασκευ- 1 
ἐρμβον αζώμεϑα καὶ ἐς τοὺς Σικελοὺς πέμποντες τοὺς μὲν 
ξυμμάχους μᾶλλον βεβαιωσώμεϑα, τοῖς δὲ φιλίαν καὶ ξυμ- 
Ξ ουΥβ μαχίαν πειρώμεϑα ποιεῖσϑαι, ἔς τε τὴν ἄλλην 

ἢ α΄ -- γ' καὶ Σικελίαν πέμπωμεν πρέσβεις, δηλοῦντες ὡς κου- 
τρθνς νὸς ὃ κίνδυνος, καὶ ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν, ὅπως ἢ ξυμ- 
ἐς Τάραντα μαχίαν ποιώμεϑα ἡμῖν} ἢ μὴ δέχωνται ᾿4ϑηναί-. 
ΠΣ ους. δοκεῖ δέ οι καὶ ἐς Καρχηδόνα ἄμεινον 2 
οὗπερ τὰς εἶναι πέμψαι. οὐ γὰρ ἀνέλπιστον αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
᾿ὐρβαμ νος φόβου εἰσὶ μή ποτὲ ᾿4ϑηναῖοι αὐτοῖς ἐπὶ τὴν 

πόλιν ἔλϑωσιν, ὥστε τάχ᾽ ἂν ἴσως νομίσαντες, 
εἰ τάδε προήσονται, κῶν σφεῖς ἐν πόνῳ εἶναι, 
ἐθελήσειαν ἡμῖν ἤτοι χρύφα γε ἢ φανερῶς [ὴ Ὶ ἐξ 
ἕνός γέ του τρόπου ἀμῦναι. δυνατοὶ δ᾽ εἰσὶ μά-- 
λιστα τῶν νῦν, βουληϑέντες" χρυσὸν γὰρ καὶ ἄρ- 
γυρον πλεῖστον κέκτηνται, ὅϑεν ὅ τε πόλεμος καὶ 
τάλλα εὐπορεῖ. πέμπωμεν δὲ καὶ ἐς τὴν “ακεδαί- 3 
μονα καὶ ἐς Κόρινϑον, δεόμενοι δεῦρο κατὰ τάχος 

πες λυ Ὡο: 

Βθῃηίδηθαπὶ 6ϑύ. Οἵ. δάη. 29, 1. οοηβυγπιηδίδηηῃ ;: π60 ἔδο!:]6, αἱ ρυίαΐ, 
Οείογαμη δἰίθπάθ αἰνθυβαιη νἱπῚ 
νοοΐβ ονομα βυρτγα δίαιιθ ἢΪο, 

68. 94. 51. τοὺς μὲν. 
τοῖς δέ. ΤΠΙῚ βαηὶ ὑπήκοοι, μὶ 
αὐδίναμοι Οἱ. 88, 4 εἰ ΠΙ 108, 

-- ἔς τε "τὴν ἄλλην Ὁ: 
ἀράλ] οὐχὶ πᾶσαν, ἀλλὰ 
τὴν ὑπὸ Ἑλλήνων οἰκουμένην. 
προεῖπε γὰρ περὶ τῶν βαρβά- 
ρῶν. 60}. Ετρο πρὸς τοὺς 
Σικελιώτας. -- ποιώμεϑ'α 
[ἡμῖν] ρογρϑῦδπι σϑυίαηύ πο Ϊ 8 
ΟΠ 6 τη 5, αυοᾶ ε5βεῖ ξυμ- 
μαχίαν προσποιώμεϑα, δὲ Ὧ6 
δὶς αὐυἱάοεθ ἡμῖν δαάδγεοίυγ, 
Τππ0 Οοἰπὶ ἄδίϊνο 50ΓΙ 6 πα στὴ 
δγδί ἕξ, ποιώμεϑα αὐτοῖς. 8εα 
ἡμῖν δῦ 6ΧχΧ ᾿ἰηβθαιθητ 5 [1{- 
ἰδ γῖβ ΘΓΓΌΤΘ τϑρϑίϊ18 [οί πὶ 6556 
Ῥυίΐδπηι5. (οἵ. δάῃ. Ψ' 14, 4) δυΐ 
ἴῃ τηδγοῖηθ δὰ ὡς κοινὸς ὃ κίν- 
δυνος δἀδογίρίατη ἔαἰϊξ οὐ δἰΐθηο 
ἴοοο ἴῃ βου ρίουϊβ νϑῦθα ἱπηη)ῖ- 
στανῖς. ΟΙαββ. νυ]ραίδιη ποιῶν- 
ται τεαυχὶξ μα}}8 οοαα, δαοίογιαία 

ποιώμεϑα δα 5ἰ πὴ Πα ΐποπὶ πει- 
ρώμεϑα ἰ᾿οηρίαβ τηλοῦ 5010] 
Ροϊογδῦ, ΤΠ δ πῖτι5 ξυμμαχέδα 
Θογδθβ; 5664 οὐΐδπὶ δἷο ἡμῖν ἀὉ- 
τη άδί. -- μὴ δέχωνται; 50}}, 
οἵ τε Σικελιῶται καὶ ᾿τα- 
λιῶται. 

82. ἄμεινον. Οὗ, δάη. 1 118, 
8. -- οὐ γὰρ. ες αὐτοῖς, 
ΟΠ Θἢ ἴτὴ ριᾶθιον ορίηΐο- 
ποῖ Ἰὰ (ἡ στρατεία τῶν 4η- 
ναΐων) 115 δοοϊαϊῦ, - τάχ᾽ 
ἂν ἔσως. σε δάῃ, 10, 4. 
τάδε] τὰ καϑ'᾽ ἡμᾶς. ϑ6μο!. 
Οὗ. δάη. 86, 2. -- ἤτοι πρύ- 
φα γε ΠῚ φανερῶς. ΒΡ ρΡδτ- 
(ἴοι }5 ἦτοι. ες Ξ “ἢ οἵ, δάη, 
1 40. 8. -- ἢ] ἐξ ἑνός γέ 
του τρόπου, ἀη8ἃ οθΡίθΘ ἈΠ- 
ᾳυὰ ταϊΐοπο. Οἶ. ἑνί γέ τῳ 
τρόπῳ ΡΙαί. Ρ]ιδεάγ, 2420. Μοή. 
964. Βεοίθ 560]. ἐν δὲ τῷ ἢ 
ἐξ ἑνός γέ {του τρόπου πε- 
οιττὸς ὁ ἤ σύνδεσμος" παρὰ 
γὰρ τὸ ἢ ,μρύφα ἢ φανερῶς 
ἀμῦναι τρίτον οὐδὲν ἐστιν. 
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4 βοηϑεῖν χαὶ τὸν ἐχεῖ πόλεμον κινεῖν. ὃ δὲ μά- 
λιστα ἐγώ τὲ νομίζω ἐπίχαιρον, ὑμεῖς τὲ διὰ 
τὸ ξύνηϑες ἥσυχον ἥκιστ᾽ ἂν ὀξέως πείϑοισϑε, 
ὅμως εἰρήσεται. Σικελιῶται γὰρ εἰ ϑέλοιμεν ξύμ-- 
παντες. εἰ δὲ «ή. ὅτι πλεῖστοι μεϑ'΄ ἡμῶν. καϑ- 
ἑλκύσαντες ἅπαν τὸ ὑπάρχον ναυτικὸν μετὰ 
δυοῖν «μηνοῖν τροφῆς ἀπαντῆσαι ᾿4ϑηναίοις ἐς Τά- 
ραντα χαὶ ἄκραν ᾿Ιαπυγίαν, καὶ δῆλον ποιῆσαι 
αὐτοῖς ὅτι οὐ περὶ τῆς Σικελίας πρότερον ἔσται 
ὁ ἀγὼν ἢ τοῦ ἐκείνους περαιωϑῆναι τὸν ᾿Ιόνιον, 
μάλιστ᾽ ἂν αὐτοὺς ἐκπλήξαιμεν χαὶ ἐς λογισμὸν 
χαταστήσαιμεν ὅτι ὁρμώμεϑα μὲν ἐκ φιλίας χώρας 
φύλακες (ὑποδέχεται γὰρ ἡμᾶς Τάρας), τὸ δὲ πέ- 
λαγος αὐτοῖς πολὺ περαιοῦσϑαι μετὰ πάσης τῆς 

αρ. 84. 8 4. τῇ Σικελίᾳ οοὐἀά. ΟΕ. δάη, 

ΠῚ 107, 1. -- ὁρμώμεϑα. Νε 
ταΙΪΟΠΪ5 ΘΟ ΓΆΥΙΔ6. οᾶσιβᾶ Πἶὸ 
ἡμεῖς μὲν ὁρμώμεϑα εἰ ἀεῖπα8 
αὐτοῖς δὲ τὸ πέλαγος ΘΧΒρθοίε8, 

8 8, τὸν ἐκεὶ πόλεμον, 
ὈΦΙΙατα 1Π1Π16 ποηάπιὶ ΡΓΟΥΒΙ5 
οομηροβίίαμῃ (οἷ. 86, 4), 1Π|Ὸ 
ΘΕγΘηἀη ἃ. ἰδ ἰππΊ6η5, Οἵ, 
{5 ὩΣ ΠῚΟΠΘΙΉΙΙ5. ἴῃ ΟρΡροΒβίία βϑηΐθηια 
4 ἐγώ τε... ὑμεῖς τε. ἄυο πιραθτᾶ εχ ἄθᾷθο οοἸϊοοδίᾶ 

6 ἀυρ!ϊοὶ τέ... τέ οἷἉ, δάῃ. ΠῚ 6586, ἡυουαπὶ 5ὶ ἰοσίοαπι γϑίϊο- 
ὅ4, 4. -- πείϑοισϑε. Οὐπὶ ποπὶ 564: δηλ}, ΔΙ θγπὶ Δ] οὶ 
μοῦ 4αοαιθ. ΨΘΓΡΟ Ξ5ὈΡΘΡΙ 8 ὅ 
οομδοτγεῦ, --- ὅτι πλεῖστοι. Ἐκ 
5ΒῈρΘυουΐθιι5 εἰ ϑέλοιμεν τορείθ 
εἰθϑέλοιεν. καϑελκύσαντες 

«ναυτιγχόν, ἀεάυοία, 
οἰ ϑϑὶ, -- ἄκραν Ἰαπυγίαν. 
Οὐ, 80, 1. -- οὐ “περὶ τῆς 
Σικελίας... ὁ ἀγών. ΝΟ 
περί τινι, 5.:α περί τινος 
μάχεσϑαι (ΤΠ 41, ὅ. ΥἹ 68, 8), 
πολεμεῖν (1 140, 4), ἀγωνίξε. 
σθαι (1 68, 1. ΥἹ 10, 60, 18, 
1. ΨΙΠ 82, 1), ἀγῶνα ΞοΣ 
{Εὰ2;..... [π 44 1.88 Υ 
θ. 10: 0101. Ὁ Ἰ΄: 6. ἐξ, 8. 
ΙΕ 61 Σ Τη: αἰχίϊ Ρϑυϊιθν 8 
ΓΘ αὶ ᾿Ρτόβδθ ΟΥ̓δΔΙΙΟἢ8. βουρίο- 
γΓ68, Ρυδοίογθα ἢϊὸ ἀδί. ἴῃ οοάβ, 
ἰυϑα 5 ἴῃ σοϑηθεϊν πὶ πιαίδ πη 15 
δγᾶϊ ρυορίον ργοχίπηιπι τοῦ ἐκεί- 
νους περαιωϑῆναι, φυΐρρθ αυοὰ 
ἰΐοπὶ ἃ Ρυδθροβίτοπο περί Ρβη- 
ἄθαῖ. --- τὸν Ἰόνιον. ΟἿ, 54. 

ΤΒαογαΙ 18 ὙΟ]. ΠΠ1. οί. 11. 

ΒΌΒΙΟἰ ΘΠ ΠῚ 510, Οορίίαν ΘΡ5. ΘἢΪΠῚ 
ὅτι ὁρμώμεϑα μὲν. . φύλακες, 
τὸ δὲ πέλαγος͵ ἐπεὶ αὐτοῖς 
πολύ ἐστι...., ῥᾳδίως ὁ ἂν ἐπι- 
ϑοίμεθϑα κ. τ. λΔ., ἴ. 6. 48 - 
αὐδῖη 6Χ ἃπιῖοἃ ἰδγγἃ ΡΓΟ- 
ΓἸοΙΒοαῖη αΓ συϑίοαϊοπαϊ δἱ- 
αὑΘὸ ἀοίοπαοπαϊ οδα58ἃ, ἰᾶ- 
Π16Π, Οὔ ΠῚ τῇ ΟΠ β΄ πα ἃ ἃ ΠῚ 
δὶὉ 115 ἰοὺ ἸὩΔΥΪ ΟΠ] 1, αἱ 
ὩΔΥ͂Θ65 Υἱχ υὑηἃ οοηἰϊπογὶ 
Ροβϑιπῦ, π0ὸ8 ἴδοὶ! δ Ο] ἃ85 6 πὶ 
ΘΟΓΌΙΏ ΔΟΡΥΘΘΒΌΓΟΒ 6586, 
51 Ἰεπίθ οὐ ἀϊβί αποίᾶ Ρᾶυ- 
[4 {1 ἢ «δοοοάδί, -- ὑποδέχε- 
ται ἡμᾶς - ὑποδοχὴ (γ6- 
οΘΡ δου] απ]; τνβελομ ἥδε 
ἐστι. ΟἿ. Κιπερ. δ ὅ9, 
άπ, 8. -- μετὰ παῆρ γηΣ Ξε 
μετ᾿ ἀϑρόας. ἴῃ ᾿ἰ8 4υδε 56- 
αασηί ὙΘΥΡΪΒ Ορροβίϊαπη δδὶ 
κατ᾽ ὀλίγον (ς΄. ΚΝ 9,2 κατ᾽ 
ὀλίγον καὶ μὴ ἅπαντας κιν' 

θ 
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παρασκευῆς (χαλεπὸν δὲ διὰ πλοῦ μῆκος ἐν τάξει 
μεῖναι) καὶ ἡμῖν ἂν εὐεπίϑετος εἴη, βραδεῖά τε 
καὶ κατ᾽ ὀλίγον προσπίπτουσα" εἰ δ᾽ αὖ τῷ τα- 

χυναυτοῦντι ἀϑροωτέρῳ κουφίσαντες προσβάλοιεν, 

εἰ μὲν κώπαις χρήσαιντο. 
δὲ μὴ δοκοίη. κόσιν. 

ξ »- ΕῚ τι ’ 

ἡμῖν ἐς Τάραντα, 

ἐπιϑοίμεϑ᾽ ἂν κεχμη- 
ἔστι καὶ ὑποχωρῆσαι 

οἱ δὲ μετ᾽ ὀλίγων ἐφοδίων ὡς 
ἐπὶ ναυμαχίᾳ περαιωϑέντες ἀποροῖεν ἂν κατὰ 
χωρία ἐρῆμα, 

᾿ μι] , - Ἃ μ᾿ 
καὶ ἢ μένοντες πολιορκοῖντο ἂν ἢ 

πειρώμενοι παραπλεῖν τήν τὲ ἄλλην παρασκευὴν 

βραχεῖα τε Τι. αι. Ῥα], Ατρ. Μοβϑαι, Ῥαγτ. Ὁ, α, Η. ρν. (ΟἹ. 
70» τὰ- 

κατὰ λόγον͵ οο44, ηἰδὶ αυοᾶ κατ᾽ 
Ρτγδθίεσθα κατ ὁλί ον 80}0]. Ἰερὶέ, 

ολίγον εη. τηᾶγρ, ΟἹ. 
αὶ ἱπιογρ γί [Ὸν βραδέως τε 

πλέουσα διὰ τὸν ἐν τῷ πελάγει κάματον καὶ οὐκ ἀ ϑρόα. 

δυνεύειν) οἱ ππο τϑίευιαῦ ἀϑρο- 
ὠτέρῳ. -- ἐν τάξει μεῖναι, 
οὐ 6 πὶ 56ΥγᾶΓα ποὸ αἶἰβ- 
ἱμπροὶ. -- εὐεπέϑετος εἴη, 
86}. ἡ παρασκενή. 

8.15. ἀϑροωτέρῳ. 14 εϑὶ 
ἀϑροωτέρῳ ὄντι, γενομένῳ. Οἱ. 
άπ. 1 49, ὅ. Νόοη νἱάδίυγ ἸσΊτΓ 
ΟΡ5. ε55886 Κγιθβενΐ οοηϊβοίτιγα 
ἀϑροώτεροι. Αδορᾶϊι αὐοὰ ἀϑ- 
ροωτέρῳ τη8 5:18 Δοοοτηπιοαδίαν δὰ 
μετὰ πάσης [ΞΞΞ ἀϑρόας) τῆς 
παρασκχευῆς, απὸ Πἶο τεβρίοἰίαγ. 
-- κουφέσαντες, 56π8ι ἰπ- 
ἰγδηβιθινο ἱπροαϊπη θη 5 6Χ- 
οποΡαί!, οχρθαϊιῖ, Οἱ, (485. 
Ῥίοῃ, 1, 88, 4 ὅπως κουφίσαν- 
τες διαφύγωσι. -- ἔστι -τῷὸῪ 
ἔξεστι. [πάϊο, ργδθβθηιβ., αποὰ 
οἰἰδπὶ ργϑρθίου δρροϑίίαπη ο0η- 
ἀἸοΙ ΟΠ τὰ αὐΐαιια 118 Ταγθηΐατη 56 
γθοῖρεγα ἰἰοεύ. Ουπι, δαΐθπι ἤᾶ6ο 
οπληΐα ἃ ἸΟΟΙ0Π6 ἐς λογισμὸν 
καταστήσαιμεν Ῥοπαάθαηῦ, ΡτῸ 
ΡῬγϑαβθηϊ (θροῦν ἰᾷὰ οορὶίαίαγ 
αὰαοὸ 8:10] 16 η 568 ΑἸμοποπβὶ θα 
Ταγθπίαπι ΟὈνίδπι ϑραηῦ ΡΡΟ θοιϊ, 
-- κατὰ χωρία ἐρῆμα. Ὀτάτα 
Ταγθηΐο νἱοϊπϑτη. --- πολιεορ- 
μπμοῖντο ἄν. γον, δα πολιορ- 
κοῖντο εχ ἀποροῖεν βυρρὶεΐ τῇ 

ἀπορίᾳ, ἱπορίᾶ ῥΡτΘ ΘΗ ΕΓ, 
νοχαθαηΐαῦ οὐ ορρυρπηᾶ- 
Ὀαπίατ. ΒΘΟΚ, Εδπὶ 58Π6 
ορογίθί 6558 νἱπὶ νυἱραίθθ, ΝΠῚ 
πο αὶ δίαθρ οὈ βία θυὶ πα}}0 
τηοο ρῬοββαμί, 4ποπὶδπὶ 51 οἰ] θη- 
565 Ταγθηαη 8586 τϑοθρογιηΐ. Εδ- 
ἰοηἀπλ ἰᾳΠΊ6Π, οἰβδὶ ἰρβᾶ ποίϊο 
γοῦθο πολιορκεῖν 4ΔὉ ΑΓ, δἰ ῖ- 
θυ ρα Χεοη. Οοτητη. 1 1,18. 17. 
ΡΙαι. ἀθ Ββρ. 4ὅ88. Τιεσο. 708. 
ΡΙαι. ὕδε5. 89 ἱπνθηΐϊμιρ, δρᾶ 
ΤΠυογαάϊάθπι, τὖ οἃ οἰ βοθυθίαγ, 
ΑΙ ΓΘΒΟΠ δῆτ ΠῚ ΒΡ ΡΙ πθηίαση δαί 
βίγαῖ!θ ποη ν᾽ θυ Ὀ6η6 ΟΠ ἰϊ Ρο- 
ἰῖ556, αυἷα 5ΐη6 60 πἰπηΐα ΟΥΤῸΓ 
ΟΥΑΙ πἰβ δηηδθίριῖία58, ΒΙοοΙα- 
Πειάϊιβ βισπὶ βοαύ οη θη ρϑυ τη 
ΡῬτορτίαπι ραγιϊπ γα 5] αίϑτη 6558 
γα, απἷἰᾷ ϑγτδοιιβαπὶ ΑὐΠθπίθη- 
865, οἰδὶ ΠῸΠ ρτορυΐθ ΟὈΒίογα,"- 
[8 ΠΊ16η ΟἸΓΟΙΠΊΨ ΟΙΙ ΓΘ. ΠΑΥ͂Ε 115. οἱ 
ἴ(8 Ῥγθηθγθ οὐ οοτητηθαία ἱπίογ- 
οἴπάογθ. ροίιουϊηί. ῴἕπᾶθ 5010 
γεῦθο πολιορλ εν 51 στ Πανὶ πλ}}}- 
10 ταὶ ροβϑαπί. 0858. ἀυδ]- 
ἰαΐ, δῃ ΤΙ, ταλαιπωροῖντο 5οτὶ- 
Ῥβθυῖῦ, θα τη] απ18 Δι᾽ σ 8 ΠῚ 
{Δ 5] ἰἸ οἶδ ΤΟ] γα σα ΟὈΒΟΌΡ (ΔΘ η 
αυᾶπι δι ἀΔοίογ πὶ δα πιο 6 60Π- 
Ἰδοίιναη, -- τὴν ἄλλην πα- 
ρασκευήν. Ῥτδοίοι τὸ ταχυ- 
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ἀπολίποιεν ἂν καὶ τὰ τῶν πόλεων οὐκ ἂν βέβαια 
ἔχοντες εἰ ὑποδέξοιντο ἀϑυμοῖεν. ὥστ᾽ ἔγωγε 
τούτῳ τῷ λογισμῷ ἡγοῦμαι ἀποκλῃομένους αὐτοὺς 
οὐδ᾽ ἂν ἀπᾶραι ἀπὸ Κερκύρας. ἀλλ᾽ ἢ διαβου- 
λευσαμένους καὶ κατασκοπαῖς χρωμένους ὁπόσοι 
τ᾽ ἐσμὲν καὶ ἐν ὡ χωρίῳ. ἐξωσϑῆναι ἂν τῇ ὥρᾳ 
ἐς χειμῶνα, ἢ καταπλαγέντας τῷ ἀδοκήτῳ κατα- 
λῦσαι ἂν τὸν πλοῦν. ἄλλως τὲ καὶ τοῦ ἐμπειρο- 
τάτου τῶν στρατηγῶν. ὡς ἐγὼ ἀκούω. ἄκοντος 
ἡγουμένου χαὶ ἀσμένου ἂν πρόφασιν λαβόντος. 
εἴ τι ἀξιόχρεων ἀφ᾽ ἡμῶν ὀφϑείη. ἀγγελλοίμεϑα 
δ᾽ ἂν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἐπὶ τὸ πλεῖον᾽ τῶν δ᾽ ἀνϑρώ- 
πῶν πρὸς τὰ λεγόμενα καὶ αἱ γνῶμαι ἴστανται, 
καὶ τοὺς προεπιχειροῦντας Τὶ τοῖς γε ἐπιχειροῦσι 
προδηλοῦντας ὅτι ἀμυνοῦνται μᾶλλον πεφόβηνται, 
ἰσοκινδύνους ἡγούμενοι. ὅπερ ἂν νῦν ᾿4ϑηναῖοι 

’ , ς Τὰ 9 3 

πάϑοιεν. ἐπέρχονται γὰρ ἡμῖν ὡς οὐκ ἀμυνου- 

ναυτοῦν. -- καὶ τὰ τῶν πό- -- τὶ ἀξιόχρεων. Ὅς ΟΡ 5 
λεων....] καὶ οὐκ εἰδότες βε- ἰμίιε!!οχὶϊ Ρονίιβ, ᾳαοα ἤθυὶ ρο556 

᾿ἰηϊανῖα πορᾶῦ ΒΙοοτηΐ. 
8.,.7. ἀγγελλοίμεϑα - 

ἐπὶ τὸ πλεῖον. ᾿Δγγέλλεσϑαι 
Ἰη50 6 η 18. ΡΘΥΒΟ Δ ον αποᾶ ἀἰ- 

βαίως εἰ αἴ πόλεις ὑποδέξονται 
αὐτοὺς ἀϑυμοῖεν ἄν. 6110], 

8 0. τούτῳ τῷ λογ.. 
αὖ οἱ πΠθοὸ ἀποκλῃομένους, παοταῖϊο- 

οἰπδίϊομα ΘΟ θ᾽ 105 5ῖνο 4 6- 
ἰονγὶίο5, -- διαβουλευσα- 
μένους, τὸ αἴὰ «ἴα ἃ [ττὶ πῇ 4 Ὁ 6 
ἀεοΙθοταίδ. --- ὦ, ἰἱ. 6. ὦτινι. 
Οὗ, «4. 1.180, 8. -- ἐξωσϑη- 
ναιἂν τῇ ὥρᾳ ἐς χειμῶνα, 
ἴοτθ, αὖ 8ΠΠῚ ἰθροῦα 6χ- 
ΟἸαΒὶ ἴῃ πίθοιο ἰηοϊαδηΐ, 
ῖ, 6. μη» τοῦ 8 ΟΡρΟΓίαΠΟ 
ΤΘΙΡΟΤΟ σοΥΘ πα Ἶ5 608 (5618) 
Δ ἰομηροδίαία ρτολὶθὶ- 
ἴὰτη οὐ 1118 ἰῇ Β᾿ ΘΙ 6 Πὶ 
Εχίσϑηοτο οοδοίαπι|ι ᾿ἰτὶ, Οἱ, 
Βεγοάοί. 1 131 ἐκκληϊόμενοι 
τῇ ὥρῃ εὐ Οδε5. Β. α. ΥΙ 11 
αἰοῖ τοπροτα δχοϊαβιβ ἴῃ 
ῬοΒβίθτα πῇ ΟΡΡαΘβΠδυΪ ἢ 6 Τὴ 
αὐτὶ Αὐτὴ. θυ η θη ἰτηϊ- 
ἰατὶ ΑΡρίδηιμι 778 νογθῚΒ ἐξωσ- 
ϑήῆναι ἕως χειμὼν ἐπέπεσεν 
δἀποίαι ΒΙοοτηΐ, --- πρόφασιν, 
5011. τοῦ καταλῦσαι τὸν πλοῦν. 

οαπὲ βῖο ροϑβίϊμπὶ δϑβί, 
ἰη πη νι δα  ει5 1: πρὸ ρῬϑυι- 
οἰρίαπι. ᾿Επὶ τὸ πλεῖον ΔΌΤΕ ΠῚ 
ἰάθη σναϊθηΐ δία 410] ἐπὶ τὸ 
μεῖζον. Οἵ, δά. 1 10, 8. Ααα. 
Ὀίοῃ. 855. ΧΙ 21, Ἷ ἐπὶ τὸ 
μεῖζον ἀγγέλλεσϑαι, ΧΙΜΊ 24, 
1 ἐπὶ τὸ φοβερώτερον ἀγγέλ: 
λεσϑαι, ΡΙαυΐ, Οτγα55. 18 πρὸς 
τὸ δεινότερον ἐξαγγέλλεσϑαι. 
Ὦς εὖ οἵδ᾽ οτι νϑῦθὶβ τηθᾶϊο 
ΒΘΥΙΠΟΠΙ ἢΐο τὖὸ ὃ 9 οἱ 88, 1 ἴἰη- 
ἰεγροβὶυβ νά. Μαίῃ, ατ, 5. 6906. 
-- ἔζστανται, οοπϑδίϊίαπη- 
ὑὰγ, δἀδρίδηϊαν. ,,ΔΑΔ γνοπίο 
ἀποίαμη, αὐ απο ν οἷα σοην θυ βᾶ 
οοῃΒἰβίδηΐ, ρβδύναυως Βδα. 
ας τν θ,. Σ .γὲε, δυΐ 
οοτίρ, δαΐ ἜΡτ Ια ποῃ 4 18 Π1. 
-- ἐσοκινδύνους, ΡΆΓ68 
ΡΘγίου]ο (8885 .ϊη 6 π4 0). 

8. 8. ὅπερ; ϊ. 6. τὸ πεφο- 
βῆοϑαι. -- ὧν. ςπάϑοιεν 

δὴ 



ἐπίλογοι. 

οἵ Συρακό- 
σιοι ἐρίζουσι. 
παρέρχεται 
οὖν ᾿άϑηνα- 

γόρας. 
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μένοις, δικαίως κατεγνωκότες ὅτι αὐτοὺς οὐ μετὰ 
“ακεδαιμονίων ἐφϑείρομεν᾽ εἰ δ᾽ ἴδοιεν παρὰ 
γνώμην τολμήσαντας, τῷ ἀδοχήτῳ ἄλλον ἂν 
καταπλαγεῖεν ἢ τῇ ἀπὸ τοῦ ἀληϑοῦς δυνάμει. 
πείϑεσϑε οὖν, μάλιστα μὲν ταῦτα τολμήσαντες, 
εἰ δὲ «μή, ὅτι τάχιστα τἄλλα ἐς τὸν πόλεμον ἕτοι-- 
μάξειν, καὶ παραστῆναι παντὶ τὸ μὲν καταφρονεῖν 
τοὺς ἐπιόντας ἐν τῶν ἔργων τῇ ἀλκῇ δείκνυσϑαι, 
τὸ δ᾽ ἤδη τὰς μετὰ φόβου παρασκευὰς ἀσφαλεσ- 
τάτας νομίσαντας ὡς ἐπὶ κινδύνου πράσσειν 
χρησιμώτατον ἂν ξυμβῆναι. οἱ δὲ ἄνδρες καὶ 
ἐπέρχονται καὶ ἐν πλῷ εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἤδη εἰσὶ καὶ 
ὅσον οὔπω πάρεισιν." 

δῦ, Καὶ ὃ μὲν Ἑρμοκράτης τοσαῦτα εἶπε. τῶν 

δὲ Συρακοσίων ὃ δῆμος ἐν πολλῇ πρὸς ἀλλήλους 
3 Ἷ ᾿ ς Ε Ἄν ΦΩΝ , 

ἔριδι ἦσαν, οἵ μὲν ὡς οὐδενὶ αν τροπῷ 

(εἰ πείϑοισϑέ μοι). -- κατ- 
ἐγνωκότες, ΟΠ ΕΠ ύΪ τ ἀ6 
πΠΟὈἾ5 5θητθπίθ8, Θοπίοπι- 
ΘΙ ἐ6 5: --- παρὰ γνώμη ᾽ν] 
παρὰ τὴν͵ δόξαν αὐτῶν. ὅ610]. 
- τολμήσαντας. Οὗ δάη. Π 
48, 1. -- τῷ ἀδοκήτῳ. 
Οὗ. Π 89, 6. -- τῇ ἀπὸ τοῦ 
ἀληϑοῦς,ὶ ἱ, 6, τῇ ἀληϑεῖ. 

89. πείϑεσϑε...τολμή- 
σαντες, ονοδάϊθ ἰπλλῖμης 
ἢ860 διι8ὶ, ἷ. 6., Π6 ἴῃ δουῖβίο 
Πδοῦοᾶβ, δἷὶβ διυάδδοίθυ 85885- 
οορεΐϊ5. -- ἑτοιμάξειν, καὶ 
παραστῆναι ἃ πείϑεσϑε Ρβη- 
ἀθηί: ορορθαϊτ 6 τὐϊπὶ ἴῃ 60, 
αἴ αἀδπὶ ΘΟ] ΘΥΥΪ πα τοὶ αα ἃ 
«ἃ Ὀ6Ι]ὰ πὰ ρον πάθη ΡδΓὃ- 
15 οὐ ααϊδᾷᾳὰθ 501 ρϑύϑβυᾶ- 
ἀοοῖῦ νοὶ ἴῃ δ 1 πιιπὶ ἰὴ ἃ α ἃ ἴ. 
ϑδθρίὶυβ δῖίο παραστῆναι Τῇ. 
αἰχῖ ΘΡΣ ΤΝΕ ΘΟ τ ϑδν 2ΝΙ 
08. Ὁ. 15:1. -- ΄καταφρο- 
νεῖν τοὺς ἐπιόντας. Οἵ, 
Μη. αν, ὃ 8718 δάη. 2. Κυιιερ. 
αν. 8. 47, 34 ὅπη. 8. ΥΙΠ 85, 
ΕΞ ἐν τῶν ἔργων τῇ 
ἀλκῇ] ἐν αὐτῷ τῷ “πολέμῳ 
καὶ τῇ κατ᾽ αὐτὸν ἀνδρείᾳ. 
ΘΌΠ0]. ΗδΙπιᾶπητι5. αὐαἰάθηη γον- 

ὌΠ τ 

ἔλϑοιεν 

15 ἐπ ὅδν διάγκ βδοΐπδυ ιυἷγ - 
ἰοΐοη Οαερφεοπαηπδίαϊίοεπ οχρυθβϑίς; 
564 αἰ ρ  π ἰββίπηθ Ὀ6]Π πὰ ρᾶγδη - 
ἄσπη 6556 Ῥγοχίμηϊβ 5818 ἀθοϊα- 
γϑίαγ, ΘΟἢ ΘΠ ρ το Ποβίϊατη δα θη 
αὐομηοάο ᾿δὺ τ ἀθιηοηβίγθί γ, 
ποη ἰἰᾳιοί, -- ἤδη. ΟΥ. αἀη. 

-- τὰς μετὰ φόβου 
παρασκευάς. Οὗ Π 11, ὅ. 
-- ἐπὶ κινδύνου ἰἴη Ρότὶ- 
Θ]0, ἰοΏΡοΟΥΘ ΡρΡθγΙσΟΪΙ, 
οὰπὶ ροτϊοαϊαπι δ ἀ θϑύ νϑ]οῦθ 
ἀοςοῦ Αγη,, οὐ ἤδο ρυδοροβι [1 0Π68 
οατη ρσοηθίϊνο ἰᾳποίϑ ΘΟΠαΪΟΙ0Π 68, 
ἴθ αὐἰθὰβ ΠοΟΙΪη68 νΘΥΒΘΏΓΌΓ, 
5 ἢ ΠοδΥὶ Β᾽ 116, 568 οορὶο- 
β'8 οδχρίϊοαί Ηδαβ. [μπουῦΥ. 
Τίνας. Ρ. θ6ὅ ΘΟΙΩΡΑΥΆΠ8 ἜΧοπιρίἃ 
ἐπ᾽ εἰρήνης, ἐπὶ σχολῆς, ἐφ 
ἡσυχίας. Ααἀά, ἐπὶ κινδύνων 
Χοη. Μαρ. αι. 4, ὅ. -- χρη- 
σιμώτατον ξυμβῆναι. οἷ. 
δᾶπ. Υ 92. ὅσον οὔπω. 
Οἵ, 'δὐπὶ ΤΥ 125, 1: 
δρ. 88. 8 1, ὃ δῆμος... 
ησαν. ἢδπο βίγαοίαγαμηι, 48 νἱχ 
ἈΠῈ8 5ΟΥΙΡΙΟΥ ατγαθουβ ποὸπ υἱἱ- 
αν, ἱπηπηθυῖίο νἱταροταί ΠΊοην5, 
Ηδ]. ρ. 802. ΟἿ, δάπ. ΠΙ 80, 1 
-- οὗ μέν. Ἐχ 5ιυροτϊουῖθαϑ 
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οἱ ᾿4ἀϑηναῖοι οὐδ᾽ ἀληϑῆ ἐστιν ἃ λέγεται, οἱ δέ, 
εἰ καὶ ἔλθοιεν, τί ἂν δράσειαν αὐτοὺς ζ τι οὐκ 
ἂν μεῖξον ἀντιπάϑοιεν; ἄλλοι δὲ καὶ πάνυ κα- 
ταφρονοῦντες ἐς γέλωτα ἔτρεπον τὸ πρᾶγμα" ὀλί- 
γον δ᾽ ἦν τὸ πιστεῦον τῷ ᾿ρμοκχράτει καὶ φο- 
βούμενον τὸ μέλλον. παρελϑὼν δ᾽ αὐτοῖς ᾿4ϑη- 
ναγόρας.. ὃς δήμου τὲ προστάτης ἦν καὶ ἐν τῷ 
παρόντι πιϑανώτατος τοῖς πολλοῖς, ἐ ἔλεγε τοιάδε. 

86. Τοὺς μὲν ᾿Αϑηναίους ὅστις μὴ βούλεται ὑρόος 
οὕτω κακῶς φρονῆσαι καὶ ὑποχειρίους ἡμῖν γεπτὅτι οὐκ εἰκὸς 
νέσϑαι ἐνθάδε ἐλϑόντας, ἢ δειλός ἐστιν ἢ τῇ τοὺς ᾿4ϑη- 
πόλει οὐκ εὔνους τοὺς δὲ ἀγγέλλοντας τὰ τοιαῦτα ἐμ 
καὶ περιφόβους ὑμᾶς ποιοῦντας τῆς μὲν τόλιιης ἑτούς, ἐς ΤΣ 

δεῖν. 
(ἀρ. 8ὅ. 81. 
ἃ λέγει, τοῖς δὲ οοἀά, 

Ργὸ οὐδ᾽ ἴπ πιιϊιῖ5 ΠΙτὶβ τη55. τηϑῖο οἵ δ᾽. 
Οἵ, δᾶῃ, 

3 
ἐν ἔριδι ἦσαν τερεῖε ἐρίζοντες, 
', 8, ἐριστικῶς λέγοντες, 60} - 
ἰοηδεπίεβ. -- οὗ μὲν... ἃ 
λέγεται, οἵ δέ. Οοαά. βουίρία- 
γᾶτῃ (οἵ. 5ἃ.) βίο θχουβδὶί Ρυκε: 
»»δδύὺ ἀΌΓΙ ΠῚ ΠΟΙΛΪ Πα ιν 15 οἵ μέν 
ει ἄλλοι δέ ἸΒίοΓΡΟΩΙ ἀδιίνατη 
τοῖς δέ. Θεὰ αυῖα Ῥυῖπηο ποπηϊ- 
παίϊνο οὗ μέν ἢ Δρροπίίυν γογ- 
ὈῈΠΊ, 5684 ΒΡ ΡΙ 6 ἀπιπὶ το πα] ᾺΓ, 
ἴο φαοαιια ΟΥ̓διΪ ΟΠ 6Πὶ ροίϊι5 αρίο 
Δαθο δὰ ϑϑηίθηι πὶ γοῦθοῸ 6χ- 
ῬΙ θη ἀ8ΠῚ 48 1 ΒΟΥ ρΡίαΓΆτη τθο6- 
Ῥίδπι τη τ 81 81 ΓΒ] ΓΟ,“ Τίδ 1 
Αὔτ, Δα ἸΡὶ ἴαθοῦ ἣν ἔρις, ἷ, 6, 
λόγος ἐριστικός, ἸΠ ἢ ἐρι- 
στική. ϑεᾶὰ ἱπνοηϊίαῦ. ἀυϊα 6 Πὶ 
ΠΟΙΊΪΠ ΑΙ Ϊν 5. 1 Δ ΟΑΒ.ΠῚ ΟὈ]Ϊ- 
4απΠῚ ΔΡΡΟΒΙ(ι5, δ] ΡΥῸ ΠΟῸ ΟἿΠῚ 
4110 εἰυβάθπὶ ββθηίθη 86 ψΘΥθῸ 
ὨΟΤΑΪ δ ίϊνιι8 ΟΘΟρὶίατὶ ροίοβι (οἴ, 
86η. ΠῚ 86, 2. ΥἹ 24, 8. ΕἼ, 
Ροθη. 1408: Ν' 79, 1 ρῥτορίογ 
οὐδ πο ΟὈἸἸα σᾶ πὶ ῬΓῸ ΠΟΙηΪ- 
Ὠδίϊγο ϑοοιιβαίνιιβ ροβὶθιι8 681), 
564 ἀδβιηῦ ΘΧΘΠΊΡΪα οᾶ515. Οὔ] - 
41] 510 δα ΠοΟΙΛΙΠΑ ΝῊ ΠῚ ΔΡΡΟΒΙΙΪ. 
Ῥεϊηαο ΑἸΠθμ θη 565 νηΐ ΓΟΒ 6556 
ΠΟῸΠ ἷρθε Ηδγιηοοῦαίοθβ ἰηάϊοανῖί, 
564. οἷιβ σϑὶ πιηΐϊι5 ΔΙ] 8 οϑί 
(32, 83), αυθπὶ 1116 γϑυ ΠῚ 6556 

οοπίοηαϊς (88, 1- 4). [ἰδαὰ6 
ρίϊὰ5Β πο πιηίϊ5 νΘΡῸ8Β. ΠΟῚ 
6558. ἀϊοϊίαγ. Ουδ6 οαπὶ ἰίδ 5ἰηΐ, 
γϑοθρίπιβ Μαάνιριὶ οτηθηάδίϊο- 
ποι (Δαν. οΥἷί, 1 Ρ, 826), ᾳυδτῃ 
ΔΒΒΘΠ511 510. ΘΟΠΊΡΓΟΡανὶ ΟἸα55. 
-- αὐτούς, ἴρ505, ἷ, 6. τοὺς 
Συρακοσίους. (υᾶτγο εἰΐαπι σφᾶς 
5ΒΟΡΙΌΙ Ῥοίαϊι,, Οἱ, δάη. ' 82, ὅ, 
40, 2. -- ὅ τι..-.  ἄντιπα- 
ϑοιεν. Κταθρον, ὅτου Ιερδη- 
ἀππὶ ΟΟΠΟΙΪζ, 410 ΟΡτι5 6558. ΠῸΠ 
νἱἀδίαγ, ΤΠ ΘΓρΡΓΘίαΓο τοᾶβ δὲθ πῖολέ 
ἐπ οἵἴποηι ἀδίογη Ογασδ Ἰλγον- 
86118. εγ οἰάεηπ ιυϊγθη. Οἱ. 40, 
1. -- ὀλέγον δ᾽ ἦν τὸ πι- 
στεῦον. ΟἿ δάη. 1 45, 1. 

8. 2, δήμου προστάτης. 
Οἵ. αἅυ, ΠῚ ΤΟ, 8. -- πιϑανώ- 
τατος τοῖς πολλοῖς. Οἵ, 
ΠΙ 86, 5 εὐ 101] δάμη, 
δ, 86. 81. τοὺς μὲν, 

οὕτω. ΗοΧΑΠΊθίου. Οἱ. ΗΝ 
49, ὅ. -- τοὺς μὲν ὙΡΕΣ 
ναΐίους τοϊαίῖνο Ρταθοθάϊι ῥνο- 
ΡῬίοῦ ορροβίϊππιὶ τοὺς δὲ ἀνμεῖς 
λοντας. Ο΄. βἄη. ΠΙ 39, 
καὶ ὑποχειρίους ἡμῖν, γε- 
νέσϑαι τ--- ὥστε. « γγενέσϑαι. 
ῬΑΥΪΓΟΙ ΠΟΒ: 80 ἐλόνίολι δοΐπ πα 
σοῦ ἵἴπ ππβοῦ (ἐριυαϊέ ποῦ. 
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οὐ ϑαυμάζω, τῆς δὲ ἀξυνεσίας, εἰ μὴ οἴονται 
2» 5 δ Ἁ ’ ᾽ς...) ’ 

ἔνδηλοι εἰναι. οὗ γὰρ δεδιότες ἰδίᾳ τι βουλονται 
τὴν πόλιν ᾿ ἐς ἔκπληξιν. καϑιστάναι, ὅπως τῷ 
κοινῷ φόβῳ τὸν σφέτερον ἐπηλυγάξωνται. καὶ νῦν 
αὗται αἵ ἀγγελίαι τοῦτο δύνανται, (αἵΣ οὐκ ἀπὲ 
ταὐτομάτου. ἐκ δὲ ἀνδρῶν οἵπερ ἀεὶ τάδε κινοῦσι 

ὕΔρ. 86. 8 2. τὸ σφέτερον ,οἀά,, τὸν σφέτερον 50}0]. 6χ- 
Ρ᾽οαη5. ὅπως κοινῇ φοβήσαντες ἅπαντας τὸν ἴδιον φόβον ἀπο- 
πκρύψωνται εἰ ὙΑ|18 γουίθηβ υἱὐ ΡΆΒΙΠΟΟ πιθία 508} Οοου]ξοηΐ, 
Ιἀθπηααθ νἱάθίαν. [6ρ558 Βεχίρραβ, ααυὶ (απ Βἰβίον. ὅτ. τηΐῃ, οᾶ, 
Ὀἰπάονἢ, 1 Ρ. 196) πιπο Ἰοοιπὶ ἱπηϊίδέι5 ὅπως ἂν τὸ σφέτερον 
δέος ἐπηλυγάξησϑε 5ογῖοῖ:. ΟἿ δᾶη. 

8 23, οὗ γὰρ δεδιότες... 
ἐπη λυγάξωνται. Ῥοβίαιδπηι 
ΟΥ̓ΔΙΟΥ 605, αὰαἱ ΑΥΠΘΗΙΘηΒΙ πὶ 
αἀνοηίαπι παηίαπίθ5. 5.0 Π6Π 585 
ΡῬοΓ ουγογθηΐ, δυάδοϊ Π1ΪΠΪπ16 6Χ- 
ΘΘΠΠ6Ργ6 ἀθοϊδγανὶ:, ἰᾶπι ρϑηθρδ 
Βϑηΐθηςία ὑ805 ᾿ο ἰΐᾶἃ ΘΟΙΏρΓΟ- 
Ῥᾶί, υὧυὐὐ 4 ρτινδύίϊηι δ11- 
ααϊὰ {Ἰπηρδηΐ 605 Οἷν 08 [6 ΠῚ 
ἀἰοαί βίπ ἀθσ οἴ ἢ 61 ἃ 6 ΠῚ Π16 - 
ἐὰπὶ σομΐοοτθ, αὐ ΘΟ Πϊ 

{ΠΟΤῈ 51 πη] ΟὈξοο δπηΐ, ἰ, 6, 
αῤΓ ΟἸΠΪΠΤΩ {ἰπΠΊΟ 6 ΠΊ οχοϊἐ 68 
εἰδοϊαπιί, αὐ Ἰρβουῦιπι ἰσημᾶν]ᾶ ΠΟῚ 
οοϑποβοδίαυ; ἀεϊηᾶθ Ῥτοχὶηἷβ 
ΨΘΥΌῚ5 Π8 ΠΟ Οϑιι5Ά τη ἰίϑ ὈΥΟΡΟΒἷΐο 
ἰασϊοῖο ΘρΡΡ]1οαύ, υαὐ οὐϊᾶη ἴῃ 
ὨῸΠΕ115. 1115 οδη] νάίθγθ ἀϊβϑυίβ 
βισηϊῆοοι, ῬοΥΡοΓπι Ἰρὶέαν (855, 
6 νἱ ἀεδπηοηβίγαύϊνα δυέϊοα! οοσὶ- 
ἰᾶ1. Νεαὰδ δηΐϊπὶ ῃἷς δυιϊοα! δηΐθ 
γάρ υἀϑὺ8 ροδιίϊουβ εὐ Ηδγοάοίθιβ 
(οἴ. Βιείη, 84 1 172) Αὐεοῖβ. ρτὸ- 
586. ΟΥ̓ΔΙΟΠΪΒ ΒΟΥ ΡΟΟΥΙ 115. {δαὶ 
Ῥοίδβί δὲ ἔαϊβο Οἷδδβ. 1 69, 2 
Δ]|16ραΐ, ἀθ αὰο οἵ. δάπ, οὐ πη]. 
ΡΠ. ἃ. 1808 Ρ. 472. ἃ. 1868 
ΡῬ. 178, Οοἀᾷ, 5δουῖρίιτα τὸ σφέ- 
τερον Ἰάοηθᾶ βοηίθηΐ σᾶγοί. ΝΆΤῚ 
ΒΘ ΑΠΊ ΠῚ Δ (1018 Ἰερῖριβ ΓΘραρμδί 
αυοά δέος εχ φόβῳ νεὶ ρϑτιῖ- 
οἰρῖο δεδιότες γϑρϑίεσ ψοἱ πηΐ, 
ΠΘάὰ6 ΟἸΊΠΪΠΟ 56 Πη88ππΠη)ι, 8 ηἷ- 
Πα, ΟΟΙΠΙΠΟ 8, ΟΟΠ 5118 
5118 ΟΟΡΊΔΓ6 ΡΟΘ5.ΠΊΙ5, απο 
ἰ8}1ἃ ατἃ ταϊϊοπο δᾷ φυίνϑυισῃ 
{ΠΟΥ Ρογποδηΐς παπᾶ ἴδοϊ!α 
Ἰη θ!Π δρτασ, Ψογθαηι ἐπηλυγά- 

ξεσϑαι ἀονϊναίαγ δὺ ἠλύγῃ, αυδ6 
οβί σκιά (Η 65 γοῃ. ), σκότος (ϑ5υἱά.). 
-- τοῦτο δύνανται. Οἷ. τἄπη. 
1 141, 1, Ῥοδβύ Ἰδοὺ νοῦρθϑ ,,4ἱ 
βύγποίαγαθ ἢϊαύαπὶ 60 ΘΧρ]ϊοδτὶ 
δα τΟ]Θαυϊ ΡΌ558 δἰ βυϊπιδηῖ, 
αποα ΡΥΓΟΠΟΙΉΊΘΗ τοῦτο ψ 6.015 ἴπ- 
θα ΘΟ θῈ5 (οὐκ ἀπὸ ταύὐτο- 
μᾶάτου ... ξύγκεινται) {ΠΠπ|π5ίτὸ- 
[ὰ}, 1 παπᾶ ἀυ 16 [8 ΠΠππύπν, Νάτα 
νοῦα τοῦτο δύνανται (Ποο 
νδίθηί, 60 το πάθη.) δρογίθ 
δα Π1Π1 αἰϊπιὰ τϑβρίοϊαηῦ. αυδπὶ 
δά ἰὰ αυοὰ τηοᾶο αἰοίατη δγαῦ: 
βούλονται τὴν πόλιν ἐς ἔκπ- 
πληξιν καϑιστάναι. Ἐὰ δυΐθηι 
486 5Θ4 πη Έ0Γ: οὐκ ἀπὸ ταὐτο- 
μάτου.... ξύγκεινται ποὺ οοπ- 
ΒΠπ|πὶ δα οᾶ, 40 [αϊδὶ πη] 
ἰοπάδηΐ, 568 ουϊσίποπι ᾿παἰσαηΐ, 
ὑπἀθ ΠῚ 5᾽ηί, θυ8πὶ| Οὗ Γαπὶ 
ΘΠῚ ΠῸ}}0 πιοάο δὰ Θχρ] σα η 1Πὶ 
1Ππ14 τοῦτο ροβϑβϑὶπί ὙΘ θυ, ταὶ ῃὶ 
αὐϊάθηη ΡΓΟΠΟΠΊΘη αἴ ροβύ ψϑῖ- 
θαπὶ δύνανται, ουϊαβ ΡΟΒΕΓΕΠΊ8. 
5ΎΠ4 08 ἴδ01}}186 ΔΌΒου θυ ροίαϊί, 
᾿Π5Θ ΘΠ ἀπ 6556 νἱἀθίαν, “" ΟἸ ἃ 55. 
ΒΎΤΊΡ. ΟΥ̓. Ρ. 12. Οἱ, δᾶάπὺΐῦ 
11,1. - ἐκ δὲ ἀνδρῶν. οἱ 
δᾶη. ΠῚ 69, 1. - οἴπερ ἀεὶ 
τάδε κινοῦσι, 4αὶϊ 11ἀ 6 πὶ 
ΒΟΙΡΟΥ ἢδᾶ66 (ῃηοϑβίγϑϑ Γ65) 
ἐυγθᾶπί, ἢϊο {ὰγῦ85 οχοῖὶ- 
ἰδπί, Οἱ, δάπ, 84, 2. Βοτη οὐϑ- 
ΤΟΥ ἴρ58 ἱπῖγα 88, 2 510 Ἵχρ!ϊοδι: 
οὺς. ες ἀεὶ ἐπίσταμαι ἤτοι 
λόγοις γε τοιοῖσδε καὶ ἔτι 
τοὐτων αακουργοτέροις ἢ ἔργοις 

ΟΣ λας ΔΑ νὰ τον ν᾽ δ ἀυδι, κυ-ν ὁ 

εξ δὲν 



8 ξύυ ύγκεινται. 

ΓῚ 

ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ 86. 87.) δὃ1 

ὑμεῖς δὲ ἢν εὖ βουλεύησϑε, οὐκ ἐξ 
ὧν οὗτοι ἀγγέλλουσι σκοποῦντες λογιεῖσϑε τὰ 
εἰχότα, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἂν ἄνϑρωποι δεινοὶ καὶ πολ- 
λῶν ἔμπειροι. ὥσπερ ἐγὼ ᾿1ϑηναίους ἀξιῶ, δρά- 

9 ᾿ ᾽ ΄ σειαν. οὐ γὰρ αὐτοὺς εἰχὸς Πελοποννησίους τὲ 
ὑπολιπόντας καὶ τὸν ἐκεῖ πόλεμον μήπω βεβαίως 

, ΔΎ τ ΟΝ , ᾽ ΩΣ 
χαταλελυμένους ἐπ᾿ ἄλλον πόλεμον οὐκ ἐλασσω 
ἑχόντας ἐλϑεῖν, ἐπεὶ ἔγωγε ἀγαπᾶν οἴομαι αὐτοὺς 
[κὸ 9 ς “» ρον Ψ , ᾽ ’, ’ 
ὅτι οὐχ ἡμεῖς ἐπ΄ ἐχείνους ἐρχόμεθα, πόλεις τοῦσ- 
αὗται καὶ οὕτω μεγάλαι. 

1. Εἰ δὲ δή, ὥσπερ λέγονται, ἔλϑοιεν, ἴκα- 
νωτέραν ἡγοῦμαι Σικελίαν Πελοποννήσου διαπολε- 
μῆσαι ὅσῳ κατὰ πάντα ἄμεινον ἐξήρτυται., τὴν δὲ 
ἡμετέραν πόλιν αὐτὴν τῆς νῦν στρατιᾶς, ὥς φασιν, 
ἐπιούσης 9 καὶ εἰ δὶς τοσαύτη ἔλϑοι, πολὺ κρείσσω 
εἰναι" οἷς γ᾽ ἐπίσταμαι οὔϑ᾽ ἵππους ἀκολουϑή- 
σοντας οὐδ᾽ αὐτόϑεν πορισϑησομένους εἰ μὴ ὀλί- 

᾿ (μῶν 5.) ΄, Ἵα9ϑ9 ς , 7 

γους τινὰς παρὰ ᾿Βγεσταίων,. οὔϑ' ὁπλίτας ἰἐσο- 

(δρ. ΧΗ 
ὕδηὶ οὔὗϑ᾽ ἵππους... 
5Ρ᾿οπαπὶ 6βῖ, 

8 1, οὐδ᾽ ὁπλίτας οοἀά, Επηθηά, Ηδϑδοκ, οἱ Ββκκ.: 
. οὔϑ᾽ ὁπλίτας ἰμῖοῦ. 56. γθβροόπᾶθγο Ροι- 

ἰσοπληϑεῖς ταῦϊοῖ ᾿ἰυτ]. Οὗ, Ηδγοάϊΐϊδη, Πρ. 881. 

βουλομένους καταπλήξαντας ταΐη 5. Οἱ, ΠῚ 40, 4. -- δεα- 
τὸ ὑμέτερον πλῆϑος αὐτοὺς πολεμῆσαι, δὰ ἀθθθ ἰδπ- 
τῆς πόλεως ἄρχειν. -- ξύγ- ἀαπ, δὰ ΘΠ απ ΡΟ ΟΥ  ρ 4 Π- 
κεινται. Οἵ, δάη. 82,1. ἄἀπηι. --- ὅσῳ. Οὗ, δάη. ΠῚ 11, 

8 8. ἐξ ὧν. ΟΕ, Ἐν ΠῚ 838, 1. -- τῆς νῦν στρατιᾶς 
4, ΥἹ 88, 8. -- ἄνθοωποι ἐπιούσης -- τῆς νῦν ἐπιού- 

. ἔμπειροι. Οἱ, 1500 ν. ΜΠ οὔσὴῆς στρατιᾶς. Οἵ, δάῃ, Ε90.5.1 
299 ἄνδρα δεινὸν καὶ πολλῶν -- οἷς γὲ ΞΞ ἐπεὶ ἐκείνοις γε 
ἔμπειρον. --ὥσπερ. «ἀξιῶ, (τοῖς ᾿Αϑηναίοις). ΟἿ, δάη. Ὁ 
5011, ἂν δρᾶσαι. Ῥιοῖς 86. οχὶ- 96, 4. 61, 1. -- οὔϑ᾽ ὅπ- 
51 Πγ8 ΓΘ ΑἸΠΘηΐθη565 θοάθηι πιο πους ἀκολουϑή σοντας. Οἵ. 
40 ΠΟΙΠΊΪΠ 65. 5016 165. τ αἰ (ΓΠῚ- δάῃ, 928, 1 εὐ 84. ---ῬὉἮ ΟοἋὗϑ᾽ 
46 ΓΟΡΓᾺ ΡΟΓΪΐΟ5. 8ΟίΓΟῸ5 6558. 
Πα ὰ6. ΠΟῚ Ρὰ5. εβί Κταρρϑυὶ 
οοπϊθοίυτα οἵουσπερ. 

4, ὑπολιπόντας. ΟΙ. 
10, 1. 11, 1. -- καταλελυ- 
μένους. ΕΤ ΠΉτας ἀθ 6110 ᾳφυοὰ 
᾿ρϑὶ παθεμπῦ πομᾶππι οΟΠροΟϑβίίο. 
Οἵ. εγοα. ὙΠ 140. 

Θαρ 8.. 1 εἰ δὲ δηή "Βὶ 
γΥ6ΓῸ υαἰΐϊᾳ 6, δῖ νοτὸ πη 110 - 

ὁ πλίτας ενν ἐλθόντας, π6- 
αὺθ σύᾶνὶβ δυηδίαγϑθ π|ΐ- 
᾿1068 ὨΟΒίγΪ5 ΠΌΠΊΘΙΟ ΡΆΓΘΒ» 
αὐαΐϊρρθὸ αυἱ πᾶνὶθὰ5 86- 
νϑηθνίηῦ (ᾳαοηΐϑιι ἢϑνὶθ 85 
ν ϑοῦϊ θύαη 1). ΤΠίαααθ ΑἸ Θηΐθη- 
8565 ΒΘΟῸΠ ΠΟ ἰιΔὈϊίγῸ5 6558 
Ρϑαϊαίπὶ οΥαν (6. ΔΥΠ δ ΠῚ 5110 
Ῥϑᾶύθηὶ ἴηἀ6 οΥϑίον ΘΟΠοΙ αἀ 1, ααοὰ 
ῃᾶνὶθ 5. πϑυα ἔαοῖ! ταηίδο οορίδ6 

ἔπειτα δὲ 
ὅτι, εἰ καὶ 
ἔλϑοιεν, νι- 
κηϑηζσονται. 



88 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ζ, λζ΄. λη 

πλήϑεις τοῖς ἡμετέροις ἐπὶ νεῶν γε ἐλϑόντας (μέγα 
γὰρ τὸ καὶ αὐταῖς ταῖς ναυσὶ ,πούφαις τοσοῦτον 
πλοῦν δεῦρο κομισϑῆναι), τήν τὲ ἄλλην παρα- 
σκευήν, ὅσην δεῖ ἐπὶ πόλιν τοσήνδε πορισϑῆναι, 
οὐκ ὀλίγην οὖσαν. ὥστε (παρὰ τοσοῦτον γιγνώ- 
σκω) μόλις ἄν μοι δοκοῦσιν, εἰ πόλιν ἑτέραν τοῦ- 

’ , , " αὐτὴν ὅσαι Συράκουσαί εἰσιν [ἔλϑοιεν ἔχοντες] 
καὶ ὅμορον οἰχήσαντες τὸν πόλεμον ποιοῖντο, οὐκ 

ΓΔ ΉΒΡΟΥΔ ΠΥ αυδηΐα6 ἰθονγἃ ῬΓΟ- 
Βοϊδοαηίασ, Οἱ, δάῃ. ΙΝ 88, 1. 
Ουτ (1455, βργεία 16 β πιὰ οὐ βἰπη- 
Ἰἰοὶ ταίϊομθ ἐλθόντας ποῦ δά 

ὁπλίτας, 564 οοπίγτα ΒΘΓΠΊΟΠΪ5 
Ἰερϑβ ([οηρ6 ἀϊνθγϑαιῃ οί ΚΟ 179, 
1) δὰ οἷς τοι(α]ενῖς, πο Ἰηί6|16. 
δἴθηαβ. ὐδθίθσυιιπι ᾿ΑΙΠΒΠΆΘΟΥΑΠι 
ἰὰ βθαᾳὰϊ δρρᾶιθί, αἰ Αἰπθπὶθη- 
βἰαπι ΟΟΡΙἃ8. 80 υἷγεβ ἀϊοθηάο 
απ8πΊ ΤηλχὶΠΊ8 ἀογηϊπιδί. σ΄, 
δάη, 28, 1, -- μέγα Ὑ τος 
κομισϑή ναι δηίθηδο ἴῃ πΠΌΤΩ 
Θπαη ἰδίττη ΘαΠΔ ῬΥΟΧΙΠῚΪ5 γΘΓΡῚ5 
τήν τε ἄλλην... οὖσαν οοη- 
᾿Ἰαηχίτηιιβ, αἱ αἰ ΓΒ ο1]6 6856 ἀϊοοτο- 
[πὴν τϑπίαμη ΘΧΘΓΟΙ ΠῚ δἰ πλαὶ ΟἼΤη 
ἰδηΐο ἀρρᾶγδια ὑγᾷπΒρουίΆτο. ϑοα 
τϑριυρσπαὶ χούφαις, 4αοηΐδπΠ,, 5] 
Το] Ια 5 Δρραγδίιβ. 5' πηᾺ]} νίαν, 
ΠᾶΥῸΒ ΠῸΠ διπ ἱπηροαϊΠΊΘ ἢ 15 
γδοιδς (οἴ. δᾶη. 84, ὅ): ἀοἰπάε 
ἀθΌ. ΠΟΥ εϑί τέ Ἰαποίανα, ῬτῸ αυᾶ 
Ροϊυ5 καὶ ἅμα ΘΧβρεοίθβ. [ἰᾶ- 
αα Αὐτ, οἱ Οἷαββ βδϑοῦ!! ἤππῸ 
πᾶθο νοῦρᾶ ἴθ ῬδΥθη Ποβὶ τη γϑᾶ- 
ΘΡἾΠγ5,. ἰὰ αἱ Ἰῃ56 4 θη 9118 
τήν τε ἄλλην... , οὖσαν 1οΥ 1 ΠῚ 
τηθγατη 84 ἜΤ Ον ἵππους κ. 
τ. 1. οἱ οὔϑ' ὁπλίτας ὅς. ὑπὸ τὴ, 
δαϊππραίαγ 6 πὶ Ὁ ἐπίσταμαι 
51) Ῥοῃάρῃξ, γερὰ καὶ αὐταῖς 
ταῖς ναυσὶ κούφαις, εἰΐδτη 
ἰρ5ῖϊδ πᾶύῖρὰ8 δχρϑαϊ(ϊ8, 
ἰάθπι νϑ]θηΐ δία 'ρ 515 πᾶνὶ- 
5, οὐϊδτηϑὶ ἱπὴρθαϊπ θη 5 
ΟΠ δυηΐ οπμοτγαίδε (οἷ. δάη. 
Ὑ 99); πλοῦς αὐΐθηιὶ ΟΟΡ᾿ΊΔΓῸΠῚ 
Ὠδν ΔΙ τη ἘΧΡΘα 10 6 ΠῚ βρη! ῆοαι 
τε 20, 1). -- τήν τε ἀλλην 
οὖσαν, οἱ θ᾽ Ια α τὴ ἂἃΡ- 

Ρατδίατι, αὐϑηΐαμη ΟΡῸ5 51 
οοηίγα οἰν᾽ δίθπι ἰδ ΡΟ - 

ἰοηίοπηὶ ἰηδίτγαϊ, δια εχὶ- 
θσαστῃ 6586 ᾿ἰάδοσαπο Ππδυᾶ [80116’ 
80 118 σοηρδυαυὶ ρΡ085586. Ηοο 
ΤῊΘΠΊΥ ΠῚ [Πθουΐογα πιοᾶο δηὰη- 
ἐἰαίϊοπὶ τοὶαίϊναθ δᾶάποχαμη 68, 
46 αὐο οἴ, 8Δ΄ῃ, 10. 9... 11. 

8 2. παρὰ τοσοῦτον γι- 
γνώσκω, οσαΐῃ ἰᾶηία αἰΐο- 
γϑηΐϊα ἰπαΐοο, ἰδ πίαι}) 586} - 
ἰοηύϊα αἰ ον ο 80 115, αὶ νΟὈ 5 
παηἰϊαίο Αἰποηϊθηβίαμη δάνθηϊα 
ΤΟΥΓΟΤΘΠ. ἰποαίθγα βίπαθηΐ (ξο] 0]. 
παρὰ “τοσοῦτον διαφέρομαι 
τοῖς τὰ ἕτερα διαγγέλλουσι). 
Οὗ, δάῃ, ΠΙ| 49, 4. Οἰπηὶ ρτορᾶ- 
Πα οαγοί αυοὰ Ηουν γᾷ, (Θεά, 
Τιυο. ,Ῥ- 84) οοπῖροὶ! παρ᾽ ὅσον 
γιγνώσκω. -ο- μόλις ἄν. 
οὔκ ἄν. Ὅδ ἰιοταίο ἄν οἵ, δάπ, 
1186, 4. -- [ἔλϑοιεν ἔχον - 
τες]. Τῃ ἔλθοιεν ρυίπιυβ. οἴϊθη- 
αἴ ΟἸα55. ἰάψιιθ 50 ἴᾳγα, Ου0- 
τη040 δηΐπὶ ἴῃ 510 πὶ ἰ(8 4}1- 
ααἷθ. νϑηΐϊγα ροίθβί, αἰ ἀγθ θη 1θὲ 
μαρθαί ἴῃ δϑαιι 564685 οοἰϊοοᾶ- 
νου Ιου αὶ ἴῃ {0 6, 
αῦδπη 1Ὁ1 παῦϑαί, οοπβθάθυϊί, θὰπὶ 
ἴδηι δηίθαᾷ 60 ψϑηΐβδθα ορογίθί, 
Βρα εοἰἰδπὶ ἀεοϊείσ ἔλθοιεν τηο- 
Ιοβίαπη τϑπιᾶποί ἔχοντες. Θεία 
τπ] 0 ΔΡ(15 αυδη πόλιν ἔχον- 
τες καὶ ὅμορον οἰκήσαντες ἴπ- 
ΨΘΥΒΟ οΥἀΪπ6 πόλιν ὅμορον οἰκή- 
σαντες καὶ ἔχοντες ἀϊορτγοίυγ. 
Οὐτη δυίθπι ΠᾺ]10 5θη θη 86 ἀϑηηη0 
ἈΌθ65856. ροββὶί, βίπια! οὐ ξλ- 
ὅοιεν Ἰὰ 6χ ἱπίθυρυθίδιηθηίο ἴγ- 
Τρ 5558 οὐ ΤΊ), νϑυὶβ θοαὶ τη Πα πη 
6588 Ρυϊίϊαπηπ5. ὈΙοΙί ογϑίου ΑἴΠ6- 
πΐθη868 Π6 ἰὰπῇ αυϊ 6 ΠῈ Ρ ΓΙ οἰ ΘΠ 
οἴπρίίανοβ 6556) 5ὶ ἴῃ ὍὉΓθ6 ἃθαι8 
τηᾶσηᾶ οὐ ἢηϊ πη “οπδβθαθιϊηΐ 
Ἰηάθατο ἰδπαῦδπηὶ ἐξ ὁρμητηρίου 



ΕΤΟΣ Ῥ. ΘΕΡΟΣ. (ΑἹ 87. 88.) 80 

ἂν παντάπασι διαφϑαρῆναι, ἢ ποῦ γε δὴ ἐν πάσῃ 
πολεμίᾳ Σικελίᾳ (ξυστήσεται γάρ) στρατοπέδῳ τὲ 
ἐχ νεῶν ἰδουϑέντι καὶ ἐκ σκηνιδίων καὶ ἀναγκαίας 
παρασκευῆς οὐκ ἐπὶ πολὺ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων π- 
πέων ἐξιόντες. τό τὲ ξύμπαν οὐδ᾽ ἂν κρατῆσαι 
αὐτοὺς τῆς γῆς ἡγοῦμαι" τοσούτῳ τὴν ἡμετέραν 
παρασκευὴν κρείσσω νομίζω. γ 

ὅ8, ᾿“λλὰ ταῦτα, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, οἵ τὲ ᾿4ϑη- Ἔτι Ὡς 
ναῖοι γιγνώσκοντες τὰ σφέτερα αὐτῶν εὖ οἷό᾽ ὅτι ποιοῦσιν ὥν- 
σῴξουσι. καὶ ἐνθένδε ἄνδρες οὔτε ὄντα οὔτε ἂν δθὲς ΟΤΕΣ 
γενόμενα λογοποιοῦσιν, οὺς ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον, ἘΜΆ τος 
ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐπίσταμαι ἤτοι λόγοις γε τοιοῖσῦε χοῦ ξῦου: 
ἔτι τούτων κακουργοτέροις ἢ "ἔργοις βουλομένους 
καταπλήξαντας τὸ ὑμέτερον πλῆϑος αὐτοὺς τῆς 

8 2. τὸ δὲ ξύμπαν οοἀὰ. ΟἿἮἁ «ἀπ. ΠῚ 40, 4. 

Ρτοίροιϊ ΘΠ πὶ σουδηΐ. -- - ἡ πού 5ροπάθδηι. -- ἀναγκαίας. Οἵ, 
χ δ δή. (Υ, δάῃ. ΤΟΜΟΣ 9: ἈΠ ΕΝ 8. 19:0 -- ὑπὸ τῶν 
ἐν πάσῃ πολεμίᾳ Συκελέᾳ ἱππέων. Οἷ, ὙΠ 78, 1. -- τὸ 
--- ἐν Σικελίᾳ, ἢ πᾶσα πο- ξύμπαν. ΟΥ δαη: 1 145. -Ξ 
λεμέα ἔσται. Οἵ. 21, 2 ἐς ἀλλο- 
τρίαν πᾶσαν Ἰθί4αθ δάη. -- 
ξυστήσεταιγάρ, οοπἰ προ 
ΘὨΪΠῚ 856 ΟΟηΐ ἃ 608 ἰοίᾷ 5101 14. 
π-͵ στρατοπέδῳ... ἴδρυ- 
ἡ έντι, οαδινὶβ οχ πᾶνὶθὰ85 
(πα ν41}} 15) οοηδίϊία 5. 58] 
θ6Π απ βορδηί, πιθαιαϊοπάτιπὶ 
οηΪπὶ εϑί εἰ τὸν πόλεμον ποι- 
οἶντο, δὰ ατοὰ στρατοπέδῳ ἐκ 
νεῶν ἰδρυϑέντι οἱ ἐκ σχηνι- 
δίων. . ἐξιόντες ἰηίο 586 τὲ-- 
καί ρους ἰπαηοία ΡΥ ροῦ- 
«{ἰποᾶηΐ. Νραιθ δηἷπὶ ἢἶς ἀδίϊνιιβ 
εἰΐδπι ἃ} ἐν ΡῬΥΔΘΡΟΒ ΟΠ 6 Ροπάογα 
Ῥοίεβί, αιθηϊδη ΠΟ ἴῃ ΘΑ γἾ8, 
Βεἃ οχίγα οαϑίγα θ6]] αίαυ, ΟΠ 
δα 6 ΠΔ ΘΑ 5.15. ΠΑΥΑ] 115. ΡγῸ βίδ- 
το 0 6 αἰαπίαν, ἀη 46 ργο οι 6] } τὴ 
Βογαπί, ῬΓῸ ἰηβίγαπιθηίο Β6}}1 
βογοηαϊ 114 δοοῖρὶ ροββϑαηί. Εδ]50 
ΟΙαθ85. ΟΡβοῦσα δία οομίονία 
Ἰητογρυθίδι 0 η 6. τιϑι85 στρατόπε- 
δὸν Ἰἴο Θχθυοϊ τη 6556. βίϑιυϊί, 
φιοᾶ εἰ ἔδρυϑέντι νοίδι οἱ ορ- 
Ῥοβίίαηι πόλιν, οαἱΐηοη οδχοτγοῖ- 
15.) 564. σαβίταἃ οχ δάνριβο στϑ- 

-- οὐδ᾽ ἂν κρατῆσαι αὐὖ- 
τοὺς ,.τῆς γῆς ἡγοῦμαι) 
οὐδ᾽ ἂν ἀποβῆναι αὐτοὺς εἰς 
τὴν γὴν νομίξω δυνήσεσϑαι. 
560]. ΒΟΥ ΓΟ5 ἰδττᾷ ΡοΥ- 
{π|8 ψΘΥΔ , Ροἰογίαιιθ ΡῸΓ 56 νοὶ 6Χ 
110 Ὑ γα ῚΠΙ Ἄβη. 1 171 δρυγϑϑϑὶ 
ορίαία, Ροιϊϊ πη ΤΥΟΘ5 
ΑΥΘηἃ. δε 'ἴὉ] δηλ σα 5 
0}. Βα. Ηἴος αἱΐαπὶ νἱτη 
118. Βυ  θοῖέ Π1α., οἱ οϑὲ αθυθηῖγ' 
πιαϊίγε ἦ6 ἴα δαπιραρῃηπθ, απἃ 
5 ΘΠ ΟΔ ΕΠ 6 Ξ8Π6 Ἰοϑίηνιβ χρα- 
τεῖν τῆς γῆς 28, Ἢ 5Βεα 5ὶ ᾿ἷὸ 
Θδοά θη πιο40 πιο ργθίδηλιν, 1Πυἃ 
μὴ κρατεῖν τῆς γῆς ἘΪΠ11 ἴθγ 6 
ἀἰβονι ἃ τῷ μὴ πολὺ ἐξιέναι 
ὑπὸ τῶν ἱππέων, οὐπὶ ἰδπηθη 
ΠΟὴ τηο040 {ΠΠπ|4, 564 ἡ6 πος αυἱ- 
ἄοπι ΑἰΠδπΐθπβοβ οἴδβοίυνοβ 6556 
ΑἸΠΘηΔσΌΓΑ8. ἀβϑουθγοί, 

ὕαρ. 88. 8 1. ἐνθένδε 
ἄνδρες. ΘΕ. ὃ: -- οὔτε 
ὄντα οὔτε ἂν ,γενόμενα τε 
ἃ οὔτε ἐστὶν οὔτ᾽ ἂν γένοιτο. 
-- λογοποιοῦσι] ψευδέσι 
λόγοις συντιϑέασι. ϑειιο!. ΟΥ̓. 



90 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΠΡΑΦΗΣ Ζ, λη΄. 

πόλεως ἄρχειν. καὶ δέδοικα μέντοι; μη ποτὲ πολλὰ 
πειρῶντες καὶ κατορϑώσωσιν" ἡμεῖς δὲ κακοί, πρὶν 
ἐν τῷ παϑεῖν ὠμεν, προφυλάξασϑαί τὲ καὶ ἘΠπρ ὁ 
μενοι ἐπεξελϑεῖν. τοιγάρτοι δι᾿’ αὐτὰ ἡ πόλις ἡμῶν 
ὀλιγάκις μὲν ἡσυχάζει. στάσεις δὲ πολλὰς καὶ 
ἀγῶνας οὐ πρὸς τοὺς πολεμίους πλείονας ἢ πρὸς 
αὑτὴν ἀναιρεῖται, 
δυναστείας ἀδίκους. 

ὑμεῖς ἐθέλητε ἕπεσϑαι, 
ριιδεῖν γενέσϑαι, 

τυραννίδας δὲ ἔστιν ὅτε καὶ 
ὧν ἐγὼ πειράσομαι, ἤν γ 

μήποτε ἐφ᾽ ἡμῶν τι πε- 
ὑμᾶς μὲν τοὺς πολλοὺς πείϑων 

τοὺς [δὲ] τὰ τοιαῦτα μηχανωμένους κολάξειν, μὴ 

ὕᾶρ. 58. 

Πθπη, ΤΡ 10. 49. ΥἹ 14, Ηδβγοῖι, 
λογοποιήσαντες" πλασάμενοι 
λόγους ψευδεῖς, ΤΠΘΟΡΠν. ΟΠᾶν. 
8 ἡ δὲ λογοποιία ἐστὶ σύνϑεσις 
ψευδῶν λόγων καὶ πράξεων. 

82, καὶ δέδοικα μέντοι, 
δὲ γ8 10 πῃηθίπμο. -- πολλὰ 
πειρῶντες. Μαϊοπίηθ τη} ἃ 
ἐοπηρύδη 65 δη δ] αἰ] ἐπὶ (1. 6 
5886 0Ρ6) ἱἰεδπιρίαπιίεοϑβτ 1460, 
ααοὰ 100 ΡΙΟΡΙοΡ ΒὈΡΘνΙοτᾶ οὐ 
νῦν πρῶτον, ἀλλ᾽ ἀεί Ρτοθα- 
ὈΠΠῸ5 νἱἀ δῖαν, Κγαθρον, πολλάκις 
νι ἀθίαν οπἰ δοῖββδ, 5064 [γαβίγα. 
γιά, 514}}0. δὰ ΡΙΪαι. Ῥ]δβάοῃ. 
616 6, ΡΙαρΡΚ, δὰ Ἐπν, ΑἸο, 187. 
-- καὶ κατοριθιώσωσιν, Υ ΘΠ 
οὐϊᾶ Π] ἀβϑθαιδηΐαν, --- κα- 
κοί, 5011. ἐσμέν. -- πρὶν. 
ὦμεν. Ὅδ οπιῖββο ἄν οἵ, δάῃ. 
10, ὅ. --- ἐπεξελϑεῖν, ἴη- 
Βοοίατνὶ, φόρθη δῖε απφϑΐθη. Οἵ, 
11 88, 1. 40, 6. 
8 8. ὀλιγάκις μὲν ἡσυ- 

χάξει. Οοπίνα ον πποονδίῈ5. 84, 
4 τὸ “ξύνηϑες ἥσυχον τιθπιογϑί. 
-- ἀναιρεῖται, 5501} 10, 
Οἷ, δύῃ, 1, 1. --ὀ τυραννέ- 

Ἂν 

δαςδὲ... καὶ δυναστείας. 
Π|Δ6 βαπί (θ]οηἶβ οὐ οἷὰβ 8πὸ6- 
ΘΘΒΒΟΥηΏ ἀοΠΪΠ ίΪ0Πη65, ἢδθο 
ααδθ ἀεοϊπάθ βϑοιία βαπὺ ρϑαοο- 
ΤΠ] ᾿πηρουῖα. Οἱ, Ἡοΐπι. Ηϊϑδί. 
510. 1 Ὁ. 2561, 6 νὶ νοοῖβ δυ- 
ναστείας οἵ. 1ΠΙ| 62, 8. 1Κ 178, 
2. Ετυβίτα τυραννίδας τε οοηΐ. 

8 4, κολάξων οοἀά, Οἷ΄ δάη. 

Κυαδρ. ; ὩΔ1 αἰ ν ΟΥ̓ ΠῚ δια αἱα οἱ 
τηδῖτι5. ΔἸ ΠΡ Ὶ αΓ. 

8 4. ἐφ᾽ ἡμῶν, ποϑίύτγ8 
δοιαίο. ΟΥ̓ ΠΙ 18, 1. - περι- 
ιδεῖν γενέσθαι. σ΄, Μϑιμ. 
αν. 8 δῦ8 δάη. 2, Κυιθρ. αν. 
8 ὅθ, ὁ δἅη. 8, -- ὑμᾶς μὲν 
τοὺς πολλούς, νο8;, Ρορυ- 
1ὰ πὶ; γ 0855 41 ΡΟΡαΪ5 6508. 
ἃ ὑμᾶς ΚΟΥ Ε πολλοὺς Ἰ)ΘῃΊΟ56}). 
ὙΠΙ 1 οὐ δἱἱνὶ ὑμεῖς ὃ δῆμος. 
-- τοὺς... .«κολάξειν. Θἡποά 
ἴῃ οοἀά. Ἰοσίτιν τοὺς δὲ. 
κολάξων αἰθὰβ Ῥουβϑι πα! ἃ8 
Οδ 1515 ἔϑυνὶ πθααϊί. ῬυΪηλαπὶ ααἱὰ 
τη εἰ ααϊπὶ ΟΥ̓ΔΙΟΥ ῬΘΥΒ Δ ΒΌΓΕΒ 
510, ΠΟαῸΘ ΡΟ 586 5815 ἀρρᾶγδί 
Πθαὰ6 αἰοίιπι οβί;. ἀοϊηἂθ ἴῃ 60 
ΟΠ Θδϑύ βᾶη8ὰ ἀϊβιϊηοιίο, αποὰ 
ἀἰβοθυπαη αν πλα {πᾷ 0 οὐ Θὰ ΡΔΥΒ 
Ῥϑασουαη, αυ86 Το] ΡΟΙΓὶ 
βίπἀοαί, οἱ ΟἽ ἢ 65 Ορ(ἰπηδίθβ, οὗ 
Θἰἰδηιδὶ, απο ΡΘῚ γΘυθὰ βουῦίρίο- 
γτἶβ Π0ὴ ἰϊοοί, ΓΘ] Ϊα. αἱ ΟΡ ἰπηδύ65 
Ἰῃι6}}ορὶ Ροββθηΐ, οἵ τὰ τοιαῦτα 
μηχανώμενοι ἃ το χα ῖϑ ΠῸῚ 5ΠῚ 
αἀϊνουβὶ, χαοηϊδπι, τ΄ ἐλέγχων 
(οοην 658, 1 αυἱἰὰ τηρ ἰ 

ΘΠ) εὐ φυλάσσων (οὔ5εοΥ- 
νᾶ Ππ5,) π6 αἰ τη οἰ απέιιν) οβίθῃ- 
ἀπῃΐ, ᾽κὶ ααοααθ 8} 18 το] τΓ; 
ἀθηΐαιθ ΠἰΠλ πη 5101 ν᾿ ἀθύαν οὐ - 
[ΟΥ ΔΙΓΟΡΆΓΘ, απο 56 ᾿ἰρ88Π) 
14}1Ὡ ΠΟΙ] πϑηΐ865 ΡΌΠΙ αι Π 6556 
ἀἰοῖῦ, πο ΡΟρΡαΪΟ ΡΘυΒαΔΒΙΓΡΏΤΩ, 
πὸ πἶο ροθηᾶ5 80 [158 τϑρθίδί, 
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μόνον αὐτοφώρους (χαλεπὸν γὰρ ἐπιτυγχάνειν), 
ἀλλὰ καὶ ὧν βούλονται μὲν ϑύνανται δ᾽ οὔ (τὸν 
γὰρ ἐχϑρὸν οὐχ ὡν δρᾷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς 
διανοίας προαμύνεσϑαι χρή, εἴπερ καὶ μὴ προ- 
φυλαξάμενός τις προπείσεται), τοὺς δ᾽ αὖ ὀλίγους 
τὰ μὲν ἐλέγχων, τὰ δὲ φυλάσσων. τὰ δὲ καὶ δι- 
δάσχων᾽ μάλιστα γὰρ δοκῶ ἄν μοι οὕτως ἀποτρέ- 
πειν τῆς κακουργίας. καὶ δῆτα, ὃ πολλάκις ἐσκεψά- ἕπεται 
(ὴν, τί καὶ βούλεσϑε, ὦ νεώτεροι; πότερον ἄρχειν ἐλλεε τον 
ἤδη; ἀλλ᾽ οὐκ ἔννομον᾽ ὁ δὲ νόμος ἐκ τοῦ μὴ 
δυνασϑαι ὑμᾶς μᾶλλον ἢ δυναμένους ἐτέϑη ἀτι- 
μάξειν. ἀλλὰ δὴ μὴ μετὰ πολλῶν ἰσονομεῖσϑαι; καὶ 
πῶς δίκαιον τοὺς αὐτοὺς μὴ τῶν αὐτῶν ἀξιοῦσϑαι; 

ὅ9. Φήσει τις δημοκρατίαν οὔτε ξυνετὸν οὔτ᾽ 

Ουδα ουπὶ ἰΐα 5ἰπὶ ὑθοϊ ρθη ἀ8Δη1 
6558. ἀποίτηιβ ῬΑ μηΓοπὶ ΑΝ Θ᾿} 
ΘΙ Πα δ ΟΠ 6 ΠῚ ἴῃ ΕρΡΠ6πὶ, 110]. 
ἘΡΔΏΘΟΡΆΙ1.. (Βενὰθ ἀθ ΡΠ}10].) 
ΠΡ. 92. Ῥγοροβίίδπι. --- κολά- 
ξειν.. .ὧν βούλονται. Οἵ, 
Μαιι. αν, 8 808, Βεούηδ, ϑγῃῦ. 

141. Κνυοο, ἀτ. 8 47, 22. δάῃ. 
Π 14, 8. Ξ΄1ΠηΠΠἸοῦ Ῥάι]ο ρΡοβί 
ὧν δρᾷ. . προαμύνεσϑαι. ΟΥ̓ 
ΠΟ 1: Ξε ρὕπϑρ ον -προπεί- 
σεται, 5ὶ ᾳυἱ ἃ 6 πὶ οὐϊδπηι, 
αἱ ῬΥΪΟΙ 510] πο Θδνυθυϊί, 
ῬΥΪΟΥ ἀοενῖτη οπίαπι ἃ οορῖοι, 
--Ἕ τὰ δὲ καὶ διδάσκων, 
Ῥαγεϊη ἀσοθη 5, τ 46 8] 1015 
ΘΟΠΒ.1115. πιο ἀεβἰβίαμί. Ησο 
ἀϊοθπαο ἢϊΐ, οοηνίβοογο δὲ ΟὔΒου- 
νᾶγ6 ἃρϑηᾷᾶο. 

8 ὅ. καὶ δῆτα, 80 Ρτο- 
ἔθοϊο, ΟΥἷ, Κυρῆῃ, αν. πιᾶχ. 8 
ὅ01, 4. [ἿΙ͂Ὼ ἰΐϊ8 αῦδ6 π8δα4ι6 δὰ 
ο, 40 βϑαιππηΐαῦ 6Χχ Ορ(ϊ πηγαί θιι5 
αὶ τᾶ χ᾽ ηγ6 ον ἷ5. ΤῈ βιπαάθαῃί 
ἰπηΐογοϑ οὐ αἰν "15. Ῥοίθηΐο5. (οὗ 
τε δυνάμενοι καὶ οἵ νέοι 89, 
2) σΟΙρΕΙΪαί, ἀαογατη 11 δηίθ 
ἰϑ οὶ εἰ πη τη ἃ δἰαύθηη ΠΟη οΥἾθ 115 [πη ΟἹ 
δὰ σονίθ ῬΥδθοῖριιο δ᾽ίαιιο ἴῃ οἱ- 
νἱαΐθ ἴὰσα αΠ| νϑ]ϊηΐ, ἢἰ Ργορίου 
ΟΡΟΪΘ ἢ πὶ 56. πηαχίπιθ ἰᾷοη605 
6588 Ῥυϊοῃΐ δὰ ΤΕΠΙΡῸΒΠ οἈ πὶ δ- 
τηϊηϊβίγαπάδηη. --- τί καὶ βού- 

λεσϑε. Ὅε καί νὶά. Μαίι. αν, 
8. 620. Κτυρρ. αν, 8 69, 82 δάηῃ. 
160. -- ἀλλ᾽ οὐκ ἔννομον. 
Ουΐα ϑγυδοιβὶβ, αὐ ἴῃ ΡΙογίβαιθ 
οἰν 4010 5, ᾿Θρ6 οοηβίϊ πα πη| ογδύ, 
ἃ 410 8ΠΠ0 δοίδ 185 δα ΓΘ ΡῈ Ὁ] 1οα πὶ 
δούράογο ᾿ἰοοροί, ΜΊΑ. δάη. Υ' 48, ἃ 
Θὲ τηθηηθηΐο ἰδριτα Δ ΔΙ πι ἢ ο- 
ΤῊΔΠΟΙΡΕΠῚ, --- ὃ δὲ νόμος σοῦ. 
14 εβϑύ: ὁ δὲ νόμος διὰ τὸ μὴ 
δύνασθαι ὑμᾶς ἄρχειν μᾶλλον 
ἐτέϑη 1 ἢ ἀτιμάξειν δυναμένους 
(ἄρχειν). Ιηδηϊάνυμη ἀτεμάξειν 
6Χχ ἐτέϑη ρεοπᾶθηίθιη ΘΠ Β:ΠἸ πὶ 
βιϑηϊἤσαγο νἱαϊν Βα. ποῦ ΟρυϑΒ 
δὶ Βδἰβκὶ! δοηίθοίανα ἀτιμάξων. 
Οδίογ τὴ ἀτιμάξειν μϊο ποπ δϑβί 
ἱσηοτΐ πη ἰᾶ ΑΓ ΓΙ ον 6; βοᾷ Πο- 
μον θὰ 5 ρτῖνατε (ἀτέμους 
ποιεῖν). Οἱ. ΡΙαι, Πὸρρ. 162 ἃ. 
-- ἀλλὰ δή, αἱ νοῖτο. 6 
πος ἀλλά οἵ. «ἀπ. 1 80, 4. Οε- 
ΤΘΡα πὰ 5ἴπη}} δα] βούλεσϑε. τες 
μετὰ πολλῶν ,ἰσονομεῖς- 
σϑαι. 8610], ἐσότιμοι εἶναι 
μετὰ τῶν πολλῶν, αυαδὶ τῶν 
πολλῶν 5ουϊρίιπη 5ἰύ. ϑεὰ ἤοο 
ΒΟΥΙρΡίΟΥ ἀἰοῖ!, πΟΙ]6 605. ᾿ἰβάθιη 
απ πλλ}1ϊ8 ΠΟΙ ἶτ1ι5 ἰθρῖθι8 
νῖνουθ, βΒεᾷ ρυιδϑθοῖριῃο αποάϑπι 
ὑπ Ῥϑιοὶβ ἴᾳγα αἰ]. 
ΟΡ. 399, ὃ 1. οὔτε ξυν- 

ἑτὸν οὔτ᾽ ἴσον. δ πραϊεῖϑ οἵ. 
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ἴσον εἶναι, τοὺς δὲ ἔχοντας τὰ χρήματα καὶ ἄρχειν 
ἄριστα βελτίστους. ἐγὼ δέ φημι πρῶτα μὲν δῆμον 
ξύμπαν ὠνομάσϑαι, ὀλιγαρχίαν δὲ μέρος, ἔπειτα 
φύλακας μὲν ἀρίστους εἶναι χρημάτων τοὺς πλου- 
σίους. βουλεῦσαι δ᾽ ἂν βέλτιστα τοὺς ξυνετούς, 
κρῖναι δ᾽ ἂν ἀχούσαντας ἄριστα τοὺς πολλούς, 
καὶ ταῦτα ὁμοίως καὶ κατὰ μέρη καὶ ξύμπαντα ἐν 
δημοκρατίᾳ ἰσομοιρεῖν. ὀλιγαρχία δὲ τῶν μὲν κιν-- 
δύνων τοῖς πολλοῖς μεταδίδωσι. τῶν δ᾽ ὠφελί- 
μῶν οὐ πλεονεκτεῖ μόνον. 
ἀφελομένη ἔχει" 

ἀλλὰ καὶ ξύμπαντ᾽ 
4] ς »Ἥ Ν᾿ ᾿ Ἕ Α , 

α ὉτὉμῶν οἵ τὲ δυνάμενοι καὶ οἵ 

ἂρ. 89. ὃ 1. κατὰ τὰ μέρη οοηίγτα 5ΘΥΠΠΟΙΪ5. ᾿ἰ58ΠῚ Αὑρ, 
Ῥαᾳ]. Μ, 8855. 6]. νϑη, Τὶ Βθσ. πρὰ, Ε,, Ο, τπθ. Οἷ, δάη, 

8.2, ξύμπαν οοἀὰ. ΟΓ, Δἄη. 

αᾶη, ΠΙ 87,1. --- ἄρχειν ἄρι- 
στα βελτίστους (εἶναι), 
ΔΡ 5 Β᾽ Π105 δα Ορίϊηια ἴπ- 
Ρουδη στη 6556, Τοπιογα ς- 
γερὰ, Βιυά, Τιυς, Ὁ. 8ὅ τὰ 
ρήματα εἰ ἄριστα ἀεϊεί, -- 
ἐγὼ δέφημι. Οὐπὶ Οπηηὶ 
Ιασὰθ ῬΟρΡαΪ ἱπηροῦϊ οἵ, δγμ. 
ἈΑπίϊᾳφα, ατΥ. 8 1 66 οἱ «αἱ 101 ἴῃ 
δἄη, 1 οἰἰἀηίαν, -- ὀλιγαρχίαν, 
1. 6. τοὺς ὀλίγους. Ο,, ΨΠ] 68, 8. 
-- κρῖναι... πολλοῦς. Ἰάρτη ΐ 
δὺ Ατὐἱβίοίθι α ἀοοθίαν. Οἵ. Ηθγη,. 
ἐ; 1, ΘΠ 8 ἈΠ ΘΠΙΘη565 
πρένειν γε ὀρϑῶς τὰ πράγματα 
ῬΘγῖο]65 οοπίθπαϊι Π 40, 2. --- καὶ 
ταῦτα. .ἰσομοιρεῖν, αἱ- 
41 Ποὸ8 (ταῦτα ῬΓΟρΡΓ. τὰ τῶν 
πλουσίων. τῶν ξυνετῶν, τῶν 
πολλῶν, ἱ. 6. τοὺς πλουσίους 
Ἢ. τι 2.) Ῥαυῖνοῦ δἱ ΡῈῚ ρᾶτ- 
ἰ65 οὐ απ ν  Υ505... 864υ8- 
16 πὶ τϑὶ ρα] ϊοδα ΡῬδυίθτ Π8 - 
ΠΣ: (θαυ αὈ 1} 167) ΤΘΙΡαΡ]. 
ΡΑτεϊοῖΡ 65. 6556). Ηδεο ἶσο- 
μοιρέα ἀρετῦίθ ἴῃ 60 ΘομβΙ δε, 
φαυοά κατὰ τὴν ἀξίωσιν, ὡς 
ἕκαστος, ἔν τῷ εὐδοκιμεῖ, ἐς 
τὰ κοινὰ προτιμῶνται εἰ 60 ἃὉ 
ἰσονομέίᾳ (ἰσονομεῖσϑαι 88, δ) 
αἰγὶ, ααοὰ 6Χχ 80 πρὸς τὰ 
ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον 
μέτεστιν (11 37, 1). ΟΥ, 6855. 

Ῥίοῃ, ἔγαϑτη. 28, ὅ δημοκρατία 
ἐστὶν οὐ τὸ πάντας τῶν αὐτῶν 
ἁπλῶς τυγχάνειν, ἀλλὰ τὸ τὰ 
κατ᾽ ἀξίαν ἕκαστον φέρεσθαι 
εὐ ΠῚ 4, 8, αὶ ἐν μηδενὶ πλὴν 
ἀπ᾽ ἀρετῆς προτιμᾶσϑαι κὰ 
ἰσομοιρίαν τοΐοτιαγ, Ταῦτα ἂς 
Ποπλϊηθ5 αἰχὶς οἰἰαπὶ Ποιηοβίῃ. 
ΤΥΤΘὲ ΧΥΠΙῚ 818, Χεη. 06ο. 6, 
18. --- καὶ κατὰ μέρη καὶ 
ξύμπαντα, οὐ β'ηρῚ "181 πὶ 
(14 αὖ ἴῃ πἀποαποαὰθ οἰνίαιῃ 
σΘΠΘΓΘ 510 Δοα.ϑὈ}} 185) εὐ ἀπἰ- 
γ ῦβ8 (1[ἰὰ υὧὐ δαάεπὶ 5811 ἱπίεγ 
ρ88 Β6πογα). 1)6 Ἰοουίοπε κατὰ 
μέρη εἴ. ΡΙαί, ΤΠδδεί. 182". ἂς 
Βερ. 8440. Τίπι. ὅ8 6. Ἰμερε. 824 8, 
9448. 

8. 2. ὀλιγαρχίαν δέν τ 
Ουο ΟΟΡΟΥ βϑηίθηϊϊα νἱάθαϊαν, 
ἰὐδηβι. δα ΟΥΔΙΪΟΠ6ΠΊ γϑοίϑη. --- 
ξύμπαντ᾽ ἀφελομένη ἔχει. 
Οὗ δάη. 1 ῶ9, ὅ. ϑϑουϊρβίπηαβ 
δα θ πῇ ξύμπαντ᾽ ΗεΥνεγά, 1. 1, 
βεοαίϊ, αυοᾶ Πἰο ΠῸΠ ΟΠΊΠ65 ἰπ 
ὉΠΙΘΥΒΊΠΩ ΓῈ5, 868 ΟἸΏΠΕΒ5 ΓῈΒ 
{1165 (ξύμπαντα τὰ ὠφέλιμα) 
ἀεβιβ πδηίατ, --- οἵ τε δυνά- 
μενοι καὶ οἷ νέοι. Ῥοντίϊ εἱ 
Ηδδ 511 ἱπίεγργοίδιϊοηϊ 4 αἱ ᾿πύθ τ 
γοῸὺ5 βυπί οὐ ρΡοίθπίθβ οἱ ἰὰ- 
γΘη65 ἰἰογαίαϑ υΠ0Ὸ].5 ΟὈδίαδί. 
Οείεγατη χρήμασι δυναμένους 



ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ὉἹ 839. 40.) 99 

νέοι προϑυμοῦνται, ἀδύνατα ἐν μεγάλῃ πόλει κατα- 
σχεῖν. 

40. ᾿4λλ᾽ ἔτι καὶ νῦν, ὦ πάντων ἀξυνετώτατοι. καὶ νουϑέτη- 

εἰ μὴ μανϑάνετε κακὰ σπεύδοντες, [ ἀμαϑέστα- “19 “ὑτῶν. 
τοί ἐστε] ὧν ἐγὼ οἶδα λλήνων, ἢ ἀδικώτατοι, 
εἰ εἰδότες τολμᾶτε, ἀλλ᾽ ἤτοι μαϑόντες γε ἢ 
μεταγνόντες τὸ τῆς πόλεως ξύμπασι κοινὸν αὔξετε, 
ἡγησάμενοι τοῦτο μὲν ἂν χαὶ ἴσον καὶ πλέον οἵ 
ἀγαϑοὶ ὑμῶν [ἤπερ τὸ τῆς πόλεως πλῆϑος] μετα- 
σχεῖν, εἰ δ᾽ 

Οᾶρ. 40. ὃ 1. 
, Μ, ϑεὰ καὶ. 
ἈΒῈΡΡ Αὕτη, οΥ ἀάη. 

ἄλλα βουλήσεσϑε, 
κινδυνεῦσαι στερηϑῆναι" 

μ᾿ “ Χ κἂν τοῦ παντὸς 
καὶ τῶν τοιῶνδε ἀγγε- 

καὶ δηία ἴσον ουπὶ Ρϑυοῖ8. ἀδίθυϊ ουϊθ5. ΟΠῚ, 
. καί ἰαποίαγαηι ἀοἔθηάϊς τὲ καὶ ΙΡ 82, 8. ρϑυῖξου 

καὶ ρτὸ κἂν οοἀά. ΟἿ, δάπ. ΤΥ 117, 1. 

᾿β σαὶ βοαυῦ εχ 8 1 ρϑίεί, --- κα- 
τασχεῖν, δ5564ᾳαϊ. Οἢ, 9, 8. 
Ὀίνουβα ϑυηΐ 11, 1. 86, 8, υδὶ 
οἵ, δάη. 
Ὅαρ. 40. 81. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ 

νῦν κ. τ. Δ. εῖρα Μαανίρίο 
(Δάνοιβ. οὔ, 1 ρ. 826) δυοίοτα 
56 δα ῬΓῸ ἰῃίογργείϑιηθπίο μᾶ- 
θεπάδ 5χηΐ νΘΥΘΟΥΙΤῚ ὦ πάντων 
ἀξυνετώτατοι ποῃ 5Ο0[ 1} ΡΙΟΡίον 
᾿ἱπτο θυ Ὀ}]6 πὶ οἰ τπιβά θη 5θηςθητῖδ 6 
γϑρθι ἴ0Π 6 Ππ|, θὰ οὐδ αποᾶ ἔτι 
καὶ νῦν οὑπὶ 1ΠΠ|Ξ ᾿πποίαπι ἴ40- 
ΠΘΆΤΩ 56η 618 Δ ΠῸΠ ργϑθθοί, 
αυοηΐϊατη δηΐθα ἢΪΠ1] ἀϊοίιμη οϑί, 
ἀηἀθ δχβρθοίαυὶ ροββϑὶΐ 608 πΠοἢ 
ἰδ ΠῚ Β{Π||581Π|08 6586; δορεαϊί 
αυοὰ εἰ μὴ μανθϑάνετε κακὰ 
σπεύδοντες 18 ἄἀποθαβ. ΠΠΘΙΠὈΥ 5 
ἢ ἀμαϑέστατοί ἐστε ἢ ἀδικώ- 
τατοι ῬΥΔΘρΡΟΒ πὶ δβί, αὐϑϑὶ δὰ 
αϊΓαΤ 416 ΡοΡηθδΐ, υοά Π6 Φ0- 
Θἰίαυὶ αυϊάδπι ρΡοίθβί. Ργοΐβοίο 
αυϊ δοσυνδίϊ 8 τΟἰδ 56 ης 6 η {18 Πὶ 
ἘΧϑτ παν ογῖί, ἴλ0118 1.66 ρτοὶ 
νεῦρα ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν δᾶποῖ- 
τἀ. ΟΠ 6 Δ απ86 5Θα παν ἰπάμσογ6 
δὲ Ροβι ἰὨθγρ οβἰἃ8 ΘΟΠΊΡ ΙΔ 101} 65 
ἀλλ᾽ οἰπῖγα ΡῈΓ ἜΡδμδΙθρβίη ᾿τθυανΐ. 
- ἤτοι ὁ... δι ιν Θ᾽, Σ αὐε 84, 
2.--μαϑόντες, πὸ 5ἰεἰς ἀξυν- 
ετώτατοι. -- μεταγνόντες, 
τ6 51ι|5 ἀδικώτατοι. --- τὸ... 

ποινῶν, ΘΟ απ 6 ΟΠ πὶ θ 8 
πεῖρα ἴδ ΘΟ πῇ τῇ Ο ἀπ πὶ. --- 
τοῦτο μὲν ἂν... μετα- 
σχεῖν, Ὦδπο 4886 ἴῃ δυσοηδο 
ΘΟΠΊΠλτΠΐ ΘΟΠΊΠΊΟ0 ΘΟ 5,50 ρᾶν - 
6 πὶ ΤΟΙ ΡΟ Ὀ]Ιοα6 ΟΠ Ο5 ΘΧ ΥΟὈ 5 
οἶν65 ἃθαυδΌ 6 πὴ γ 6] οἐΐ8 πὶ 
τηδίον τὶ ΠΑ ὈἰΓΓΟΒ 6556, ἷ. 
6, ἴδῃ αὐᾶτῃη θΟηΐΪ 6Χ νοῦ 8 
Οἶγ 6 5 Βα ὈΪΓατὶ 51 1 ΓΙ ρα] δ 6 
Ρᾶγίθηυ δραῦδὈ!!] ο γτοὶ 
Εἰΐδπι τηϑίοτθηι ἴογ6., Οἔ 
δάη. ΤΥ 78, 2. Πᾶαὰθ τοῦτο, 
801}, τὸ αὔξειν τὸ... κοινόν, 
εϑύ δοοιβδίνιβ ἰπιθυ ουῖβ 46 πὶ 
ἀϊοππῦ οὐϊοοι. Οἵ, 1 84, 8. 1] 
ἀρ ΟὟ 65. 8 οὐ θη 2 0 7}- 
θὲ γϑθὶβ καὶ ἴσον καὶ πλέον 
οἴ. ΙΝ 82, 8 κατὰ διακοσίους 
τε καὶ πλείους, ΥῊ 80, 4 τὸ 
ἥμισυ μάλιστα καὶ πλέον. Νο- 
πηϊπαίϊνιβ οἵ ἀγαϑοί ἰΙἸερίτατγ, 
αιοὰ πὶ θΟΠΪ ΡδΓ5 5:ηΐ ΘΟΥᾺΠῚ, 
ἐρῶν ΟΥ̓ΔΙΟΥ δἰ] οα ἰίαγν, Οἵ, Μίδο. 

. 8. ὅ602 δάη, 1, -- [ἥπερ 
τὸ". . πλῆ ϑ.ος] Κτυθρ,. ἀδπιηᾶ- 
νἱΐ, «υοὰ ἤπερ Ατεῖοὶβ ᾿π51{80π|ΠῈ 
δβϑοὶ (οἵ, εἷὰβ ϑὅ'γηϊ, ἀϊα]. 8 69, 
90) οἱ ΤΊ.. πυβα δτη τὸ τῆς πό- 
λεως πλῆϑος ἴρτο οἵ πολλοί, 
τὸ πλη ος] ἀϊχίββοι, ὕαιο 
Θοποίϊνυβ ἱπίθυ  Οδὶἐὰ8Β δι νὶ (οὔ, 
Κταεσ. αν, 8 ὅ0, 8 δάη, 7) οδτοί. 
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λιῶν ὡς πρὸς αἰσϑομένους καὶ μὴ ἐπιτρέψοντας 
ἀπαλλάγητε. ἡ γὰρ πόλις ἥδε, καὶ εἰ ἔρχονται 3 
᾿4ϑηναῖοι, ἀμυνεῖται αὐτοὺς ἀξίως αὑτῆς, καὶ 
στρατηγοί εἰσιν ἡμῖν οἱ σκέψονται αὐτά. καὶ εἰ 
μή τι αὐτῶν ἀληϑές ἐστιν, ὥσπερ οὐκ οἴομαι, οὐ 
πρὸς τὰς ὑμετέρας ἀγγελίας καταπλαγεῖσα καὶ 
ἑλομένη ὑμᾶς ἄρχοντας αὐθαίρετον δουλείαν ἐπι-- 
βαλεῖται. αὐτὴ δ᾽ ἐφ᾽ αὑτῆς σκοποῦσα τούς τε 

ὡς προσαισϑομένους γαΐί. Ραᾳ]., ὡς προαισϑομένους τί, Ν.. ΗΒ. 
Ῥγ. (458. , ὡς πρὸς αἰσθανομένους 1μδπγ. προ, ατ,, ὥσπερ αἰσϑα- 
νομένους ΟἹ. οη., ὡς προαισϑανομένους τη. ΕΥυβίτα 46 ὡς 
προαισϑομένους τοοϊρίὁπάο εἰ ἡμᾶς δἀάεπᾶο οορίίαί (]455. Νϑπι 
46. φῬυϑθβθηῃί θη ϊβ παι η1115. ἴῃ ἰοίᾷ ἤδο ΟΥ̓ΔΙΪΟΠ6 ἈΠ ᾿πηαϊοαίατη δϑύ, 
Οἵ. δάη. 

8. 2. μή οπι. ρτ. Ρα]., εἴ τι μὴ τεο. Ρᾳ]., μέν ρτο μή Μοβᾳα. 
σ΄, δάπ. 

ἀφ᾽ ἑἕαυτῆς Μοδαυ. Κι. πι. ΑΥ. 

ἈΑροραϊς ααοα π6 5080]. αι! 6η1, 
ουἶ8β Πᾶθο βαπί: οἵὗ ἀγαϑοὶ 
υμῶν ἡγείσϑωσαν͵ τοῦτο καὶ 
ἴσον εἶναι καὶ πλέον τοῦ ἴσου, 
τὸ τῶν αὐτῶν μετασχεῖν ὧν 
καὶ πᾶσα ἡ πόλις, εἃ νὶἀείιτγ 
Ἰερἶββθ. Νᾷη δὰ πλέον αἰϊυᾶ 
αὐἰὰ (τοῦ ἔσου) Βαθδυαῖς εἰ 
ἐρυατοξ να Θἴ5. γϑυθᾶ τὸ τῶν 
αὐτῶν ... ἡ πόλις 5661 088 π1Π}} 
αὐίπραπι, 5βὰ τοῦτο (αυοά, 500], 
γα: τὸ. .. κοινόν 6558) ἂν με- 
τασχεῖν τοάαιιπί. -- ὡς πρὸς 

᾿ ἐπιτρέψοντας, {8 ἢ - 
αι δᾶάνθιθιβ ΠΟΙΏΪη 685 
(αἀτ Ὀϊταίϊ νορὶβ συ 6558 
απ ΠοΟπΪ πὶθ 15), πὶ παηθϊ 
111 απα]68. βἰπί Ῥθυβρϑχογίηϊ 
πρᾶιθ 605 δαπιϊββατὶ 5101. 
ΟΥ, άπ, 68, 3. -- ἀπαλλά- 
γητε, αὐδιϊπεδίε ν 08. Οὗ Αὐὶ- 
βίορ!. ΡΙαΐ. 816 τῶν σκωμμά- 
των ἐαξλλτανενεις, 

8.2. ἔρχονται, ἴπ ᾿{ἰπ6Υ8 
5ΒιαΠπί, -- στρατηγοί. Θυϊηὶ 
ἄἀθῃὶϊ, ιὰ. 72, 4. Οἰβοῖα δογυτῃ 
δϑάρϑσχῃ ἔβγα δίαιι ρυϑείοσυσα ΑἰΠ6- 
πϊθηβί απ ἔπϊ]5586. οχ ἢΪθ υϑγθ 8. οἱ 
ΘΧ ΡΤΟΧΊΠΙΟ ΘδΡΙΓ6. ΘΟΘΠΟΒΟΪΤΉ8. 
-- οἱ σκέψονται αὐτά, 
αἱ τὰ φγυονϊάθραηί. Ο 
δάῃ. 18, 6. 19, 4. -- εἰ μή 

ΟΙν, θ δὴ. ΟἿ. δ6η. 

τιαύτῶν. ..], τοῦτο ἀνταπο- 
δέδοται πρὸς ἐκεῖνο, ἡ γὰρ 
πόλις ἥδε, καὶ εἰ ἔρχονται 
᾿ϑηναῖοι, ἀμυνεῖται." 5080]. 
»Εῤ μή τι αὐτῶν 65: αυΐάεπι 
ἱπυιβί(αία Ἰοαποπαὶ ταιο ὉτῸ εἰ 
μηδὲν αὐτῶν; 564 περϑίϊοῃθπι 
ΓΘααΐτοσθ νἱἀθίαν βοπίθηςα ὁ0η- 
ἰγαυῖα, ἰᾷ αποά 560], τϑοίθ ὁὉ- 
Βθγψαν ῦ, 1115. εὖ ἔρχονται ᾽4η- 
ταξοιςς ΓΑὐ, Ε.Οἢ,, 1 150. 1.01 
16. 1. Ῥαγίίοιϊα καέ, 486 [18 
ν γθ 15 ρυαθοθαϊύ, σοραϊα 6βύ, Ε8]80 
ΟΙαβ5. οὸ καὶ εἰ βοάβθιῃ πιοᾶοὸ 
ἀοοϊρι μα πη 6556. αἰοῖς απὸ 58- 
ῬϑΥ5, αὐυοα εοβύ οὐϊατηβὶ. [δὶ 
Θηΐτη ΟΥ̓ΔΙΟΙ Δαγουβδυϊ σι 56η- 
θη θατα ΘΟ ΠπΟΘαΪί, ΠΟ Βαϑπι ΡΟΠΪ, 
-- ὥσπερ οὐκ οἴομαι, 561}. 
τὶ ἀληϑὲς εἶναι. ῬαΥΪΓΟΥ ΠΟ5: 
τοῖα ἴολ ἄφππ πίολέ ἄαγατ φίαιδε. 
Τπα Πίος ἰσίταν ὥσπερ οὖν Εγδηζ. 
δα 1,8. Ρ. 368. -- οὐ πρὸς 
ε-«παταπλαγεῖσα. Νεραῖῖο 
δα ἰοίδηϊ βεπίθηϊαμι πρὸς. 
ἐπιβαλεῖται ρετάπει, θὲ πρός 
Ρτδθρ. οἵ, δάη. 122,1 οἱ Π ὅ9, 
8. 88, 8. ΠῚ 60. -- ἐπιβαλεῖ: 
ται; 5181 ἀπιροπεί αὐ, ἰπρίεη. 
- ἐφ᾽ αὑτῆς. ᾿4φ᾽ ἑαυτῆς, 
αυοα εδβὲ ἴῃ ῥϑιοὶβ οἵ ἀδργανδιὶβ 
ΕΠ γ15, ποὸη σΟΠίθ ΠΘ Πα πΠῚ ν᾽ βιιπὶ 
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λόγους ἀφ᾽ ὑμῶν ὡς ἔργα δυναμένους κρινεῖ καὶ 
᾿ ς ’ ,᾿, » 

τὴν ὑπαρχουσαν ἐλευϑερίαν οὐχὶ ἐκ τοῦ ἀκούειν 
ἵ ϑήσ ἐκ δὲ τοῦ ἔρ) "λασσομέ ὴ ἀφαιρεϑήσεται. ἐκ δὲ τοῦ ἔργῳ φυλασσομένη μὴ 
ἐπιτρέπειν πειράσεται σῴζειν." 

41. Τοιαῦτα μὲν ᾿4ϑηναγόρας εἶπε. 
στρατηγῶν εἷς ἀναστὰς ἄλλον μὲν οὐδένα ἔτι 
εἴασε παρελϑεῖν, αὐτὸς δὲ πρὸς τὰ παρόντα ἔλεξε 

’ Ἁ } 9 ς- ΒΩ , 

τοιάδε. ..Διαβολὰς μὲν οὐ σῶφρον οὔτε λέγειν 
τινὰς ἐς ἀλλήλους οὔτε τοὺς ἀκούοντας ἀποδέ- 
χεσϑαι. πρὸς δὲ τὰ ἐσαγγελλόμενα μᾶλλον ὁρᾶν 
ὅπως εἷς τε ἕκαστος καὶ ὴ ξύμπασα 'πόλες πλοῦς 

τοὺς ἐπιόντας παρασκευασόμεϑα ἀμύνεσθαι. καὶ 
ἣν ἄρα μηδὲν δεήσῃ, οὐδεμία βλάβη τοῦ τε τὸ 
κοινὸν κοσμηϑῆναι καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ 
τοῖς ἄλλοις οἷς ὁ πόλεμος ἀγάλλεται (τὴν δ᾽ ἐπι- 

μέλειαν καὶ ἐξέτασιν αὐτῶν ἡμεῖς ἕξομεν) καὶ τῶν 
πρὸς τὰς πόλεις διαπομπῶν ἅμα ἔς τε κατασχο- 

τῶν δὲ τῶν στρατη- 
γῶν εἷς δια- 
λύει τὴν ἔριν. 

ΠΡ: 41. 8. 2. παρασκενασώμεϑα 6855. ΟἹ. νεη. Τι Μ, Βορ. 
Ἐπιρ ἘΠ ΒΕ ΚΊ τα; Αὐτ, ΟἾν. ΒΔ 

ἐβὺ θα κεῦο. 864 τοί Αθν. οοη- κῶνται δῆλοι ὦσι μὴ ἐπιτρέ- 
ἰδπαῖὶ ἐφ᾽ ἑαυτῆς 6588 ῬΕΥ 58; 
5018, ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἱπδιϊηοία 
510, ΠΟΠ δἰίθγὶι5 Ποτγίδία, 
αἰέγο, ἰάησαθ ἢἰΐο τϑραἀϊδ πη πὶ 
ε856, Οἱ. Μαιίῃ. ατ. 8 ὅ84γ΄. -- 
τούς τε... κρινεῖ, οοπ- 
Βἰἀογα θ᾽ ΒΘ. ΠΟ ἢ 65 νοϑίγοβ, 
ἰδηφαδιῃ ἔδοίᾷ ναϊθδηΐ (οἴ, 
αὐ ΕἸ ὉΠ 86: τ). τῶι 
ἔδοιδ, εἴ ρουϊπᾶθ 608 ὀοδτγοθθίι. 
θὲ ἀπό οἴ. βάη. 187,1. ὕἰ- 
ἰαϊϊ5 κρενεῖ δύνασϑαι ἀϊσογοίαν, 
ταῦ ΒΟΠΟἸ βίθβ τοὺς λόγους ὑμῶν 
ἴσα ἔργοις δύνασθαι κρινεῖ 
Βουίρβίι: νἱάθ ἰδπιθη Μαιίῃ, ἅτ, 
8 669. --- ἐκ τοῦ ἀκούειν, 
5801}. τοὺς λόγους ἀφ᾽ ὑμῶν. --- 
οὐχὶ... ἀφαιρεϑήσεται. 
Νοβ: ιτοἶγὰά οὶ πίολέ ναιμῦθτι 
ἰαβϑόη. --- ἐκ δὲ... ἐπιτρέ- 
πειν, 864 60, αποά ἵἔδοιβ 
5101 σᾶνθηβ8 ποῃ ρεοτγιηϊτοί 
ϊά (ἀφαιρεϑῆναι ἐλευθερίαν). 
ΟΥ 1 71, 1 οἱ αν... ἣν ἀδι- 

ψοντες, Ὁ], αὐ πο, ἰηδηϊίῖνιι5 
ἀπὸ κοινοῦ γΘρθίθη 5 εϑί, 
ὅδρ. 41. 8.1. πρὸς τὰ πα- 

ροντα. Οἔ, δάη, ΠῚ 48,4. Ραν- 
ἴον ὃ 2 πρὸς τὰ ἐσαγγελλό- 
μενα. 

δ ϑ. Ππτ  ἐο ̓ς οὐ δῆς “ποσμη- 
ϑήῆναι. Παῖο ᾿ηΐτα καὶ τῶν. 
διαπομπῶν δΔαϊπησ πα πὰ δίαυθ 
τὴν δ᾽ . ἕξομεν ἴπ ΡϑυθηἑΠοβὶ 
φΟἸ]οοαπάαπὶ 6558 ΟΙ455. νἱαϊε, 
Απηΐθα οαπὶ πον πὶ ΘηπΠ(ἰα πὶ ἃ 
νουθὶβ τὴν δ᾽ ἐπιμέλειαν ἰπ- 
αἰρθγθηΐ, 6οχ ΑΌΓΘΒΟΙΙΙ οοηἰθοίΓΆ 
τοῦ γε 5οΥ1 0 θαηΐ, 410 πὸ (ΟΠ Ἰ{πν 
αυϊά οπὶ ΟΠΠΠΪ8. Θἰτι5 ΘοπΊρτθΠθη- 
510 πἷὶβ οἴἴδηβίο, οπὶ ἐξέτασιν 
τῶν διαπομπῶν ἰμῃιθ!!Ἔροῦε πὸ- 
4ιιοᾶπηιι8. --- οἷς ἀγάλλεται) 
οἷς χαΐρει. 860]. 

8 4. ἡμεῖς, οἵ στρατηγοί. 
--ττῶν... διαπομπῶν, αυᾶἃ- 
[65 Ηθυπιοονδίεθ 84, 1 σΟΠΊΠΊΘἢ- 
ἀανῖι, --- ἔς τε κατασκοπήν, 
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καὶ ξύνταξις 
τῶν ᾿4ϑηναί- 
ων ἐν Κερ- 
κύρᾳ. νῆες 
πρόπλοι. 
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πὴν καὶ ἦν τι ἄλλο φαίνηται, ἐπιτήδειον. τὰ δὲ 
χαὶ ἐπιμεμελήμεϑα ἤδη. καὶ ὅ τι ἂν αἰσϑώμεϑα 
ἐς ὑμᾶς οἴσομεν." 

Καὶ οἵ μὲν Συρακόσιοι τοσαῦτα εἰπόντος τοῖ 
στρατηγοῦ διελύϑησαν ἐκ τοῦ ξυλλόγου. 

42, Οἱ ὁ’ ᾿Αϑηναῖοι ἤδη ἐν τῇ Κερκύρᾳ αὐτοί 
τε καὶ οἵ ξύμμαχοι ἅπαντες ἦσαν. χαὶ πρῶτον 
μὲν ἐπεξέτασιν τοῦ στρατεύματος καὶ ξύνταξιν 
ὥσπερ ἔμελλον δομιεῖσϑαί τε καὶ στρατοπεδεύε-- 
σϑαι οἱ στρατηγοὶ ἐποιήσαντο, καὶ τρία μέρη 
νείμαντες ἕν ἑἕχάστῳ ἐχλήρωσαν, ἵνα μήτε ἅμα 
πλέοντες ἀπορῶσιν ὕδατος καὶ λιμένων καὶ τῶν 

,΄ κι ἊΣ ’ὔ; 3 

ἐπιτηδείων ἐν ταῖς καταγωγαῖς, πρὸς τε τάλλα 

(δρ. 42, 8 1. ἐν ΟἹ, σοΥγ. Ααρ,., ΓΙ αὶ ἐν. 
ΣΙ: ἢ: οοα4., ουἱϊνεῦθο, βῖνθ ἰπ δία τη ν ΘΠΪ βισηϊΠοδί, 

ἐν ταῖς καταγωγαῖς τεριιρηδι (οἴ. 44η.), 5ῖνα γενϑῃὶ Ἰπε Παρ ιν, 
τοὶ νϑυϊίαβ σοηϊγαγῖα δβί; ἅμα πλέοντες δ 4}1ἃ γουίθῃβ δὶ ραυὶτον 
(ἀθθεραῦ οοπὶπη οί) πανὶρδγθηΐ, 
Ηετγοά, ΥἹΙ 49. 

αἀ ἜΧρΙοτδη ἀπ π|, 40 ἃπὶπιῸ 
οἰν αῖ65 ἴῃ ἢδο ΡΘΡΕΠῚ ΘΟΠἀϊοΙΟΠ6 
Αἰεοίαθ βἰηΐ, --- ἦν τι... ἐπι- 
τήδειον, 561}, αὐ δὺϊ ἴπ ἢᾶθ 
685 Γουϊποδπι5 ἃὰΐ δὰ Ὀ6}}} 50- 
οἰθίδίεπὶ ἱπιρ 6 8 ππα8. ΟΥ 84,1. -- 
τὰ δὲ καί, αἰϊᾳαυἃ εχ ρᾶτίθ 
γΕγῸ εἰΐᾶπι, Αὐοουδβαιίνῃ8 εδί 
ἴάθπι δίᾳιθ ἴῃ τοῦτο μετασχεῖν 
40, 1, υδὶ οἵ, δάη. -- ἐπιμε- 
μελήμεϑα τοβρίοιε δὰ ἐπιιμέ- 
λειαν, ὅ τι ἂν αἰσϑώμεϑα 
τα κατασκοπήν. -- ἐς ὑμᾶς 
οἴσομεν] μηνύσομεν ὑμῖν. 
5680]. δι ἔδενε δα ρορυ απ; 
αὖ 410] ἀναφέρειν. ΒΡΘΑΆΘΗΙΘΙ 
δρυᾶὰ ἱταρίοοβ βίπιρίεχ φέρειν 
ΠαΠύΪᾶΓ 6, Γ οἴου να]οί εοάθμι- 
46 οὰπι 56η81 ἀρυᾶὰ θεπ. ΥἹ 
28 τοὺς ἐνεγκόντας τὰς ὑπο- 
σχέσεις Ἰεσίλαν. Οὕᾶγθ ΠῸΠ Οριβ 
6556. Ῥυϊαπια8 Κυιιθρ᾽. Ομ ΘΟ γᾶ 
ἀνοίσομεν δὰ Ηεννγεγάθπὶ ἐσοί- 
σομὲν (δια, Τππο. ᾿. 184). 51- 
ΠΛ οΡ. δίαθθ ἢἶο ἐς ,“αδαγραίαπι 
δϑί ἀϊοίταν ἔς τινὰ λέγειν (1 72, 
ΡΠ ΗΠ 599. 11)» ἀποφαίνεσθαι 
(θειι. ΧΙΧ 1117), ἀπαγγέλλειν 

ΚΤ ΈΘΥδ ἃ ΠῚ 

ααοὰ τοϑυϊαϊε Ὑ ΙοΚοπ, δά 

(ἰυ1α. 28), διαβάλλειν (ΤΥ 22, 
8), 51π||18. 

8 ὅ, διελύϑησαν, ἀἰ5- 
ΘΟ ΒΒ απ ΟὟ 115: 

(Δρ. 42. δ 1. ἐπεξέτασιν, 
γΓθοθηβί Ομ θη 8, 

᾿ὰ80Γδύϊ 0 6 πΔ. ΟὈδΠα 8 ΠῚ ΠΟΙ 
ΘΟΙΙΠΊ ΘΠ] ΟΡ Αἰ ΠῚ 650) ΡΘῚ 56 ᾿πίε]- 
Ἰοσίσαῦ αὐ ἴῃ Οπηΐ δχρθαϊοηθ 
βίο, τὶ αβαιᾶπι ἤδθο οἰαββὶβ ρΓο- 
Ποϊβοθυθίαν, γθοθηβί Ομ Θπὶ δοίη 
6586, -- ὁρμιεῖσϑα τε καὶ 
στρατοπεδεύεσθ'αι. ΖΣτρα- 
τοπεδεύσεσϑαι 5ογ]0}] ποη εϑβί 
Ὠ6065856. ΝΑΠῚ ργᾶθ56 5 5ΘΟΌ Πα ΠῚ 
Κναδρ, ὅτ. 8 ὅ8, 1 Δάη, 8 νἰἀ δἰαν 
᾿μ ΘΡΡρυθίδηα πὶ 6556, ἰΐα αὖ ΠῸΠ 
γαϊθαί οα βίγᾶ Ροποῖθ, βοᾷ ἢ8- 
Ρεγθ Οὗ, ὑποδέχεται 84, 4 
ἰθίᾳαᾳθ δᾷη. ἈἈο 5: πλ} 16 Ὁ μέϊ. 
λεὺν ἰηΐ, ἔαΐ, οὐ ργα88. ΒΘ ΌΪΤαν 
99, 2. θεπι, ΧΧΙ δ8. -- τρία 
μέρη νεΐμαντες. Ν,έμειν 
ἢϊο οδί ἀἰβέγι θα 6 πα οὁ οἴ 66 Γ 8. 
Οὗ, Κιαορ, ατ, ὃ 46, 5. --- ἐκλή- 
ρώῶσαν, 5ογίθ ἃ55]9η ΔΙΌ . 
06 4ο τοῦ βουίϊθπαϊ οἵ, 62, 1 
οἱ ὙΠΙ 80, 1. -- ἕνα... .κατ- 



ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ἿἹ 41. 42. 48.) ΟἽ 

εὐκχοσμότεροι καὶ ῥάους ἄρχειν ὦσι. κατὰ τέλη 
στρατηγῷ προστεταγμένοι. ἔπειτα δὲ προύπεμψαν 
καὶ ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ Σικελίαν τρεῖς ναῦς εἰσο-- 
μένας αἵτινες σφᾶς τῶν πόλεων δέξονται. καὶ 
εἴρητο αὐταῖς προαπαντᾶν, ὅπως ἐπιστάμενοι χα- 

ταπλέωσι. 
48. Μετὰ δὲ ταῦτα τοσῇδε ἤδη τῇ παρασχευῇ μέγεϑος τοῦ 

᾿ϑηναῖοι ἄραντες ἐχ τῆς Κερκύρας ἐς τὴν Σι-- στόλου. 
κελίαν ἐπεραιοῦντο. τριήρεσι μὲν ταῖς πάσαις 
τέσσαρσι καὶ τριάκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ δυοῖν ἱῬο- 
δίοιν. πεντηκοντόροιν (τούτων ᾿4ττικαὶ μὲν ἦσαν 
ἕχατόν. ὧν αἵ μὲν ἑξήκοντα ταχεῖαι, αἱ δ᾽ ἄλλαι 
ἐπ πον ἐεμῆτε: τὸ δὲ ἄλλο ναυτικὸν Χίων καὶ τῶν 
ἄλλων ξυμμάχων), ὁπλίταις δὲ τοῖς ξύμπασιν 
ἑκατὸν καὶ πεντακισχιλίοις (καὶ τούτων ᾿“ϑηναίων 
μὲν αὐτῶν ἦσαν πενταχόσιοι μὲν καὶ χίλιοι ἐκ 

ὕδρ. 48. 

αγωγαὶς,ατποαιροοπίπηο- 
τἰ πὰ παν θϑηΐ685, 81) ΠΟ 18.515 
56 τὴ ἴῃ ἰζΐηογα (οἴ, 44, 2. 8) ἀρ - 
ΡΘΙΓ τ δὴ ἐ(δεὲ ἑλγδη “᾿απαμηρθΉ), 
Δαι8ε οἱ ρογία πὶ, ααὶ ἰδη- 
ἰδπὶ πᾶν! απ τη {πα ᾿Π 6 Π| ὁᾶρ6- 
τεπί, εἰ Θοτημηθδίιβ ἱπορὶᾷ 
Ιαϑότατθ πὲ, -- ῥάους ἄρ- 
χειν, ἴδοϊ!οτοβ δὰ γθρϑη- 
ἀυτη, --- τέλη. ΟΥ̓ δάη. 1.48, 8. 
9 ῶ. εἰσομένας αἵτινες 
-δέξονται. ΑἸτοΓΑΠι σΔι58 ΠῚ 

δᾶΓατη Ργοξβοιϊοη 5 ΘΟΘΠΟΒΟΘΠΊΙΙΒ 
44, 4. 40, 1, - ἐπιστάμενοι. 
Θππαὶ ἘτΗΣ τίνες αὐτοὺς τῶν 
πόλεων δέξονται. 
δρ. 48. τοσῇδε τῇ πα- 

ρασκευῇ. ϑῖο ατάοήλμε ἰάθο 
εϑὲ φο!οοαίαϑ, ααϊὰ 5θηιθηίἃ ἰᾶθο 
οϑβί: ̓ τοσήδε ἦν ἡ παρασκευὴ 
μεϑ' ἧς οι. --- τριήρεσι... 
Α Τῇ. Ρᾶυ]ο ἀϊβογερᾶς Ὀϊοὰ, 
ΧΠῚ 8, 7, «αἱ ἐτίγοπιθβ 140 ηι- 
τηθγοί; τα Πταπι ΟΥ̓ ΠῚ ΠῚ ΘΙ ΠῚ 
ἀἴοῖς ΠΝ 1000 ἔμ1556, αφαυοά οαπὶ 
ΤῊ, ταϊίοηθ, ἀριτιὰ 4πεπὶ βαπὲὶ 7180, 
οοηγθηϊ, ὑπ ΤῊ. οσοηδβθηῖὶ 
ΡΙαί, ΑἸς. 30. Πὲ παπιοτο πᾶ- 

ὙΒαογαϊαῖθ Ὑο]. 1Π1, ὅ8οξ. 11. 

ἹΡοδίαιν Ο. εοιτ. Αὐρ. ΟἹ ὅπ. 

νἰυτη οἵ οορίαγαπλ 8Ὁ ΑἰΠΘηϊθηβὶ- 
Ὀὰ5 ἴπ 51 ΟἸΠΙατὰ {γα Πα ββαυαπὶ νἱά. 
ΒοΟΘΟΚῃ. Οεοθοη. οἷν. Αἰμεη. 1 
Ῥ. 8710 54. 401. ἹΡοδίοιν. 
ὑ5ϊ1τὉτὉτ{π|85 Θβϑοὶ “Ῥοδέαιξ, πὸ Κο- 
ρινϑίαιν 1 104,1, “εσβίαιν 
ν 84,1. ΡΟ δΥΟ ΘῈ ΤΕΣ τ 6 ἢ. 
Μοπιῆοπ ἃρυὰ ῬΒοί. ΒΙ69]. ΠΡ. 
224 ο0|. Ὁ. Οἱ, “ἁρμονία Δώριος 
καὶ Φρύγιος ἄλλη καὶ Λύδιος 
Ὀῖο Οἢτγβ. Πρ. 21 Βεῖβκ. οἱ 
Μαίῃ. τ. 8 117, 8. Ῥυδ]15 11- 
οαηίία ᾿σίταν πηΐητι5 τθοίθ οχουβδί 
Κτιορ,. ὅτ: 8 δι ει θη" 5: 
ὧν αἱ μὲν ξξήκοντα. θ6 
ἁγίίοαϊο οὗ, δάῃ, 1 1160, 1. - 
ταχεῖαι. Οἵ, δἄη, 31, 6.1 Π-- 
στρατιώτιδες. Ο΄. 50})ο]. 
δάδβον, 84 1 116, 1. ,Π|Δ6 στρα- 
τιώτιδες Βηΐ ἐδθάθπη, 485 81, 
8 ὁπλιταγωγούς ἀϊκοται ΤΗυοΥ- 
ἀϊάε5,.. θικ. Νῆες ᾿ἰρίταν 1Π|Ὸ 
βιη! τριήρεις, υἱ τριήρεις ἵππ- 
αγωγοί δομητηθηογδηΐυῦ ἃριά 
Ὀ ἐπι βίῃ. ΓΝ 10, 0] οἵ, ὅδυρρ. --- 
ἐκ καταλόγου, 6Χ ΔΙΡῸ τ]- 
Εἰτᾶτὶ ἀθ] θοιϊ, ἴῃ 40 Θχοθρίϊβ5 
{Πδεῖθι15 {Γ68 ΡΓΟΓοΞ Οἰν "πὴ Οἰ85565 

"» 
΄ 
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καταλόγου, ἑἕπταχόσιοιν δὲ ϑῆτες ἐπιβάται τῶν 
νεῶν, ξύμμαχοι δὲ οἱ ἄλλοι ξυνεστράτευον., οἵ 
μὲν τῶν ὑπηκόων, οἱ δ᾽ ᾿Δργείων πεντακόσιοι καὶ 
Μαντινέων καὶ καὶ μισϑοφόρων πεντήκοντα καὶ 
διακόσιοι), τοξόταις δὲ τοῖς πᾶσιν ὀγδοήκοντα 
καὶ τετρακοσίοις (καὶ τούτων Κρῆτες οὗ ὀγδοή- 
κοντα ἦσαν), καὶ σφενδονήταις Ῥοδίων ἕπτακο- 
σίοις, καὶ Μεγαρεῦσι ψιλοῖς φυγάσιν εἴκοσι καὶ 

ἑκατόν, καὶ ἱππαγωγῷ μιᾷ τριάκοντα ἀγούσῃ ἵππέας. 
ταύτῃ δ᾽ τ 44, Τοσαύτη ἡ πρώτη παρασχευὴ πρὸς τὸν 1 
φοτέφαι πόλεμον διέπλει. τούτοις δὲ τὰ ἐπιτήδεια ἄγουσαι 
τὸν ᾿Ιόνιον δλχάδες μὲν τριάκοντα σιταγωγοί. 

σοημβουρίδθ ογαπί, Οἵ. ὙΠ 20, 2. 
Ἄδοῆβηι, ἀπά. Πρ, 812, 
ΘΟΠοθ, Απίίαυ. ἴὰγτ, Ρ. 288. 
Απίΐᾳα. ατ. 1 ρ. 448. ---ϑήῆτες, 
ἱπῆτηα ΑἸ Θπἰθηβίαπι οἰ 5515. --- 
ἐπιβάται͵ τῶν νεῶν. ,,1|ἃ- 
αι6ὸ ἐπιβάται, αὐυδηαιιδπι) ἴῃ 
σύαν 8. δυπιδίμγαθ τη] 1115 πὰ- 
ΤΑΘΥ ἢ Γ, 6Χ {ῃρύθ5 ἀεοϊθοίϊ 
5. ηῖ, 6161] ἢᾶνθ8 ΑἰΠ ΘΗ ΘΠ565 
ἐπιβάταις ΒῈΡ ΘΓ ΟΥ πὶ Οἰ ΒΒ πιπὶ 
βῖνε ἐκκαταλόγου ΘομηρΙοίδθ 5αηΐ 
(ΥΠῚ 24, 2), 56εἀ πιυΐτι5. τοὶ τη θηῖϊ0 
ἢΐ, «αϊὰ ἰη διαί ογαῦ οἱ ἔβθῃι- 
ΡΟΥΘ ρϑυϊου!οβιββίπηο ἴδοία. [Οἢ, 
Ἠδγπλ. Απίϊαα. ἅτ. 8 108 δάη. 
15.1] Ὑποίθβ οὰτὰ ο αν 5. ἀυμηᾶ- 
ὑαγᾶθ τη !ατη βίϊραπαϊα [δοθγθηΐ, 
ΡαΒΠΪΙοΘ δὐπιαίοβ 6588 οὐδα 1} 6 
εἐβί. Ὑιὶα. Βορθοκῃ. Οδοοη. οἷν. 
Αἴμθη. 1 ρ. 660. [6 ἐπιβά- 
ταις 5ῖνα οἰδβϑιδυ δ 0515 οἵ, δάῃ. 
1Π 9ὅ, 3.}] ἴαπιὶ ἰπ δάῃ, δὰ. ΠῚ 
95 δυΐοθηηι, ἀποτηο0 ϑβεδρίϊηρθη- 
ΤΟΥ πὶ οἰ 551 Δ. ΟΥ ΠῚ ΠΙΠΊΘΙ5. ἴῃ 
οἴαββθ οθηΐαπὶ πᾶνίτπη ΘΧΡΙ Ισ8ἢ- 
ἀμ 6βϑϑϑὶ, πι6 'ϑθουαγο ΘΟἢ 655115 
5, Νανὶθι5 ΠΉ1 1165 γα ηβυθῃθη- 
εἰθυ5 οἰαβϑίαυ! ἴῃ ἴρΡ580 ἰγαϊθοία 
ΠΟΠ᾽ ΟΡὰ5. υΐϊδ5θθε νἱἀθαηίαν, οἱ 
αυοα πιᾶρπᾶ σΟρὶδ Θ Αν]8. ἃΥΤηᾶ- 
ἰαταθ πητατη ἐκ καταλόγου 
ζαϊῦ, αἱ, 51 Π666558 6556, ΠΑΥ͂65 
πραγ, ἰὰ ἰρϑαπὶ [ουβιίδη 
ΑΥΠΘπΐθη565, αὖ ΡγῸ ἀθη15 βθρίβῃηϊ 
ἴῃ 5'πρῸ}}8 πᾶνὶθι5 οββϑηΐ, δά- 

᾿ Ἁ 

καὶ τοὺς σιτο- 

ἀυχονῖε. Ἄτση. -- ξύμμαχοι. 
.» 5601}, ὡς ἕξ, ν6] ξύμμαχοι ὄντες, 
αὖ (πα π8 Π|} 5001. Βδι. 
ὑπηκόων. Ηο5 [αϊ5δ86 2150 6ὃχ 
ῬΘΙΙ4 15. ΠΌΠΙΘΥΪ5Β. ῬῈΓ 56 ᾿ἰᾳαθρί. 
Τα ἤπΠῸ ΠΕΙΠΊΘΓΙΠΊ, 46 ἢΐο 
Ἔχ Ϊβ5θ ραίαι Κταορ,, δά αϊ Π0} 
δρᾶν ὭΘΟΕ886. --- Μαντινέων 
καὶ μισϑοφόρων. Ὅτπι ἰπ 
ΘΠ ϑίΐο 8 ΒΟοΙουπι ΑἸΠΘηΪ θη - 
βίατῃη ὙΠ 57, 9 αἰεγαηίυν αν- 
τινῆς καὶ ἄλλοι ᾿ἄρκάδων 
μισϑοφόροι, Μαεπίποη5685 ΠΊΘΡ- 
ΘΟ ΠΠδΥΪΟ5. ἔυΐϊ556 οὐ πἰο ροβί καί 
Ια] ἃ Θχοἀϊβδβθ οΟΘὨΟΒΟΙ 
φαρά ξυΐϊβ56 ἄλλων ρκάδων εχ 
Θοάεπὶ Ι060 ΡΥΟΌΔΒΙΠ ΘΓ οοηΐ, 
ΟἸα85. - οἵ ὀγδοήκοντα, 
οοἰορίηία 11, αἱ ὀργαί Ῥγδοίον 
αυδατίπρεπίοβ. --- φυγάσι. Ὦςε 
5 οὗ 1Κ 14, ἃ. -- ὠρλυ φα.ς 
γῷ. Ὁ. Πἷ5 πᾶνθυ8. οἵ, δάῃ, 
ὅθ, 2. Βυκ. Β6προν ἐπε 
ὁπλιταγωγούς βῖνθ στρατιώτι- 
δας (ἀρυὰ θιοα. Πα] στρα- 
τιωτικάς) οἱ ἱππαγωγούς βῖνθ 
ἱππηγούς ἀδπιομδίγαι. 

Ολρ. 44, ὃ 1. ἡ πρώτη 
παρασκευή. Νὰ ροβίβδ δἱ- 
ἴογὰ οἰδβϑὶ8 Ῥυιουὶ 5 0514 10 τη 558 
οδί. Οἢ, ΝῊ 16. 20. -- τού- 
τοις. Βοΐουτὶ δὰ παρασκευήν 
ΡΕΙ 5ύηθϑὶη, αυϊα οομϑίοιὶ 6 πᾶ- 
νἱθὰβ οἱ ποηηῖηΐθαβ, δἀποίαί Βδα. 
Οἷ, Μαίίῃ, αν. 8 484, 20. -- 
τοὺς σιτοποιούς. Θαοχυπι 



τῷ 

ὧν 
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ποιοὺς ἔχουσαι καὶ λιϑολόγους καὶ τέχτονας καὶ παρεκομεξον- 

ὅσα ἐς τειχισμὸν ἐργαλεῖα. πλοῖα δὲ ἑκατὸν [ἃ] 
ἐξ ἀνάγκης μετὰ τῶν ὁλκάδων ξυνέπλει" 
δὲ καὶ ἄλλα πλοῖα καὶ ὁλκάδες ἑκούσιοι ξυνηκο- 

το τὴν Ἶτα- 
λίαν οὐ μά- 

πολλὰλα δεχομένων 
αὐτοὺς τῶν 
Ἰταλιωτῶν, 

λούϑουν τῇ στρατιᾷ ἐμπορίας ἕνεκα ἃ τότε πάνταξως ἀφίκοντο 

ἔκ τῆς Κερκύρας ξυνσιέβαλλε τὸν ᾿Ιόνιον κόλπον. Ὄ 
καὶ προσβαλοῦσα ἡ ῃ πᾶσα παρασκευὴ πρός τὲ ἄκραν 

᾿Ιαπυγίαν καὶ πρὸς Τάραντα καὶ ὡς ἕκαστοι ηὐπό- 
ρησαν, παρεκομίξοντο τὴν ᾿Ιταλίαν, τῶν μὲν πό- 
λεῶν οὐ δεχομένων αὐτοὺς ἀγορᾷ οὐδὲ ἄστει. 
ὕδατι δὲ καὶ ὅρμῳ, Τάραντος δὲ καὶ “οκρῶν 
οὐδὲ τούτοις . ἕως ἀφίκοντο ἐς “Ῥήγιον τῆς ᾿Ιταλίας 

ἀκρωτήριον. καὶ ἐνταῦϑα ἤδη ἠϑροίζοντο, καὶ 
ἔξω τῆς πόλεως. ὡς αὐτοὺς ἔσω οὐκ ἐδέχοντο, 
στρατόπεδόν τε κατεσκευάσαντο ἐν τῷ τῆς ᾿άἀρτέ- 

(ᾶρ. 44. 8 1. ἃ οιι. 6]. εη., 40 ΡΟ οὐ [Δ ον ἔτ νον- 
ὈΟΓΌΙΩ βίγαοίασα. ΝᾺΠῚ η6 βϑυϑαίο ργοποιηΐπα ἰηΐγα Βουρίαπι ξδυν- 
ηχολούϑουν δὰ ὁλκάδες αὔοαμε εὐ πλοῖα οορί(οηητ5, οὰπὶ εἰτι8 σϑυθὶ 
ΘΟΠΟΘΔ10 τὰπὶ τῇ στρατιᾷ Δθιπάδπίοῦ δἀάϊμιπι ἀἰδβιιδάθι. 

8.2. εὐπόρησαν οοἀά, Οἢ 54. Κ᾽ 54, 1. 
8 8, εἴσω οοἀὰ, Οἐ, 54. 57, 8. 

ο, 22. τηθηιο 6ϑι ἴβοία, ---- 1ι39-ὀ ὁλπκάδες ἀυοαιο ἑκούσιοι Θοπι- 
λόγους καὶ τέκτονας. 516 ΠῚ ΘΠῚ ΟΓΠΠ12). ΘΘΡΕΙΠῚ δϑί, --- ἐμ- 
ἰογατῃ ὙΠ 48, 3. Τέκτονας καὶ πορίας ἕνεκα. ΟἿ δάη. 81, 
λιϑουργούς ΔΡΡΕ αν Κ 82, θ6, ὅ. -- ξευνδιέβαλλε) συν- 
01 46 τέκτοσι νἱὰ, 4η. --- ἐξ διεπεραιώϑη. ϑὅ61Π01. ΟΥ̓ “44. 
ἀνάγκης, ποοο5βαυῖο. θη ΠΕΒΒΣ 95 
Πα οὶ, ἀπδ6 {8 πΠθοθϑβὶία5 ΓΘΥΪΌ, δ ΕΣ προσβαλοῦσα. Οἱ, 
Δα ποῦ ναὶ ΤΠ πον 1465, Πᾶθο ρυῖ- δάη, 4, ὅ. -- ἄκραν Ἰαπυ- 
νΙΟΥ ΠῚ Πανὶ οἷα [αἾ556 οὐ διιοίο- γέαν, ΟΓΔ, ἀἀη. 80,1. --ηὐπό- 
τἰιαίθ Ῥ.θ]οα οἰάσβοπι 5θαπὶ οο- 
δοία, ατοὐ οομρΙοπ θη άδνὸ 
Πᾶν 65 ἀϊοιπιὶ Τναιϊηϊ ὁ [ἃ 58 Π6 
ΨΘΡΓΆΠῚ; ΠᾺΠῚ δὶ ΡῈ] ϊοα [556 ηῖ, 
ὨᾺ} οαυβᾶ δβϑθί, σὰν ἰὰ πηδοὶβ 
Ὧ486. Πὶβ 8018 ἀΐϊοθγεὶ 4 08Πὶ "“ἂδ 
ΟΥ̓ ΠΪθῈ18 8115. Εοά θῃὴ πιοάο ἴον 85 - 
518. Ἰῃ τ] θη ππ δϑι αυοὰ βυρτὰ 

20 αἰοῖν, σιτοποιοὺς ἐκ τῶν 
ῥπέγκλθσν; ἠναγκασμένους ἐμμί- 
σϑους. “ΘΚ, Βροίο. δος ἐξ 
ἀνάγκης δαΐθτη ποὴ δὰ 5018 σβῃ- 
(ὰγἢ παν ρα, 584 οἰἰδπῃ δα {τἰσὶπία 
οπογατῖαβ πϑγεϑ γοίευγι ντάϊι ἌΡ. 
14 δπῖπὰ Πουὶ ἀθῦογα ἱπάθ, ααοᾶ 
Ῥϑυ]ο Ροϑί ποη 580! ππὶ πλοῖα, 568 

ρησαν. ϑίῖπημ! δὐδὶ ΘΧ ΒΌΡΘυΪο- 
τῖθυ5 προσβάλλειν. --- Ἰταλί αν. 
Οὗ, δάη. ὙΠ 38, 4. --τὠνμὲν 
πόλεων... καὶ ὅρμῳ, ατοὶ- 
θι15 ποῃ ᾿χδαΐ διεῖπε 715 1185 
Ὁ Τὴ Θἃ {π ΠΔ Π60 ἰπηίτᾶ Ππη06- 
πἷᾷ τϑοϊρ θη ῖθα5, βδᾶ ρου- 
τη θη 05 δΔαιδπὶ) οἱ δίᾶ- 
{10 π6πὶ (λεα 6). ΠΙμιδίγαι 
Π1οά. ΧΠῚ 8, 4, Οδίονιπι ἀαιῖνο 
ὕδατι ὁΟΠἢντηδηταν 4υδο ἀθ ν γθῚ5 
δέχεσϑαίτιν τινι «ἀποίαιϊα 5ιηὶ 
84 ΙΥ 108, 4. -- Ῥήγιον... 
ἀκρωτήριον. ΟΝ 34, 4, 

8 8. ἐνταῦϑα ἥδη. Νοη 
ΟΡ᾿5. 68 δή Τρ ΜΗς Ῥοβίαιιδμη, 

 Ἔ 

Ῥήγιον, 
ἐφ᾽ ὦ στρα- 
τοπεδεύον- 

ται. 



Φυρακόσιοι 
δ᾽ ἐν τούτῳ 
παρασκευά- 
ξονταιν ἐκ 

παντὸς τρό- 
που. 
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μιδος ἱερῷ, οὗ αὐτοῖς καὶ ἀγορὰν παρεῖχον, καὶ 
τὰς ναῦς ἀνελκύσαντες ἡσύχασαν. καὶ πρὸς [τε] 
τοὺς 'Ῥηγίνους λόγους ἐποιήσαντο, ἀξιοῦντες Χαλ- 
κιδέας ὄντας Χαλκιδεῦσιν οὖσι Λεοντίνοις βοη- 
ϑεῖν᾽ οἵ δὲ οὐδὲ μεθ᾿ ἑτέρων ἔφασαν ἔσεσϑαι, 
ἀλλ᾽ ὅ τι ἂν καὶ τοῖς ἄλλοις ᾿Ιταλιώταις ξυνδο- 
κῇ, τοῦτο ποιήσειν. οἱ δὲ πρὸς τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ 
πράγματα ἐσκόπουν ὅτῳ τρόπῳ ἄριστα προσοίσον- 
ται καὶ τὰς πρόπλους ναῦς ἐκ τῆς ᾿Εγέστης ἅμα 
προσέμενον, βουλόμενοι εἰδέναι περὶ τῶν χρημάτων 
εἰ ἔστιν ἃ ἔλεγον ἐν ταῖς ᾿ἀϑήναις οἱ ἄγγελοι. 

45. Τοῖς δὲ Συρακοσίοις ἐν τούτῳ πολλαχό- 
εν τε ἤδη καὶ ἀπὸ τῶν κατασκόπων σαφῆ ἢγ- 
γέλλετο ὅτι ἐν Ῥηγίῳ αἱ νῆές εἰσι, καὶ ὡς ἐπὶ 
τούτοις παρεσκευάζοντο πάσῃ τῇ γνώμῃ καὶ οὐκ- 

τε οπι. 6]. θη. Νοη Ῥοίεβὶ καὶ... τέ ρτὸ καὶ... δέ ἀϊοίαπι 
6556) αὐ ΘΧρ] σαν! Μϑί. αν. 8. 026 ρΡ. 1504 Θαμηα 16 5ΕΟαίτι5 ΟΙ58. 
Ναπει ουπὶ δἷας. ταὶ δρυά τεϊίααοθ Αὐτ095 5ουρίογεβ σογίϑ Θχθμρ]ἃ 
ἀεβιμί, φαοηΐδηι βϑθρ βϑίτηθ ἴῃ [ἰγῚ5. ΠΊ8, τέ εἱ δέ ἰηίεν 56 τηυίδίδ 
ΒΌΠΙ, ΠΟ ΠΙΠῚΪ8Β οΟηδαοηάθτη οϑῇ ΘΟΥῸΠῚ Τηθπλουΐδο 1 9, 8 οἱ ὙΠ 

6Χ 40ὺ Οὐοτοντα ρῥγοΐθοι ογᾶπί, πλϊὰπὶ νἀ θην ἔυΐϊδδ6, ααδ6 οἰα5- 
ἔαδγαηύ αἰδβίαποιϊ, 101 ἰδ πὶ ὁ0η- Β86ΠῚ ΘΥΓΔΟΙΒΔΏΒ8ΠῚ, 51 δ᾽ ἔατη {6- 
ΒΘΡερϑθαηῖαγ. -- ἱερῶ. Νοη πογθί, εἴ αρογοπί. ΒΙοοπ. --- 
νεῷ. Οἵ. δἅη. 1Υ 90, 2 εὐ ἀδ. εἰ ἔστιν, παπὶ τονοτα δά- 
το ΠΙ 96, 1: 8ΞΞ ἀγορὰν παρ- δ5β56πί. Οἷ. 6, 8 εἰ ὑπάρχει. 
εἶχον] οἵ Ῥηγῖνοι δηλονότι. ΟδρΡ. 45. σαφῆ, ἠγγέλλε- 
5680]. Ουοὰ ᾿άεπὶ ἴᾶπὶ δὰ ἐδέχ- το, ἰ. 6. σαφεῖς ἀγγελίαι ἡγ- 
οντο Ῥοίαυϊί δαἀποίατ. 6 ἴθ γέλλοντο. Σαφῆ Ρτὸ σαφῶς ἀϊ- 
οἵ. δάη. 1 θ2, 1. - - ζΧαλκι- οἴχῃ 6556. τη 16 ἀεἴεπαϊς ΒΙοοηηῇ. 
δέας ὄντας. Οἵ. θένα. Ρ. 25 -- ὡς ἐπὶ τούτοις παρ- 
εἰ εγη, Απιΐαα. ἅτ. 1 8 82,9. εσκευάξοντο. (Ῥαΐο μοῦ ἴ(ἃ 
-- Χαλκιδεῦσι... ἄεον- αἀϊοὶ τ παρασκευάξεσθαι, «ἕτοι- 
τίνοις. Οἵ 8, 8. - οὐδὲ μάξεσϑαι, διατάσσεσϑαι ὡς ἐπὶ 
μεϑ᾽ ἐτέ ρων. ἢ 86η. ΠΟ ΟΥ̓, μάχῃ, ναυμαχίᾳ εἰ 818 Βαϊι5- 
" --Ἤ Ἰταλιώταις, (τδροῖβ πποάϊ, 4.86 ΘΘης165 ἴῃ Τμπογἀϊά 6 
ἴῃ Τα] 6 ΠΑΡ Δῃ τ 015, Ιεραπίαν, θα Κ. Αὐ ἴῃ Πἷ5 ἐπέ 

8 4. πρὸς τὰ.. -πράγ- ἀδ σομβιΠἶο τοὶ ρογοπάδο ἰθοϊθαν, 
ματα οὐτὴ προσοίσονται ἴθῃ6:8. αὐυοὰ ἷο ποη δϑί δρίιμη. [{πίρυ- 
ΟἿ Ν 10ὅ, 4. -- τὰς πρό- ρτείδηδυμη ἰσίθαγ δϑῦ αὐ ἴῃ π 80 
πλους της ΓΓῈ5. πᾶνο5 84 ὑϑγπαηι οοπαϊοΐοπμο (108 Τ6Πὶ 
ΒΡθου δηάππιὶ τηἶϊββαβ. [Ὑὶ4. 42, 6856 ρϑυβαθβϑαπι ΒΔ ΘΠ ΐ65) 
2 εἰ 40, 1.}] Τμειηθο5 ἔαϊββε ορὶ-ὀ φ Ἑ Ὁ 6Π1ππὶ ΡτΑθ ΔῊ. ΘΙΠΉ ΠΟΥ 
πδίο [Πουϑ1Π1ὸ δὰ Οματ, Ρ. 698] ἱπέτα ὡς ἐπὶ ταχεῖ πολέμῳ. 
ΔἀΒΕρΌ]δυῖ ποη ροββαπι; Πϑτὶ ἢἶδ Ρυϑοίεσα ἀ6 ἐπί ρύᾶθροβ. οἵ, 1 
οηβάεγο ποῃ ροίεγϑηΐ; βεὰ ρος 170, 8. ΨΙ 20, 1. Κατ, ΤΡΙ, 
τἰὰβ {γ65 νϑ]οοἰββ ΠΥ ατ {{ἶγ6- Ταῦτ, 411, --- πάσῃ τῇ γνώ- 



τῷ 
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ἕτι ἠπίστουν. καὶ ἔς τὲ τοὺς Σικελοὺς περιέπεμ-- 
πον. ἔνϑα μὲν φύλακας. πρὸς δὲ τοὺς πρέσβεις, 
καὶ ἐς τὰ περιπόλια τὰ ἐν τῇ χώρᾳ φρουρὰς ἐσ- 
ἑκόμιζον. τά τε ἐν τῇ πόλει ὅπλων ἐξετάσει καὶ 
ἵππων ἐσκόπουν εἰ ἐντελῆ ἐστι. καὶ τἄλλα ὡς 
ἐπὶ ταχεῖ πολέμῳ καὶ ὅσον οὐ παρόντι καϑ- 
ίσταντο. 

40. Αἱ δ᾽ ἐκ τῆς ᾿Εγέστης τρεῖς νῆες αἵ πρό- 
πλοι παραγίγνονται, τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐς τὸ “Ῥήγιον. 

ἀγγέλλουσαι ὅτι τἄλλα μὲν οὐκ ἔστι χρήματα ἃ 
ὑπέσχοντο. τριάχοντα δὲ τάλαντα μόνα φαίνεται. 
καὶ οἵ στρατηγοὶ εὐθὺς ἐν ἀϑυμίᾳ ἦσαν ὅτι αὐτοῖς ὅ 
τοῦτό τὲ πρῶτον ἀντεκεκρούκει καὶ οἱ Ῥηγῖνοι οὐκ 
ἐθελήσαντες ξυστρατεύειν, οὖς πρῶτον ἤρξαντο 
πείϑειν καὶ εἰκὸς ἣν μάλιστα. “ἱεοντίνων τε ξυγ- 

68, 23, 5εᾶἃ καὶ... δὲ τεβογϊθοπάσπι; ΥἹΙ 45, 1. 108, 4 δυίΐοτη ἰΐθπὶ 
ἃ ὈΙα65. ΔΙΙδια μὰ ΠΟ, ΒρΕαΘΝΙ, υοά γεγο ΤΠ, Ηεγρβί. (ΡΒ1ΟΙ. 
ΧΧΙΝν Ῥ. 120) γΕΥ 15 πρός τε. . ἐποιήσαντο ἴηἵτα ναγὶαία βίγ ποίαν ἃ 
οἵ δὲ... ἐσκόπουν ρτο καὶ... ἐσκόπουν γεβροπάθγε ραυίϊαί, 1818 
Θπουτη τ 1|5 δριυὰ ΤῊ. δχθηρία πθαῖι8 ΠῸ8 ΠΟΥΪΠΊ5 ἡθαπθ 16 δἰ], 

μῃ, ἰοίο Δ ΠΊΤηΟ, 1: 6 Ὁ πα Ἄπη. -Ξ ὄσλωνς ἡ πιὶτῖῆπ- 
βίπάϊο. -- οὐκέτι. Οἵ. 82,38. πῶώῶν. Βοριϊαγαηι οὐ δαυϊζατη 
-- ἔνϑα μὲν ... πρὸς δὲ τη 9 ]5 48 ΠῚ ΔΥΙΠΟΥΠῚ δὲ ΘΑ ΠΟΤ ΏΤΩ 
τούς, 18: πρὸς μὲν τοὺς [δ γί! ΟΠ ΘΙ 510] β᾽ σπ Ποασὶ νἹἀ θὺὶ 
ὑπηκόους. ον πρὸς δὲ τοὺς δαἀποίαί Βιρᾶ, Οἢ, δάη. Υ 14, 
αὐτονόμους. Οἱ 84,1 ἐς τοὺς 8 εἰ 1 51: 1:}- ταχεῖ] ἐν 
Σικελοὺς πέμποντες τοὺς μὲν ππδτύμῷ ἐσομένω. 5680]. 
μᾶλλον βεβαιωσώμεϑα, τοῖς ΟΡ. 46. 81. αἵ δ᾽ ἐκ τῆς 
δὲ φιλέαν καὶ ξυμμαχίαν πει- Ἔγέ ξἕστης... ΙΑ. 44, 4 εἰ 
ρώμεϑα ποιεῖσϑαι εὐ ἴθ] δάῃ. ἀβ ἐπ᾿ οἴδθη. 185. ᾽ς τε 
6. οοΙ]οοαιῖοπθ γε ΟΡ Τη πρὸς νεται, οοπιρατϊοηῖ, τὐ ὃ 4 
δὲ τούς νἱά. δάη. ΤΙ 61, 1. Ργο φαινομένων. 
ἔνϑα μέν ἴναβίτα ἐς τὰ μέν οοπ- 8. 2. ἀντεκεπκρούκει) 
ἴοῖς Κυιος, Οἵ, Μαίῃ, αν. 8 288 παρὰ γνώμην ἀπηντήπει, ἀπ- 
δάη, 6 οἱ 4ὰδε ἀ6 5ἰπ}} 1015. ἴπη- εβεβήκει. 6Π0]., ΟΥ̓, ΒΙοοπιῇ, --- 
ΘΑ ΌΔΙΠ δ 1005 απ οἰδη ταν ἃ Ηθγπη. καὶ οἵ Ῥηγῖνοι... ξυστρα- 
τὰ Ὑὶρ. 8 14. 1δὅ., 268. --- πε- τεύειν, οἱ αυοᾶ ἈΒερίπὶ 
οὐπόλεα. Οἴ δάη.1 99. (1οα- πᾶ ΘΌΙ͵ ἰϊ5 ταϊ]]Ἰτᾶτ6 τϑοῦ- 
Ρίυμη [Ιονἱβ ΟἸγ πιρὶϊ ἀπ ῥα βανθγδηι ΟἿ. δαπ. ΤΥ 68, 1. 
ΕΣ ΠΪβ Θ85.6}}158. Ὑ]ὰ, ο. 70, [176.)] -- πρῶτον ἤρξαντο. Ηεν- 
ιοηγβῖαβ δ]. ποὺ νοοᾶθα]ο ἀα τειὰ. ϑιυᾶ, Τῆυς, ῥ. 86 πρώ- 
ΨΆΥΙ5. Δ 516}}}15. δϑὺὶ Ἠοπιδηϊ, 'ἰθ τοὺς οοηϊ. ϑεὰ 5βἰβηϊβοαίαν πο 
ααδθ ἰποοΐδθ ἱπίον ἸΓΡΡΤΟμ68. ῬΥΪηπὶ {υΪ556 Ροιβυδάοπαὶ ἴη]- 
ἈδαΌΟΓαΠΊ, Ὑ Οἰβοουπὶ ΔΙΊ ΟΓαη-,. (ἰὴ, οἱ, 1108, 4. Π 86, 1. -- 
46 οοηίπρενε βοἰεραπί, υἱϊΐαν. εἰκὸς ἡ νἹ συστρατεύειν δη- 
γιά, Απίαα, Ἀοπ. ΙΧ ὅθ.“ λονότι. ὅοἢο), Νιβὶ πιᾶνὶβ πεῖ- 

αἴ δὲ πρόπλοι 
νῆες ἐπανελ- 
ϑοῦσαι Ἔγε- 
σταίων 

τέχνασμα 
ἀγγέλλουσιν, 
ὅϑεν ἀϑυμία 
γίγνεται τῶν 
στρατηγῶν, 
οἱ βουλεῦύον- 

ται. 
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γενεῖς ὄντας καὶ σφίσιν ἀεὶ ἐπιτηδείους. χαὶ τῷ 
μὲν Νικίᾳ προσδεχομένῳ ἦν τὰ παρὰ τῶν Ἤγε- 
σταίων, τοῖν δὲ ἕτέροιν καὶ ἀλογώτερα. οἱ δὲ 
᾿Κγεσταῖοι τοιόνδε τι ἐξετεχνήσαντο τότε ὅτε οἵ 
πρῶτοι πρέσβεις τῶν ᾿4ϑηναίων ἦλϑον αὐτοῖς ἐς 
τὴν κατασχοπὴν τῶν χρημάτων. ἔς τε τὸ ἐν 
Ἔρυκι ἱερὸν τῆς ᾿Αφροδίτης ἀγαγόντες αὐτοὺς 
ἐπέδειξαν τὰ ἀναϑήματα, φιάλας τε καὶ οἰνοχόας 
καὶ ϑυμιατήρια καὶ ἄλλην κατασκευὴν οὐκ ὀλίγην, 
ἃ ὄντα ἐπάργυρα πολλῷ πλείω τὴν ὄψιν ἀπ᾽ ὀλί- 
γης δυνάμεως χρημάτων παρείχετο, καὶ ἐδίᾳ ξενί-. 
σεις ποιούμενοι τῶν τριηριτῶν τά τε ἐξ αὐτῆς 
᾿Ἐγέστης ἐκπώματα καὶ χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ξυλλέ- 
ἕξαντες καὶ τὰ ἐκ τῶν ἐγγὺς πόλεων καὶ Φοινικι- 
κῶν καὶ Ἑλληνίδων αἰτησάμενοι ἐσέφερον ἐς τὰς 
ἑστιάσεις ὡς οἰκεῖα ἕκαστοι. καὶ πάντων ὡς ἐπὶ 

(ᾶρ. 46. 8 8. ὄντα ἀργυρᾶ οοἄά, Οἵ, δάη. 

ὁοηίγα αἰοῖέ ΟἸα55, αυἱὰ ψΑ]θδηί, 
ΠΟ 1Π(6]] 6 Ἵ ΠΊ.5. --- ἀπ᾽ ὁλί- 
γης δυνάμεως. Ὅε δυνά- 
μεῶς ν0606 οὗ, "δππην 17{.97. 55:88 

δάπι. 191, 1 

σαι ξυστρατεύειν ὐυάῖγο, -- 
τῷ μὲν Νικία. Οἱ, (22. εχιγ. 
-- προσδεχομένῳ ἡν. Οἵ, 
δάπ: 11 8... :060; 11. --  φοαιὶ 
ἀλογώτερα, οὐἶα πὶ τηϑδὶβ 
ἱηορὶπαία (φεγοπ ἴλγα Ποολ- 
μμη0) αὐδὴ ΒΠΘΡΊ ΠΟΥ ΠῚ τδοι- 
58ι|10ο. Ἐγυβίγα δ, 1. 1. σαρογ- 
ἰαυσαπὶ τα υϊτῖ, 

8 8. τοιόνδε τι. Ῥετο οἵ, 
Ῥοίγαθη, ΥἹ 231. -- οὗ πρῶ- 
τοι πρέσβεις. γἱά, 6, 8. 8, 
1. --- ἔς τε. Δὰ τέ τοΐοσθασ 1ὰ 
καί, ᾳυρὰ δηίε ἰδίᾳ Ἰερίίαν. --- 
τὸ... ᾿ἀφροδίτης. δ Ποο 
ΤΏΡ ΙῸ ̓Αἴκογαηι ΡοΙγΌ. 1 δ, 8. 
Πιοά. ΙΝ 88, 2 54ᾳ. ϑΒέγδρῃ, Ῥ. 
212. ἱπίθγρυ. Τὰς, δά Αππδὶ, ΤΥ 
48. -- κατασκευήν. Οἵ, δάη. 
Ι10, 2. -- ἐπάργυρα. ἴΙὰ 
ο04α, διρβηίθα βιηῖ. 6 αυο- 
τηοᾶο, 5Ϊ γϑνϑιᾶ δυρϑηίθα ἔπθγαηί, 
ΟαΤ ρϑυνΪ Ῥγϑίϊὶ θβϑβθηΐ, πη}00 
ΤΏΔΊΟΥ5. ΒρΘοίθη Ῥυδθῦοια ροί- 
πογϊηΐ, ποαυδαῦδῖη ἰϊᾳυοί. Ἐδ- 
σΘρίμη5. ρίαν Μεϊηθι, (Ηδθυτῃ, 
ΤΠ ῥ. 8172) οιπθηἀδύϊοπθιη. Ή 086 

ἀπό φιᾶθροβ. 
89, -- ξενέσεις. ..ῆοο τραχύ, 
ἰηααῖϊξ ῬοΠῸΣ 1 7.5 ΚἈΝ 855. 
ΤΠΟοΙΏ. Μαρ. ἴῃ ξενίξζω ἰηίου 
Αὐοα νοοαθαϊα πυϊηθγαί οχ ἢ. 
1. Ὅυκ. Οἵ, 10». δὰ ῬΆγγι. 
β351: ξξο σι τῦρι. .ἐκπώ- 
ματα καὶ χρυσᾶ καὶ ἀρ- 
γυρᾶ, οὐτὴ δυίϊοαϊαβ ἃπίθ δά- 
Ἰδοῦνα ΠΟῚ ΓΘΡΟΘΕ 15 51, ναϊθηΐ 
Ῥοσυϊα βῖίνθ δυγδᾶ βδῖνβ δτ- 
σοηύΐθα ούδηΐ, Ῥδυϊίου Π05: εἴα 
Τγπκροζαδζο βοιυολὶ σοϊάδηπα αἷς 
δἰϊδοντπθ. Ῥατϊίου ἰηΐγα καὶ Φοι- 
νικικῶν καὶ Ἑλληνίδων. ΟἿ. 
61, ὅ. ὙΠΙ 28, 4. δάη. Υ͂ 99. 
Νυ Σ -- αἰτησάμενο ἢ 
χρησάμενοι. τὸ δὲ αἰτήσαντες 
ἀντὶ τοῦ λαβόντες ἄνευ τοῦ 
μέλλειν ἀποδώσειν. 8610]. θ6 
40 ἀἰβουϊ πηῖηθ δοίϊνὶ οὐ τῃθϑαϊΐ, 
αυοὰ «41 ααοαὰθ φγαμηπηδίϊοῖ 
ἰὐἰδάμππί, νἱὰ, ψά]οκ. Απίπιδᾶν. 
δὰ ΑΠΊΠΊΟΙ, Ρ. 12 56. 
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το πολὺ τοῖς αὐτοῖς χρωμένων καὶ πανταχοῦ 
πολλῶν φαινομένων μεγάλην τὴν ἔχπληξιν τοῖς ἐκ 
τῶν τριήρων ᾿Αϑηναίοις παρεῖχε, καὶ ἀφικόμενοι 
ἐς τὰς ᾿ἡϑήνας διεϑρόησαν ὡς χρήματα πολλὰ 
ἴδοιεν. καὶ οἱ μὲν αὐτοί τε ἀπατηϑέντες καὶ τοὺς 
ἄλλους τότε πείσαντες. ἐπειδὴ διῆλϑεν ὁ λόγος 
ὅτι οὐκ εἴη ἐν τῇ ᾿Εγέστῃ, τὰ χρήματα, πολλὴν 
τὴν αἰτίαν εἶχον ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν. οἱ δὲ 
στρατηγοὶ πρὸς τὰ παρόντα ἐβουλεύοντο. 

41. Καὶ Νικίου μὲν ἦν γνώμη πλεῖν ἐπὶ Σε- 
λινοῦντα πάσῃ τῇ στρατιᾷ, ἐφ᾽ ὅπερ μάλιστα 
ἐπέμφϑησαν, καὶ ἢν μὲν παρέχωσι χρήματα παντὶ 
τῷ εὐβονσμα ᾿Εγεσταῖοι. πρὸς ταῦτα βουλεύ- 
εσϑαι, δὲ αή. ταῖς ἑξήκοντα ναυσίν, ὅσασ- 

περ ἐλ πε μῆν ἀξιοῦν διδόναι αὐτοὺς τροφήν. χαὶ 
παραμείναντας Σελινουντίους ἢ βίᾳ ἢ ξυμβάσει 
διαλλάξαι αὐτοῖς. καὶ οὕτω. παραπλεύσαντας τὰς 

ἄλλας πόλεις καὶ ἐπιδείξαντας μὲν τὴν δύναμιν 
τῆς ᾿4ϑηναίων πόλεως. δηλώσαντας δὲ τὴν ἐς 

τοὺς φίλους καὶ ξυμμάχους προϑυμίαν. ἀποπλεῖν 

8 4. πανταχοῦ πολλῶν 
φαινομένων εν παρεῖχε. 
Ααἀ παρεῖχε 5'τη}} ἀυάὰὶ αὐτά, 
ϊ. 6. τὰ φαινόμενα, εἰ ἀε ρ6- 
πΘιϊνῖ5. 8050|, οἵ, ΚΥαθρ. αν. 8 41, 
4 δάῃ. 2. --- τοῖς ἐκ τῶν 
τριήρων. ϑυπμ 4105 Ρᾶ.]0 
δηίε τριηρίτας ἀΐχεταί. Εἰ ἐκ 
Βουρίαπι δϑί, αυοὰ 1Π| ἰὰπὸ 6 
{ὐἰγθιηϊ 5. δργθϑϑὶ ογδηΐ, --- δὲ- 
εϑρόησαν, ῖ. 6. διεϑρύλησαν. 
Οἱ. ΥΠ191., 1 οἱ ὁ το ν!ά..8,.2. 
8 ὅ. διῆλϑεν, ἀϊπιαπᾶ- 

νἱΐ, αὐ Δα οὐ η5. ΠῸῸ γΘΥθΌΙη 
Ιορίτα. ἀριὰ Χεπορ!. -- πολ- 
λὴν τὴν αἰτίαν εἶχον ὑπὸ 
τῶν στρ. Ὑπό ροβίϊιμη δϑβί 
ῬΓΟΡΙΟΡ νἱπὶ ΡΑΒβίνϑπι ν ΘΙ θΟΓΆΠῚ 
αἰτίαν ἔχειν, ἂς αυϊθαβ νυἱά. 
δἂπ, ΠΙ 18, 7. ΟΥἡἨ, Ρίαι, Αροὶ. 
88. ὄνομα ἕξετε καὶ αἰτίαν 
ὑπὸ τῶν βουλομένων τὴν πόλιν 
λοιδορεῖν, Χεοη, Απᾶὺ. ὙΠ 0, 
15. Κυυδο. τ, 8 ὕζ, 8 «ἅη. ὃ: 

Οοπίτα ἐν αἰτίᾳ ἔχειν δοίίναπη 
ΥἱΠ Παρ θη. Ια τ πὰ Π{- 59,..ς 
- πρός. Οἵ, αάη. ο. 47. 
ΟΡ. 47. Νικίου ἦν γνώμη 

πλεῖν. ΦῬαᾶιϊο 8|1060 ὑμῖν 
γνώμη ἐστί 54. πῇ. 1 ὅ8, 2, αὶ 
οἵ, 8ᾷ84η. Ηδθο ᾿δοπιρϑταηᾶα βαηΐ 
οὐ 1 62, 8 ἣν ἡ γνώμη τοῦ 
᾿Δριστέως.... ἐπιτηρεῖν. Ὅδ ἂτ- 
(ἴσα! ΟΠΊΪ580. οἵ, δάη. Π 12, 2, 
Ξε ἐφ ὅπερ. Οἵ, δάη, 1 59, "Ἢ 
-- πρὸς ταῦτα βουλεύε- 
σϑαι. Πρός, φυοα ἱπίεγά πη 
ἀδ δρυὰ ποὺ νϑῦρατη ἱπίδγρυγθίβιϊ 
ΒιΠί, 6588 ΡΥῸΟ, 84, οχ Πίο ρεοῦ- 
Βρ᾽ Θαπὶ οϑβί. ῃξ απ, 41, 1 εἰ 
ὙΙΙ 41, 1. - ὅσασπερ ἠτή- 
σαντο. Μιὰ. 8, 1. Ὅσσος δυίΐοπι 
γϑοίθ ἀϊοίαμη ὁδὶ, ααϊᾶ πὸ πὰ- 
ΤΠΘΓᾺ ΠῚ] ΠΑΡ᾿ ΠῚ, ΠΟ ἰρ585 Π|85, 
485 Αἰ(ΒΘηΐθηβ568 πηϊβογαηΐ, ὅ6- 
Βεϑβίδῃϊ ρειϊνεγαπί, --- αὐτοῖς 
τοῖς ᾿Ἐγεσταίοις. 5000). -α καὶ 
οὕτω... ὅυπι ἢἰ5 οἵ. ΡΙαϊ. 

΄ 
α. Νικίου 

γνώμη. 
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β΄, ᾿Δλκιβιά- 
δου γνώμη. 

104 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, μη΄. μϑ΄. 

οἴκαδε. ἢν μή τι δι ὀλίγου καὶ ἀπὸ τοῦ ἀϑοκή- 
του ἢ “εοντίνους οἷοί τε ὦσιν ὠφελῆσαι ἢ τῶν 
ἄλλων τινὰ πόλεων προσαγαγέσθαι. καὶ τῇ πόλει 
δαπανῶντας τὰ οἰκεῖα μὴ κινδυνεύειν. 

48. ᾿ἀλκιβιάδης δὲ οὐχ ἔφη χρῆναι τοσαύτῃ 
δυνάμει ἐκπλεύσαντας αἰσχρῶς καὶ ἀπράκτους ἀπ- 
ελϑεῖν. ἀλλ᾽ ἔς τε τὰς πόλεις ἐπικηρυκεύεσϑαι 
πλὴν Σελινοῦντος καὶ Συρακουσῶν τὰς ἄλλας, 
καὶ πειρᾶσϑαι καὶ τοὺς Σικελοὺς τοὺς μὲν ἀφ- 
ιστάναι ἀπὸ τῶν Συρακοσίων, τοὺς δὲ φίλους 
ποιεῖσϑαι, ἵνα σῖτον καὶ στρατιὰν παρέχωσι, πρῶ- 
τον δὲ πείϑειν Μεσσηνίους (ἐν πόρῳ γὰρ μάλιστα 
καὶ προσβολῇ εἶναι αὐτοὺς τῆς Σικελίας. καὶ λι- 
μένα καὶ ἐφόρμησιν τῇ στρατιᾷ ἱκανωτάτην ἔσε- 
σϑαι), 

μεϑ᾽ ὧν τις πολεμήσει. οὕτως ἤδη Συρακούσαις 

ΠΣ ΡΣ πἰ ξονοον οττττ " 

προσαγαγομένους δὲ τὰς πόλεις. εἰδότας 

(ἀρ. 48, ἀπράκτως οοἀά. 
ἔχωσι «οἀά. Οἷἃ, δά. 

Νῖς. 14, --- δι᾿ ὀλέγου, Ὀτενὶ, 
Ἰαΐτα θγθΥ 6 θΠρΡιι.5, Οἱ, δάη. 
11, 4. --- ἀπὸ τοῦ ΤῊΝ ἐ 
του ΞΞ ἀδοκήτως. ΟἿ, δάῃ. 
88, 4. --ακαὶ τῇ πόλει. τὰ 
κινδυνεύειν; οὐ π τϑη- 
Ῥαθ]ϊοαι ἴῃ ροτϊουϊατ δᾶ- 
ἀυοσοετοηί ἀοιμοβίϊοα (),. 6. 
Ἰρβοῦύτπτη ΓΘΙΡΌὈ]ΪοΔ 6 θο0η8, 
ααἰθ8β 6Χ δάγθιϑο οορὶδηνν 
Δἰϊογατη, 4αϊθιιβ Δι χ πὶ θυ πηΐ, 
Ὀοη8) ΘΟη Βα Θη 65. 6 γογθὶβ 
κινδυνεύειν τῇ πόλει οἷ. ἀθῃ, 
Π 6, 7. 

(Δρ. 48. ἀπράκτους γ8- 
ΒουῚ θη ιτη οβῦ; Π81Ὶ ἄπρακτοι 
ἀπῆλθον (ἀπεχώρησαν), ἀ- 
πράλχτους ἀπέπεμψαν, 5ἰταῖ]ϊὰ, 
ἀἰϊοῖς Το. Νδαπα οὐβίαῦ αποᾶ 
αἰσχρῶς Ῥνδεοοάϊν, Οἱ, δάη. ΠΙ 
4,3. - ἐπικηρυκεύεσθαι, 
Ἰοσδιο8 τηϊτίοτο περὲὸ σπον- 
δῶν. Οἤ, Ὅ2, 1 εὐ δάη. Ἴ 48, 

-- ἕνα. - παρέχωσι. 
ΠῚ ῃ οοαἀᾶ, Ἰδρίδαν ἵνα... 
ἔχωσι 5ε}}. οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἴϊὰ 
αἸϊοίατη δβϑὶ, αὐᾶϑὶ δίηθ ἔγαπιθηΐο 

Οἵ. δάῃ. 

(οἴ. 22. 80, 1) οὐ δχϑγοῖία Αιῃ6- 
ὨΐΘη565 δανθπογϊηί, Νβαιθ ἤᾶπο 
οὔδηβίομθπι (855. ββία! τ ἔχειν 
ἸΙσθηνβ ἰηὐθγρυθίαίαβ 5 ΘΙ Ρ ΘΓ 
Ραναίαπι ΠΆΡΘΡ 6. (πιῆ ΖΡ 
εν ιίση ἀαθθη). Νϑπὶ “ᾶθο 
πραὰ6 ροίθϑύ 6586 ψϑυθὶ ἔχειν 
Βϑηθηϊδ πθαπ6, 8ϊ ροβϑϑί, 5815 
δρία δϑϑϑί, αποηϊδη 80 ἰρ515 
ΘΙΟῸΠ 15 Γγαση θητατη οἱ οορὶᾶβ5 ρυδθ- 
Ὀ6ΥῚ βση  Ποα πα πΠῚ 6ϑί, ΕΟ ἢ πηἃ 
Θηϊοηἀαίϊοπε παρέχωσε 46 510.}18 
ἀϊοίαμη γοϑυϊαϊ Μαανὶσ. Αἄν. 
οὐἶο, ΤΡ. 827. -- ἐν πόρῳ... 
Σικελίας. ᾿αθ᾿ΔΥΘ. ΘἢΪ ΠῚ 
605 ποὸὶὶ [4 01}}}πΔ8 οβϑοὺ ἴῃ 
ΘΊΟῚ 8 πὶ ἐναϊθοία5 (οἷ 1 120, 
2) απ 6 ΔΡΡαΪΒᾺ8 (ον Ἴ 
σον. ΝΠ 4, ἢ). -- ἐφόρμησιν 
ἃ 6.00 ἐφορμεῖν ἀογιναίμαση γ]οὺ 
βἰδίϊοη θα, πηᾶἀθ Ποβίθβ8 00- 
Βουναυθηύ ἰἴβϑαθθ ἰηϑιαϊα- 
το πίατι Οἵ“ δαηΐ 1|59.1 9658} 
ἰηΐγα δάπ. 49, 4. --μεὸ’ ὧν 
τις πολ. τίνας ἔχουσι (ἰπηῖπο 
ἕξουσι) συμμάχους. 8610]. Πε 
Ῥγοπουιῖπθ ᾿ἱπαοἤηϊίο οἵ, δάῃ, ΤΥ 
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καὶ Σελινοῦντι ἐπιχειρεῖν, ἣν μὴ οἱ μὲν Ἢγε- 
σταίοις ξυμβαίνωσιν, οἵ δὲ Λεοντίνους ἐῶσι κατ- 
οἰκίζειν. 

49. Λάμαχος δὲ ἄντικρυς ἔφη χρῆναι πλεῖν 
ἐπὶ Συρακούσας καὶ πρὸς τῇ πόλει ὡς τάχιστα 
τὴν μάχην ποιεῖσθαι, ἕως ἔτι ἀπαράσχευοί τέ εἰσι 
καὶ μάλιστα ἐκπεπληγμένοι. τὸ γὰρ πρῶτον πᾶν 
στράτευμα δεινότατον εἶναι᾽ ἣν δὲ χρονίσῃ πρὶν 
ἐς ὄψιν ἐλθεῖν. τῇ γνώμῃ ἀναϑαρσοῦντας ἀν- 
ϑρώπους καὶ τῇ ὄψει καταφρονεῖν μᾶλλον. αἰφνί- 
διοι δὲ ἣν προσπέσωσιν, ἕως ἔτι περιδεεῖς προσ- 
δέχονται, μάλιστ᾽ ἂν σφεῖς περιγενέσϑαι καὶ κατὰ 

ᾶρ. 49. ὃ 2. αἰφνέδιον οοἀά. Ἰοησα ρ]υτνίηι. 864 ἴῃ ἰ4}1- 
θη5 ΤῊ. δὰ δαϊθοιίϊνο αἰϊὰν δα βαθ᾽θοία πὶ Δρρ]ϊοαίο (ΤΥ 75, 2. 178, 
ἈΠ Κ{Ψ0|Π 14:1: ν 2) δαϊ δάνϑυθῖο αἰφνιδίως (1 ὅ8, 1. 1. 96, 8. 
5... Ὁ 9: ἸΟ ΘΠ Σ: 
Ροβὶιπλ ἱπνθηϊιαῦ Πἰβὶ ἀρια ῬΟΒίθυὶ ον δθίϑι]β ΒΟΥ] ρίουθβ, 

Νεαᾳιο αἐφνέδιον Δάνουθ] 1 4 φ Ὁ 
ααὶ ἴτὰ 

ΒΆΘΡΙ 5. ποαΐγ8. δα! θούϊ ν Οὐ ΠῚ τϊαΠπΓ, 
σφᾶς εοἀᾶ, Ἐπιεπα. ΒΕ, 

18:..4.. ν-14,..4..--- οὗ μέν; 
501}, Σελινούντιοι. --- οἵ δέ, 
561, Συρακόσιοι. Οἱ, Κιυρο. 
αν. 8 ὅ8, 4 84η. 2. 

Οἀρ. 49. 81. ἄντικρυς... 
δ]. Ῥοτί, Ρᾶ]Ιδ πὶ αἰχὶς; οὰν 
ΘΠΪΠῚ αἸββι γυαϊαγοῖ, δυξαᾳαϊα ὃ ἔπεπιο 
ἄντικρυς τοῖεν δὰ πλεῖν, τ οοίδ." 
Βαᾶυ, Οἵ, δάη. Π 4, ὅ. ὅπ ἰοϊα 
Βϑηίθηϊα οἷ. ΡΙαι. Νῖο, 14. 
πλεῖν ἐπὶ Συρακούσας. 1ὰ 
ορεηηαπὶ ἴα} ΘΟΠΒΙ 1 Π|; ΠΒΠῚ 
αποα ΠΟῚ 5ἰαι1πῈ γγαοιβαβ δα ουτὶ 
6556}, Π]αχὶΠΠ6. ΠΟοιΪ556. ΑἰΠ6- 
πἰθηβίθιιϑ ἀοοθὺ Αὐἱδεϊα, ΤΡ, 8608 
54ᾳ. Οἱ. ᾿πίγα ΝΙ 42, 9. -- καὶ 
πρὸς τῇ πόλει..τὴν μά- 
χὴν ποιεῖσϑαι. Ροτγίαβ: 
εὖ ρτῖπιο ἀποαὰθ ὑθΠ ΡΟΥΘ 
Ρυοοθιϊαη. [απαοὰ οι ὶί- 
τοπάτπι 6886: τὴν μ.] δὰ 
ἈΓΌ ΘΙ ΘΟΠ ἢ τἰ6 ηἀπτη. 8|:- 
Βυϊῆοατα Ῥοιϊαβ οὐ ροτνὶϊβ ὃγ- 
ΓΟ ΒΆΓΆΤη.... 6] 8464- 
τηονοηάππη, δἃἀ ἀσθοῖ θ᾽ 6]- 
τὴ σ᾽ ΘΓ 6 η ἀπ πὶ ̓ ΒΌ5Ρ Ἰοδητογ Βα. 
οὐ 411. Βοᾷ κἷο τὸν πόλεμον 
ποιεῖσθαι ἀϊοοπάπηῃ οὐαὶ. ΡΙαΐ- 

Ο΄ δάη. 

ΑΡΟΪ5 1. ἃ, μάχην ἔγγιστα τῆς 
πόλεως τιϑέναι βου ρϑῖ, 

8 2ῶ, τὸ γὰρ πρῶτον οεῖ. 
Οἵ. Αὐϊβιϊά, ΠΡ. 381. -- καὲ 
τῇ ὄψει αἰταση οὐπὶ ἀναϑ'αρ- 
σοῦντας 5ἴῖο, τὖ καί 511 εἴ, δΠ 
ΟἸΙΠῚ καταφρονεῖν 510, αἱ καί 5ἷτ 
ΘΥΙ ἃ 1, ἰᾳησθηάδ βἰπί, ἀμπθιϊδην 
ἱπίθγρυοίθβ, ΠΙὰὰ ρυοραὶ Κυαθρ. 
δὰ Πίοη. Ὁ. 18 Θοπιρᾶγδηβ ΙΚ 
84, 1 εὐ ὟΙ 81, 1. Αἴ ποη ἴρ50 
ἀϑρθοίι, 8688 ἰαγάδαίο ἀβρϑθοία δηϊ- 
γ]11ΠῚ ΟΔΡ᾿ π΄, Δα 6 ΟἸΠῚ Δ] ΓΘ. ΠῚ, 
Οαϊ οἰἴαπι ΘΟ ΠΟΙ 85 αν οδί, ρτδο- 
ἔεγθ μα απ 510, ᾿Π ΘΓ ΓΘ Δ ΠῚ ΙΓ 6 εἶ 8 Τὴ 
ἀϑρθοίι οοπίθηΠ6Γ6 (οοη- 
ἰοιηρίϊοπο δἰ1οῖ). Οὗ, δἅῃ. 
ΠῚ ΟἿ, 2. 98, ὅ. ΒΙοοτηΠο] ἴα, 
αἱ τῇ ὄψει Ῥτὸ ἐν τῇ ὄψει, 
ουτη νἰ ἀ δυῖ ἢ ΐ, Ροβίταπι ΘΟ 56 ἢ5 
1ᾷ σϑοίθ ἢθυὶ ἀοπιοηδίγαιϊοι ΠΟ 
ΘΘ6γ οχἰϑυϊπηαῖ, 58 {15 Πρ] ρ Θπ ον 
ἀοοίτ! παι οαβαθτη ἰγδοίανιτ, Οἵ, 
Κυιορ. αν, 8 48, 2 δάη. 6 
προσδέχονται. Αὐαὶ οἵ Συ- 
ρακόσιοι. --- σφεῖς. Οἵ. αἄη. 
Ν 114, ὅ, Νοιηϊηδίϊνι8 τϑβουϊ- 
Ὀδπαὰ5 ογαΐ, αυοὰ παῖΐο 50}1} απο 

γ΄. ἀαμάχου 
γνώμη. 
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πάντα ἂν αὐτοὺς ἐχῳφοβῆσαι, τῇ τε ὄψει (πλεῖ-- 
στοι γὰρ ἂν νῦν φανῆναι) καὶ τῇ προσδοκίᾳ ὧν 
πείσονται, μάλιστα δ᾽ ἂν τῷ αὐτίκα κινδύνῳ τῆς 
μάχης (εἰκὸς δὲ εἶναι καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς πολλοὺς 
ἀποληφϑῆναι ἔξω διὰ τὸ ἀπιστεῖν σφᾶς μὴ ἥξειν), 
καὶ ἐσκομιξομένων αὐτῶν τὴν στρατιὰν οὐκ ἀπο- 
ρήσειν χρημάτων, ἣν πρὸς τῇ πόλει κρατοῦσα 

καϑέξηται᾽ τούς τε ἄλλους Σικελιώτας οὕτως ἤδη 
μᾶλλον καὶ ἐκείνοις οὐ ξυμμαχήσειν καὶ σφίσι 
προσιέναι καὶ οὐ διαμελλήσειν περισκοποῦντας 
ὁπότεροι χρατήσουσι. ναύσταϑμον δὲ ἐπαναχοω-- 
ρήσαντας καὶ ἐφόρμησιν τὰ Μέγαρα ἔφη χρῆναι 

8 8. ἀπολειφϑῆναι Ἰι, αι. Μ. Πυρά. Ὀδη. ΟἹ. ,εη. Η. 1. 
Θεὰ ἷο ποῃ ἃρία 6ϑὺ γι πα θπάϊ, 568 ἱπιθγοϊ ρίδπαϊ ποίϊο. 

4. ἐφορμηϑέντας Μσέγαρα οοἀά. ΟἿ Δάη, 

Βϑαυϊίαν πλεῖστοι οοηνθηϊί. ΝαπΠι 
αποὰ ροβὲ σφᾶς ἴῃ ᾿10γ15. ἰγδάϊ- 
ὑὰτη ἰά6ο πλεῖστοι 5ουϊρίυτη 6556 
γοϊαηί, Π6 δΔηιὶσαυ ΠῚ 6586, δῇ 
πλείστους δὰ 5υροιία5 αὐτούς 
γϑίθγγαίαν, ᾿ρ58 πᾶθο σαβαμηι ἃ18- 
ογαρϑηια τηιϊίδίϊοηθ ἰϑηὶ ἴδοὶ] οἱ 
Ρϑθηθ π}}18 ονϊίαίαν, αὐ ΤῊ. 5] 
ῬΙΟπΠοτηΪ ηἾ5 δοουβαί ν ΠῚ ΒΟΥ] 0518 - 
5θύ, πλο]θϑίθπι δίαθθ Πϊα ΟΠ 
ἀϊοθηαὶ ρθηι5. ΘΟΠΒ] 0 5θοίδίῃβ 
6586 γ᾽ ἀογθίῃτσ, 

8 8. εἰκὸς δὲ... .μὴ ἥξειν 
ΠΟ ΟΠ) Ἰηβοααθη δι 2): 
καὶ ἐσκομιξομένων.. .. καϑέξη- 
ται πονυτῃ ΘηπηςδίιπΊ οἰ βοϊαηΐ, 
βϑ8ἀ ἴῃ ρθη Π6581πὶ Βυπύ τοάϊροπάδ, 
Νάπι ααἱϊ οχίγα αὐ 6πὶ ̓ πέθγοϊ 6 ῃ-- 
{πγ, Οατη ΠΟ ογθάδης Αἰ Πθηΐθη 565 
γΘηΐαΓΟΒ 6558, ΘΧ ΠΌΠΊΘΙΟ ΘΟΓΙΙΠΊ, 
αυἱ περιδεεῖς προσδέχονται οχ- 
οἱρί απίαν; αυἱ δαίοια ἐσκομέξον- 
ται ἰάθη βδιηΐ, ααἱ εἰπιϊὰϊ οχ- 
Βρθοίδηΐϊ, δίαπια ἢδΔο 'ρβἃ ἀδθ οδιιβᾶ 
1ὰ ἔδοϊαηι. Ργδαθίθογσθα αὶ σγδίϊο- 
ὨΘΠῚ ἃ ΠΟΪ8Β. ΠΠΟ ἱπιρ ΡΟ ίδπὶ 
ΒΘαΘΠΓῸΓ ἐσκομιξομένων γουιὶ 
ΒΟΙθηΐ οὐϊδηηϑὶ ἱπιρογίαγοπηί, 
αυοὰ παάσπι ραυϊοϊρίυτα, οαΐ 
καί εἰἴᾶτὰ γϑίθηβ ΠῸη δαϊπηοίιτη 
510, 5: σῃ  ἤσαγα ποη ροίοβί (ροίοϑί 
αυοὰ πἴῖο ποη αὐδάταί 48 - 

αυδηὶ ἱππροτγίαυ θη ΐ, αὖ 9, 2); 
ἀεῖηά4θ 5ῖ9 πβαυὰ Θομητη046 Ορρο- 
Παπίαν τὸ ἀποληφϑῆναι εἴ τὸ 
ἐσκομίξεσϑαι. -- ἀποληφϑῆ- 
ναι. 1)6 δουίϑβιεϊ ἰη Πηἰεῖνο νἱά. ἐς 
ΠῚ 10, θ0. --- ἔξ ἔταδίγα ὀχρυῃ- 
οὕππι οαρὶς Κτιορ. ΟΥ, Ηοπι. Θὰ. 
ΧΧΙΙ 188 ἐλθέμεν ἔξω ἴων 
ἐς ἡμέτερον. - ἀπιστεῖν. 
μὴ ἥξειν. Οἵ, δάη. 1 10, 1. - 
καὶ ἐσκομιξομένων. υκαϑ'- 
ἕξηται, οἱ 81 818 π᾿ Ὁ 6Πὶ 
ἱπρ ογίδιίατὶ 6556} (46 οΘοηδία 
δηΐηι ῥγΆθβθηίβ ρᾶυίῖο. ἀϊοίατῃ 
οϑί, Ἃἀθ 40ὸ οἵ, δίῃ. 11 18, 1), 
Θοχογοϊίαϊ Γ6 5 προρϑϑδυ88 (οἷ. 
ΥΙ 24, 2. 28, 1) ποπ ἀεῖυ- 
ἰγ8ἃ8 6586, 8Ϊ ΡΓΟΡ6 ὑτὉ 6Π| 
ΒΌΡΘΥΪΙΟΥ οοπδβίἀοτγού 6046, 
ἀποπηΐηι5 {Ππὶ ρον βοογθηί, ῥτο- 
ΒΙΒΘΓοί, 

8 4. ἐκείνοις, ϑυγδουβᾶ- 
ηΪ8.. -τ γαύσταϑμον, 5.8 - 
Ὁ] ΟΠ ΘΙ, αὶ πᾶν 65 Ομ ουαγὶδθ 
(πλοῖα) ἴα ταέο 90110 ὁ πύατ, 
Οὐ, δάη. ΠΙ 6, 2. - ἐπανα- 
χωρήσαντας, οατῃ 60, ροϑί- 
αυδη ρυρηᾶ οομημπηϊθϑα (8 1) 
ΘΧΘΓΟΪ 5. ὑθγγθβίθυ ργΟρο ϑυγδοα- 
585 οοηβθαϊί (8 8), οἶα586 586 γὸ- 
ΟΡ ϑ8θηῖ, --- ἐφόρμησιν, 
βἰδίί ΟΠ 6π|, αηἀε πᾶνο5]οη- 
8.86 (τριήρεις) οΒ.65 Οὔ 861- 
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ποιεῖσθαι, ἃ ἦν ἐρῆμα, ἀπέχοντα Συρακουσῶν 
οὔτε πλοῦν πολὺν οὔτε ὁδόν. 

ὅ0. Λάμαχος μὲν ταῦτα εἰπὼν ὅμως προῦσ- 
ἔϑετο καὶ αὐτὸς τῇ ᾿ἡλκιβιάδου γνώμῃ. μετὰ δὲ 
τοῦτο ᾿Δἀλκιβιάδης τῇ αὑτοῦ νηὶ διαπλεύσας ἐς 
Μεσσήνην καὶ λόγους ποιησάμενος περὶ ξυμμαχίας ἦ 
πρὸς αὐτούς, ὡς οὐκ ἔπειϑεν, ἀλλ᾽ ἀπεκρίναντο 
πόλει μὲν ἂν οὐ δέξασθαι. ἀγορὰν δ᾽ ἔξω παρέξειν, 

ἀπέπλει ἐς τὸ “Ῥήγιον. 
τὲς ἑξήκοντα ναῦς ἐκ πασῶν οἵ στρατηγοὶ καὶ τὰ 

᾿Δλκιβιάδου 
πρῶτον ἄλ- 
λως ἐς Μεοσ- 
σήνην δια- 
πλεύσαντος 
ἑξήκοντα 
νῆες ἔς τε 

Νάξον, ἣ 
δέχεται αὖ- 

χαὶ εὐϑὺς ξυμπληρώσαν- τοῦς, καὶ ἐς 
ι Κατάνην πα- 

ραπλέουσι, 

ἐπιτήδεια λαβόντες παρέπλεον ἐς Νάξον, τὴν ἄλλην καὶ δέκα αὐ- 

σαρ. ὅ0. 
Ῥύδοίον 1, Μι Οἷ, δάη. 

ναηύ ᾿ἴθα4π6 ἴπ 51 ἀϊᾶ πίατ. σι. 
δάη, 48. Οοαὰ. 5οτὶρίατα ἐφορ- 
μηϑέντας ἰοἰετατὶ ποη Ροίεϑῖ. 
ῬΥΪΠΊ ΠῚ ΘἢΪπῚ ΠΘ4 6 ἐφορμᾶσϑαι 
ψνΘΓθατ ἀπίϊαᾳἶβ ργοβδθ ΟΥΑ(ΙΟἢ ἶ8 
ΒΟΓΙΡ ΟΥΙθι15 τἰϑἰἰαῖαη ΠΟαῸΘ δᾶ 
απ Ργδραϊίαπι δύ ΠΟίΪΟ ᾿σσα θη] 
(αποίάγπιοα. Οὗ, Ποιῃ. 1]. ΥἹ 410. 
Ριηά. Νεβιῃη. Χ 69. Αδβοῖ, Ῥεϑῦβ, 
402) δὰ υηο ἰοοιπὶ ἃρίᾶ 6ϑβύ. 
θεῖϊηθ ἀρϑγίαπι δβδύὺ ΤΠ ΟΠ Τὴ 
Μεραάγα ΑἸΠΘῃ ΘΠ 510118 Θ᾽ 46 πὶ υϑ8ὶ 
6586. ψ6 116 δίαπθ ΑἸοϊ θα θη ο. 48 
Μεββδη τη, αυδπηὶ ἢϊο αἰοὶΐ λιμένα 
καὶ ἐφόρμησιν τῇ στρατιᾷ 
ἱκανωτάτην ἔσεσϑαι. δπο 
δαΐοη] ἐφόρμησιν ΠΟΩ 6856 Γε- 
δἰθηδπὶ ἃ νεγροὸ ἐφορμᾶν, 5868 

ἐφορμεῖν οἰανββδίπιθ ὙΠΙ 18, 1 
οβίθπαϊς, ταδὶ ἐφορμουσῶν᾽ οἵ 
ἐφόρμησιν δα δᾶπάθηὶ τοὶ 5ρ6- 
οἴθῶς. ἴίδαπο δὰ 68) 48 1η ΑΙ- 
οἰ 65 6558 νὰ} ώ ἐφόρμησιν ἢϊο 
ΠῸΠ ἐοηνθηϊ ἐφορμηϑέντας. 
Εδάθπι οδιβα ἴῃ ϑοῃδοίογι (1πά. 
ΡῬοῦβ. ἀάνεγβ. ρ. 845) οοπ᾽ δοίι 8 τὰ 
ἐφορμισϑέντας (οἴ. ΓΥ 8, 5) να]ει 
Ρτγδθίθγθᾶ νοὶ] ργορίογ ἱπορίδτῃ γοὺ- 
θοΓαπι Δα πηἀαπιϊδπὶ (Ο ἃ ΠῚ 60 586 
νδοορ βϑδθηΐ οἱ ΔρΡριυϊβὶ 65- 
560) ταοϊοϊδηάατη, [Π{0 διίαπι, 
αιοά πδόθββθ 6588. σΟρῃΟνΙΓηι5, 
Τπηδο}} ἀθ Μεραγὶβ σοῃβὶ ᾿ππὶ 
Δοσοτηηοἀαγοίυγ ΑἸΟΙ θα Ϊ8 ἀ6 
Μοββδηᾶ βθηίθῃιδθ, βοϊίατη ΒΟΘἢ- 

8 1, προσέϑετο αὐτὸς οπιῖδθο καὶ ρῥ]οιΐαᾳια οο44, 

τὴϊ! δηιθηἀδίϊ θαι πη τϑοθρὶ- 
Π1115,), 4 8ΠΔ ΨΘΥΓΆΠῚ 6556 ΘοὶΪ5 
ΓΔΕ ΟὨΪθ.15. ΡΥΪΠη 18 ΟἸα55. ἀθιηοη- 
βίγαν!, -- Μέγαρα, ΗγθΙδθᾶ. 
Οὗ 4, 1. 0,Επχπ ἢ. 1. δθαὰθ δίαια 
πῆς ΥἹ 94,1 οἱ ὙΠ 2ὅ, 4 Μεραιᾶ 
δα οτδπιὶ ἔμϊθδβα ἃρρατεῖί. ΟἿ, 
ΘΙαν. ΓΙ πὶ- 0. 56 1.55:: τολϊτ πὶ 
Τ)6 δάάῖτο δυιθα!ο οἵς τῦ, 97; 
ὅ. ὙΠ 28, 8. --- ἃ ἦν ἐρήῆμα. 
γιά. 4, 2. Αργὰμη ὑγ}015 ϑὅυγα- 
οαβδαὶ ἐοπδῦδης (94, 1), ἃ φυΐθιι5 
ΑἙἸ ΘΠ θη 51 πὶ οδτι58 σα βθ! τὰ ἴδ] 
δχϑιγποίαπι 6586 75, 1 δια! Πητ5, 

ὕᾶρ. ὅ0. 8 1. καὶ αὐτός, 
ῬΓΔοίο Αἰοϊθίδαθπι, αὶ βυδιῃ 
5θηίθη πηι γοϑίϊηθ δαί, εὖ 'ρΡ586 
ΑἸοΙ δ ἢ5 Βθῃίθηεἰ 6 δοροβϑὶΐ, --- 
τῇ αὐτοῦ νηΐ. Οἵ, δάη. ΘΙ, 
θ. -- ὡς οὐκ ἔπειϑεν. ἽΝ 
ποῦ ἱπηρογίβοίο οἱ Ἀἰ[6ΓῸ 8. 8 οἵ. 
Μαᾶν. ϑγηι. 8 1146. -- αὐτούς. 
Οἵ. δάπ. 1 180, 1. -- ἂν δέ- 
ξασϑαι. Οἵ, δάη. ΠῚ 88, 2. 
95, 1. 

8. 2. ξυμπληρώσαντες 
.ἔμ πασῶν. ,,Ἐοίογ αν 60, 

αιοά Πᾶθ πᾶν68 Θοπηροϑβῖίδθ 50ηΐ 
ΘΧ {5 11Π18 στη ϊηῖθιι5, ἴῃ απδ6 
ΟἸαββθῖη ἀἰβιγὶ αἰ γὴ 8858. Βιρτᾶ 
[42,. 1] δυάϊνίπηι8.“. ΒΙοοπΐ, 
-- παρέπλεον ἐς Νάξον. 
Οἵ, θιοά. ΧΠῚ 4, 8 εἱ ἀς Νάχο 
ΒΌΡΓΔ 8, 1, 

τῶν Συρα- 
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κούσας κατα- στρατιὰν ἐν “Ῥηγίῳ καταλιπόντες καὶ ἕνα σφῶν 
σκοποῦσι. αὐτῶν. Ναξίων δὲ δεξαμένων τῇ πόλει παρέπλεον 

ἐς Κατάνην. καὶ ὡς αὐτοὺς οἵ Καταναῖοι οὐκ 
ἐδέχοντο (ἐνῆσαν γὰρ αὐτόϑι ἄνδρες τὰ Συραχο- 

, ΄ Ἁ ΄ σίων βουλόμενοι), ἐκομίσϑησαν ἐπὶ τὸν 'Γηρίαν 
ποταμόν, καὶ αὐλισάμενοι τῇ ὑστεραίᾳ ἐπὶ Συρα- 

“ " ᾿ ΄, “, Ἁ Ε -» 
χουσας ἔπλεον ἐπὶ κέρως, ἔχοντες τὰς ἄλλας ναῦς, 

δέχα δὲ [τῶν νεῶν] προύπεμψαν ἐς τὸν μέγαν 
λιμένα πλεῦσαί τε καὶ κατασκέψασϑαι εἴ τι ναυτι-- 

, ; , ΑἹ “ 3 ᾿ -» 
κόν ἐστι χαϑειλκυσμένον, καὶ κηρῦξαι ἀπὸ τῶν 
νεῶν προσπλεύσαντας ὅτι ᾿“ϑηναῖοι ἥκουσι Ἴεον- 
τίνους ἐς τὴν ἑαυτῶν κατοικιοῦντες κατὰ ξυμμαχίαν 
καὶ ξυγγένειαν᾽ τοὺς οὖν ὄντας ἐν Συρακούσαις 
“εοντίνων ὡς παρὰ φίλους καὶ εὐεργέτας ᾿4ϑη- 

΄ 9 -»Ὕ 9 ΄ Ἀ 9 ’ ᾿ ναίους ἀδεῶς ἀπιέναι. ἐπεὶ δ΄ ἐκηρυχϑη καὶ κατ- 
ἑσχέψαντο τήν τὲ πόλιν καὶ τοὺς λιμένας καὶ 

ξ 4, ᾿Αϑηναίους Ῥαη. οἱ ψα|1ἃ νευίθηβ δα διηηΐοοβ δὐ θ6Π8 
τη εγϊΐο5 Αὐπεπίθηβοβ; 4ϑηναέίων τεϊϊαυὶ οοἀά. ,,Νοη ᾿πίρ!] 650, 
υοτηοάο ΑἰΠΘηΐθη568, «ἰϊ ῬΘΥ ῬΡαΘΟΟΏθιη ΠᾶθῸ Τιϑομ 5. ἀθπαηίἃ- 
[ΓΙ οἱ 605 δα 58 δυοοδίμτὶ ογδηΐ, ροβϑίηΐ αἰοὶ 1105 μογίαίατὶ, αὐ δὰ 
ΔΙαΪθο5 ΑἰΠθηϊθηβίαπι νϑηϊδηίύ, ϑουρίατα οοᾶ. ἢ). ᾿ϑηναέίους 
Ῥίδηδ δβϑί." θ αἷς, 

88. τὰ Συρακοσέων βου- ορδίαγ εἰΐδιῃ ὁ λιμήν 5ἴπθ 110 
λόμενοι. Τηΐτα 51, 2 τὰ τῶν δἀάϊίαπηρηιο. Οἵ, άπ. ὙΠ 4, 4, 
Συρακοσίων φρονοῦντες, αι -- κηρῦξαι ἀπὸ τῶν νεῶν, 
υϑἰζαίϊοτα ψεῦῦᾶ βιπί. Οἱ, απ. εχ πανὶθὺβ ΡῈ ΡΓΔΘΟΟΙ 685 
ΠῚ 68, 2. -- Τηρέαν ποτ. ῬΓΟΠ ἢ 18 8. -- τὴν ξἑαυ- 
Οἵ. 94, 2.  Τοτῖαβ 15 οβῦ, 4α᾽ιἦ΄όΊια τῶν. ῬἙαυτῶν 8 οδϊεοίυτῃ 
τ }}}]6 ραββίθαβ ΠυΘοπίϊηο5 ρτᾶθ- αποὰ ἀαἰοϊίυγ φῬγοχιτηυτη ἰἰᾶ γο- 
ΠμεηΒ νυϊροὸ πὰπὸ Εἴππιθ ἀϊ ἰδίῃπι δϑί, αὖ ἴῃ νυ 8 ΟἸσθυ 8 
βϑη 10 ΤΠ εοπᾶγάο οΟρποιηϊπα-ὀ γΓαϊραθΙϊοδ 6 ἰοϑίθπι τ ϑὶϊῃ- 
ἰὰγ.ς ΟἸαν,. Κ510.ὄ δπί. Ρ. 124, αὐθήο 686 Ῥεγροίαδλθ 
Οἵ. Ηοϊπι, Ηϊβί. Κἴο, 1 ρ. 28. οΥρᾶ 56 νοϊυπίδιεϊβ (ΡΠ. 1 4, 

9. 4. ἔπλεον ἐπὶ κέρως, 10) εἰ απο αι ΘΧΘΙΠΊΡΠ}15 ΤΠ 118. 
αὖ ἐπὶ κέρως παραπλέοντας " ἀασἰρεκυπδρι ξ 51, 2 δάῃ, 6. 
90, 4, ἐπὶ κέρως ἐμπλευσάνκεξ -- μον τ πο Οὗ, 11 86, 
ν᾽ 82, 2. Οἔ, δᾶιι. 11 90, 4. 8. -- ξυγγένειαν. ΤιθοπΉη] 
ἔχοντες τὰς ἄλλας ναῦς, ἃ ΤΠδοοῖα ΑἰΠδηΐθπβὶ οοπα τ εὐ 
5011, Ῥγϑθίεν ἀβθεπὶ, ἀπᾶ6 ἀεὶπάα ἰἴρϑδὶ Ι0η68 Ἔγδηΐ. γιὰ. ὙΙ 9, 
ἸΠΘΠΊΟΡΘΠΙῸΓ, απᾶ5 ἰῃ πηᾶρθππὶ 9, -- τοὺς... .«ἐν Συρακου- 
Ῥογίαμη Ῥγδοπἰβοσᾶηΐ. --- δέκα σαις Λεοντένων. ΟἿ ΡΥ 4, 
ὃ ἐι.-. Οἷ, Ῥιαι. ΝΙδ: 14..-Ξ 8: ὡς παρὼν. θυ δα, 
[τῶν νεῶν] ἰὴ ἴβοϊϊα οορὶια- οὔυς. Οἵ, Μαίῃ. αν, 8 ὅ95, 4}. 
ταν, αἱ δαάϊταπι τη Ο] 65 18 ἢ (δοῖαι. Κυπορ. ὃ 68, 8. 
-- τὸν μέγαν λιμένα. ὃς 8 8. τοὺς λιμένας. Ῥτδε- 
Ποὺ οἵ, ὙΠ 4, 4. 86, 8. 59, 8. τον τηϑοηυμη ρΡΟΥ ΠῚ ΘΗΪΠῚ εγαῃὶ 
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τὰ περὶ τὴν χώραν ἐξ ἡ ἧς αὐτοῖς ὁρμωμένοις πο- 

λεμητέα ἣν. ἀπέπλευσαν πάλιν ἐς “Κατάνην. 
1. Καὶ ἐκκλησίας γενομένης τὴν μὲν στρατιὰν 

οὐκ ἐδέχοντο οἵ Καταναῖοι. τοὺς δὲ στρατηγοὺς 
ἐσελϑόντας ἐκέλευον, εἴ τι βούλονται. εἰπεῖν. καὶ 

, τω. , Α » » ᾿ 

λέγοντος τοῦ ᾿Αλκιβιάδου καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει 
πρὲς τὴν ἐκκλησίαν τετραμμένων οἵ στρατιῶται 
πυλίδα τινὰ ἐνῳκοδομημένην κακῶς ἔλαϑον διελόν-' 

᾿ ’ 3 , - ᾿Ὶ ’ » 

τὲς καὶ ἐσελϑόντες ἡγόραζον [ἐς τὴν πόλιν]. τῶν 
δὲ Καταναίων οἵ μὲν τὰ τῶν Συρακοσίων φρο- 
νοῦντες ὡς εἶδον τὸ στράτευμα ἔνδον, εὐϑὺς 
περιδεεῖς γενόμενοι ὑπεξῆλθον οὐ πολλοί τινες, 
οἱ δὲ ἄλλοι ἐψηφίσαντό τε ξυμμαχίαν τοῖς ᾿4ϑη- 

΄ ᾿ ᾿ Ἵ ’ , 3 ς , 

ναίοις καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα ἐχέλευον ἐκ Ρηγίου 
κομίζειν. μετὰ δὲ τοῦτο πλεύσαντες οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
ἐς τὸ Ῥήγιον, πάσῃ ἤδη τῇ στρατιᾷ ἄραντες ἐς 

ὕαρ. ὅ1. 8 8. διαπλεύσαντες ναί. Μ., απο νει 50, 1 
ΠΟῚ 88115 ΟΠ νἱἀθίαν, Νὰπι πἰο  ὙΤΠυογαϊά65. ἰδηαπ 46 
ἐγαϊοϊθηάο ἔγοϊίο Ἠπορῖο Μεββαηᾶπι ᾿οαιυϊίαιν, ἀποά οϑὲ ργορυῖθ 
διαπλεῦσαι: οοπίτα σαπα ἈΠορΊαπη Ρτοβοίβοθῃβ Οἰ45515. οὐδ πη 51- 
ΟἾΠ 86. ΡῈῚ τηλχὶ 8 ΠῚ Πτΐι85 50 8011 ρᾶγίθπιὶ Ἰθοίαγα οὐ ἀβ ΠΠ ΠῚ ΘΧίγ θη 0 
ὀαγϑα ἔγθίαπι ἰγαϊθοίανα ογᾶΐ, ϑ᾽ΠΊΡΙοΧ πλεύσαντες ᾿ρῖταγ πο 15 
α4π8πὶ ᾿πποἰ απ διαπλεύσαντες 5θῃίθ 86 νἸἀ θέαν Θοην Θηΐτα, βἰ ψφαϊ 6πὶ 
ΑἸΒθηΐεηβ85 ΡΥϊπλαπι “παρέπλευσαν τὴν Σικελίαν, ροβίοα διέπλευ- 
σαν ἐς τὸ Ῥήγιον.“ Ατη. 

ἄσο 4}, τοῖηον (ὁ ἐλάσσων Δι- ΒΕ]. εἶν. 1 27 νίςο05 ρ΄αί645- 
μήν 1 22, 1) οὐ ρογίιιβ Τυορ 
νοὶ ΤτοοΊ Πογ ἢ δρυμὰ ν᾽ ΠῚ οἷτι5- 
δηλ ποιηΐηῖβ (ΥἽ 99, 1. ΥΙ]ΙΠ 2, 
5)Ἐ "σ΄; ΟἸαν. 1.0: Ῥ5»..152...167: 
Τιείγόπη. ὅγγδο, ᾿. θ4 544. 6611. 
ἂς 51ι. ὅγιδο. ρ. 607 544ᾳ. Ηοΐπι. 
Ηϊϑβί. 5ῖο. Γ ρ. 11, 124. 

(ἀρ. ὅ1. ὃ 1. τὴν μὲν 
στρατιάν εεἰ. ΟΥἁ, ΠΙοά. ΧΠῚ 
4, ὅ. Ροΐίγαδρη. 1 40,4. Ἐτοπίίη. 
1Π 2, αἱ πιᾶρῃηᾶ ἱποιγία ἢᾶθο 
Ὠᾶτγϑί. ΙΓ 6 Υ Βτδβιάδ5. 50.115 
80 ΑσϑηΓ 15. ἴῃ ὈΓΡΟΠῚ οϑί τὸ- 
οορίιβ. Ια, ΤΥ 84. --- ἐνωκο- 
δομημένην κακῶς, ΠΝ 
(ρΡᾶαγατη ἔἸσ Ἶ 167})} ἴῃ ΠΠΠΓῚΠῚ 
ἰηβίγ ποία), Νόοη Ἰἰσοί νογίθιθ 
ταδὶ α ουβίγι οία πῇ δὲ πὸ αἵ- 
ἴογ Ὀιοά. ΧΙ 45, 7 ἐνοικοδο- 
μῆσαι τὴν εἴσοδον τὰν (δ65. 

4 ᾿ηϑοαϊϊ! αι, αὐτὰ αἱγορὶ- 
46 Ἰοσιπὶ Δ]Ϊ4 6 Δ τηο]6 ἰἴπ 60 
οχβίγποίᾷ ΟΘΟΙ πα 5 6 Ἀ]Π ϑίαν. -- 
ἠγόρα ξου) ἀντὶ τοῦ ἐν ἀγορᾷ 
διέτριβον. ὅ36Ποὸ1, ΟΥ, Ηετοά. 
ΠΙ 157. 189. Αὖὐ, Τωγϑιϑίν, 634. 

ΠΥ ΒΙσ πολὺ ΘΟΠργαραῖΟ5. 605 6558 
ἴῃ ἴουαμα. ἰθίαιιθ βύθιϊββθ δαὶ ὁ}- 
ϑπαθυϊαϑβον αὐ, «αἱὰ ἀρογοίαν, 
ἀϊδοογθηΐ ς. ΑὙπ. -- [ἔς τὴν 
πόλιν] ἰῃιθγργοία πιθηϊα πη 6586 
Ρθύνοῦβᾷ ΘΟ]]οοδίΐο οβίθηαϊ, Εἰ 
ΒΌρΘΡνΟΔΠΘΙΠῚ οί, (μὰ 6] ΠῚ 
Αἰϊαὰ ῬῸῚ ΡΟΥ αΪ απ {Π|8 πὶ ἰπέγαγ8 
Ροιογδηΐ 4118 Π| Ὁ} 6 ΠῈ ὃ 

8 2. τὰ. «φρονοῦντες. 
ΟὐπδΟ ΟΣ ἘΞ  ἶο τὴ σε ΟἹΔ11᾽ οὐ τ" 
νες. Οἵ. δάη. 1, 1, 

8 8. πάσῃ ἤδη, '. 6. ΠῸἢ 
ἰδπὶ ρϑυθ δχϑιοϊίιβ αἱ 80, 2, 

ἐκκλησία τῶν 
Καταναίων. 
ἡ πόλις αὐ- 
τῶν λάϑρᾳ, 
αἱρεῖται, καὶ 
ἔπειτα τὸ 

πᾶν στράτευ- 
μα τῶν ̓ 4ϑη- 
ναίων ἐκεῖ 
μετακομίξε- 

ται. 



οἱ δὲ πρός τε 
Καμαριναί- 
ους ἐπικηρυ- 
κεύονται καὶ 
ἐς τὴν Συρα- 
κοσίαν ἀπό- 
βασιν ποι- 

οὔνται. 

ἔπειτα ἡ 
Σαλαμινία 

«ἔρχεται ἐπὶ 
᾿Αλκιβιάδην, 
ἐπεὶ ᾿Αϑηναῖ- 
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τὴν Κατάνην, ἐπειδὴ ἀφίκοντο, κατεσκευάζοντο 
τὸ στρατόπεδον. 

ὅ2. ᾿Εσηγγέλλετο δὲ αὐτοῖς ἔκ τε Καμαρίνης 
ὡς, εἰ ἔλδοιεν. προσχωροῖεν ἂν καὶ ὅτι Σίυρα- 
κόσιοι πε τς ναυτικόν. ἁπάσῃ οὖν τῇ στρα- 
τιᾷ παρέπλευσαν πρῶτον μὲν ἐπὶ Συρακούσας" 
καὶ ὡς οὐδὲν ηὗρον ναυτικὸν πληρούμενον, παρ- 
ἑκομίξοντο αὖϑις ἐπὶ Καμαρίνης καὶ σχόντες ἐς 

τὸν αἰγιαλὸν ἐπεκηρυκεύοντο. οἱ δ᾽ οὐκ ἐδέχοντο, 
λέγοντες σφίσι τὰ ὅρκια εἶναι μιᾷ νηὶ καταπλε-- 
ὄντων ᾿Αϑηναίων δέχεσϑαι, ἣν μὴ αὐτοὶ πλείους 
μεταπέμπωσιν. ἄπρακτοι δὲ γενόμενοι ἀπέπλεον" 
καὶ ἀποβάντες κατά τι τῆς Συρακοσίας καὶ ἃρ- 
παγὴν ποιησάμενοι καὶ τῶν Συρακοσίων ἱππέων 
βοηϑησάντων καὶ τῶν ψιλῶν τινὰς ἐσκεδασμένους 
διαφϑειράντων ἀπεκομίσϑησαν ἐς Κατάνην. 

δ. Καὶ καταλαμβάνουσι τὴν Σαλαμινίαν ναῦν 
ἐκ τῶν ᾿Αϑηνὼῶν ἥκουσαν ἐπί τε ᾿Αλκιβιάδην ὡς 
κελεύσοντας ἀποπλεῖν ἐς ἀπολογίαν ὧν ἡ πόλις 

ὕαρ. δῶ, 8 1. 

αρ. ὅ2, 8 1. ἔκ τε. Τέ 
η6 ἱπορίππι 1665, οΟο᾽ ἃ 4] ΘΓ ΠῚ 
ἰδηταπ παηΐϊιπὶ Οδτηαγῖπα, δἰ(6- 
ΓᾺΠ ἀθ ὐγγυδοιβδηῖβ οἰ 856Π1 ἴῃ - 
Β.Γ 6 ἢ 1 0115. 811} 6 Τ]]Β5.ΠῚ 6556. 
-- παρεπομίξοντο αὖϑις. 
Τη [ιἷ5 ἐχ ραπϑηαῖβ ΠΟΠΠ1}}1 5 {πῇ 
Οπιδυϊηδθ οὐ γθ5 80 ΑἸΠθηΐθη81- 
Ὀὰ5 δηίθα σαοϑίαβ Π0ὴ Ρθῦρθηαθ- 
ταί, ΘΠ 0 ναὶ ΡΟΥΤΟ ρ᾽86- 
ἰευπανι σαρᾶπί 5: ΟΊ ΠΪδ 6 11- 
5.) αἱ ἀηίθᾶ Οδίδηα ϑγγδοιιβ88, 
ἴα ἴὰπὸ υγαοιιϑῖὶβ ΟδΙΉΔΥΪΠ8Π), 
ΓΘοίθ ἱπίθγρυθίδηΐπι" Ἠδδοῖ,, οὐ ἌΡ, 
- σχόντες. Οἵ, δάη. 1 110, 
4: -- τὰ ὄρκια. Βεβρίοἱ ΝῚ 
τὴν γενομένην ἐπὶ Λάχητος 
ξυμμαχίαν γοοία νἱάϊε Ἠδδοκ. 
σΟὨΐογθηβ 7ὅ, 8. 82, 1 οὐ ΠΙ 86. 
Ἦδο τὰ βἰπιὰὶ 5815 Ἔχ ρ θαυ δΥὺ- 
(ἴσα ] 5, ἰῇ αὰὸ Πδοβὶὶ ΒΙ]οοπιΐ, 
Ῥοϑβίεδ δυίθπὶ ρᾷθθ θυ οογδι 5 
(ΓΝ 6, 1) εὐἴατη ϑ'υγδοιιβᾶῃ γα 
ἔοδάοναι Οδπηαυϊπδοὶ ἴδοι! ογαηΐ. 

εὔρον οοαα. ΟΕ 58. ΤΥ .584...11- 

ΟΥ, ἰηΐτα 88, 2. - μιᾷ νηΐ. 
Ια, δάη, 1 17, 2. --- μετα- 
πέμπωσιν. οἷ. δά, 1 112,5: 

8 ἢ, κατάτι τῆς Συφα- 
ποσέας, ἴθ αὐδπάδηι δοΥὶ 
ϑγτϑδο, ρϑυύδιῃ. 

ὕλρ. ὅϑ. 81. τὴν Σαλα- 
μινίαν ναῦν. ὶά. δάη. ΠΙ 
88, 1 εὐ ἀθ τὸ ἰηΐτα 61, 4. -- 
ὡς κελεύσοντας δα ἄνδρας 
τοὺς ἐν τῇ Σαλαμινίᾳ πλέον- 
τὰς τοίογαηϊ Δ] ρϑηΐοβ 1110, 4. 
1Π 67, 8. Οον. Νόον. ἰδού. Ρ. 67 
ὡς κελεύσοντας ἀποπλεῖν ἀο]οῦ, 
40 ἔδοιο ἐς ἀπολογίαν πΠοῃ μθαὶ 
δὰ απο Θοπιπιοάθ Δρρ]]οοίαγ, 
ΝΟΡΪ5. τηϊηβ. Οἴθηβίοῃἶβ Ῥγδοθεὺ 
ραν οϊρίαπη κατὰ σύνεσιν ο0η- 
Τουπηδίιι πὶ ααᾶπὶ ὡς εοἰάεπι ἰΐᾶ 
δαἀάϊίαπι, αὐυδδὶ 11 ποη ἂὸ ΔΑἰμδ- 
αἰδηβίθιιβ δα τιδπάαίαπι Ρετΐεγθη- 
ἀππὶ πιϊβδὶ, 568. ρυορυῖο ΘΟη5110 
δα ηι Ὑρὴ ἔδοίαγὶ 5ϊηΐ, Εογί8556 
ἰσίταν ὡς κελεύσοντας ἀεϊεπάππι 

1 
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ἐνεκάλει, καὶ ἐπ᾽ ἄλλους τινὰς [τῶν στρατιωτῶν] οι ἔτι ξήτησιν 
τῶν μετ΄ αὐτοῦ μεμηνυμένων περὶ τῶν μυστηρίων ἐπ τὰ 
ὡς ἀσεβούντων. τῶν δὲ καὶ περὶ τῶν ᾿Πρμῶν. οἷ σάντων, ὅτι 
γὰρ ᾿Αϑηναῖοι, ἐπειδὴ ἡ στρατιὰ ἀπέπλευσεν, οὐδὲν διὰ τὴν τῶν 

Πεισιστρατι- 
ἧσσον ζήτησιν ἐποιοῦντο τῶν περὶ τὰ μυστήρια δῶν ποτε 

ἐἑνομξενην χαὶ τῶν περὶ τοὺς Ἑρμᾶς δρασϑέντων. καὶ οὐ τ θανυανν 
δοκιμάξοντες τοὺς μηνυτάς. ἀλλὰ πάντα ὑπ- ὑπόπτως 

εἶχον. όπτως ἀποδεχόμενοι, διὰ πονηρῶν ἀνϑρώπων πίστιν 
πάνυ χρηστοὺς τῶν πολιτῶν ξυλλαμβάνοντες κατ- 

αρ. ὅϑ. 8 2. πάντα Αὐρ. Ρα]. Ταῦτ. Μ, 458. 6Ι. γεη. Τὶ 
Η. Βερ. Ε. Ο. Β458. αν. ἢ. 1. Κὶ τ, στ, Ῥδη, γ4}.: νυ]ρο πάντας. 

ὑποδεχόμενοι Βερ. εἰ θδη., αυοά, 8 λαμβάνειν “γοεθὶ ποίϊο 
χρυ πηθη ἃ 510, ἈΠΙΘΡΟΠΟΠατπὶ οοπβοὶ ἄστη, ϑεὰ οἢ δἄη, 

681. Νβϑη ἱῃ Πη νὰ 5 ἀποπλεῖν 
απ γΟΓΌΪ5 ἤκουσαν ἐπὶ ᾿4λκι- 

εϑύ ΠΟ ΟἹΉΠ65, αἱ οαπὶ ΑἸοΙ δα 6 
δοουδαίϊ δυδηΐ, οπη δχϑγοϊία ἴῃ 

βιάδην γἱἀθίαν. ἰππσὶ ρο85586,|, Β ΟΠ ατη ργοΐβοίοβ 6586; ἰπίου 
ααΐϊρρα ἴῃ 4ΐθιι5. ᾿ρ5818. τηᾶπάδιὶ πη} 1165 δα 6 ΠῚ ἢιῖ556 δ 4105 ΘΕΠῚ 
Ῥεγίεγθπαὶ ποίϊο ἰαίθαί. -- μὲ- 60 Δ’ΡΟΘββθηο5. ϑδίδιηϊηϊα Τλ]558 
μηνυμένων ΠΟΙ 84 τῶν στρα-᾿Ἤ εϑβί ρὲ} 86 Ἰῃι6} 6 β τατ. Ξοπερὺ 
τιωτῶν Δρροβίϊπηι, 564 σβϑῆε- τῶν, μυστηρέων. σὔσϑ 
ἀναμη ΦΌΒΟΙ απ 6586 οθηβεί μηνύεται περὶ τῶν Ἑρμῶν 
ΟἸα55.; τϑίουυϊ θηΐϊπὶ δὰ τινάς. οὐδέν. -- τῶν δὲ καὶ περὶ 
564. ΠοΟ ποπ᾿ 5801ππὶ ΟὈϑβοιτβδ-ὀ τῶν Ἑρμῶν. Ἠπῖίὰς οὐἰ πη πὶβ5 
ΤᾺΌΙΩ Θ5ϑθὶ οἱ οοθηίγα θᾶπὶ γαίϊο- ἴρβθ ΑἸοϊδίδθβ. ποῃ ογαί δοοιβᾶ- 
ΠΘΙῚ, 4υδΠὶ ἰρ58 ὙθγθΟΥ ΠῚ οσηα ἰμὰ5. (Οἵ. 28, 1. 61, 1. 
αυοάαπιπιοᾶο οορὶί, 584 Π6 ὀχθπη- 8. 2, οἵ γὰρ ᾿Αϑηναῖοι 
Ρία αυΐϊάθπι, ἀπᾶθ 1116 αἰΐα]ῖ, 1 σοὶ, 6 τὸ οἵ. βοῦν. ΧΥῚ 7. -- 
114, 1. 1ΠΠ 22, 1 τοϑῖη ργοβϑηί, ξήτησιν ἐποιοῦντο. Ὅοη- 
Οὐτ ἴῃ 115. σιδπθιῖνὶ ΔΌΒΟΙ ΕΠ 50- 
ἰδοία πη ΠΟΠΊΪΠ6 γ6] ῬΓΟΠΟΙΗΪΠ6 
ἀἰβιϊηοία βρη ]οαία πὶ 5ιῖ. Ο΄, 
ἘΠῸ 1 ΤΣ δ. ΟΞ Ι πϑὴ ΜΠ 
10, 4. Ῥυδοίθογθᾶᾷ πὸη ἃρρᾶγοί, 
ΟῸΡ Τὶ ἰπίθῦ 608 50105 ΠΙΪΠ165 
ἔπουῖπί, 4αϊ οαπὶ ΑἸοΙ θα 6 Θββθηΐ, 
ΠΘ4Ὰ6 ΨΘΓῸ Θἰϊ ΠῚ ἴῃ γϑιϊατι0 ΕΧοτ- 
οἷσι, ἹπητλῸ ᾿ᾳ ΘΠ ἀ πὶ εβδὶ τῶν 
μετ᾽ αὐτοῦ μεμηνυμένων, αποά 
ΕΧ 60 αυοαπ8 ΘΟΘΠΟΒΟΙΓΆΓ, αυοᾶ 
ἰάθη 61, 6 οἵ ξυνδιαβεβλη- 
μένοι γοοδηίαγ, 564 ἰὰτὴ 8|1π|85 
τοϑι οὐ Βογαραϊαβ. ΝἹΧ δηΐτη ογοαϊὶ 
Ῥοίδϑὶ ραγίθπι ἰδητιΠΊ ΘΟΥΙΠῚ ΠηΪ- 
Ἰϊτατη, 4 ΌΟΓαΠ πομλϊηα ἀεϊαία 
οΥδηΐ, δυοθββϑι απ] 6556, Οπιηὶ 
γΈΓῸ 5αβρίοϊοπο βου ρίουβ νοῦθᾶ 
οδιθηΐ, δὶ τῶν στρατιωτῶν ἰἰ5 
ΘΧΘΠΉΪΠιῸΒ, Νὴ ΘΟΠΒΘηἰΔΠΘΙΠῚ 

ΒιΠππ|1 Βα ηΐ ραν ξητηταί, ἀ6 
ααΐϊθ5. να. Ηργτῃ. ἀπιίαυ, αν. 1 
8 188, ὅ. ϑομῃοριη. Απίϊαιι. ἰὰγ. 
00]. Ρ. 281, 8. 257, 7. Απιΐᾳι. 
αν. 1 Ρ. 419. ΜΝ εἴβυν δὶ}, 46 δι. 
δτη. Ρ. 9 34ᾳ. --- οὐ δοκπι- 
μάξοντες τοὺς μηνυτάς 
οοί, Τυϊβίθμη, 4πδθ6 ἔπη ἔμπουϊί, 
ΑΥΠΘΠΙ ΘΠ 51 ΠΠῚ οπαϊοίοποπὶ ΟΡ ΪΠῚ6 
ἀερίποῖς Απάοο. 1 86. -- πάντα 
ὑπόπτως ἀποδεχόμενοι, 
ΟΠ ηἶἃ 5αβρίοϊοβο δοοϊρίθη- 
1685. (πιϊέ «Αγσιοοῆπι ἀμ πθληλ θη), 
αὐ ΘΔ. οχίν, πάντα ὑπόπτως 
λαμβάνειν. ΟΥ̓ ΡΙαι, Εὰι. θ 8 
δυσχερῶς πῶς ἀποδέχομαι, 
Ιμερρ.. 0846 μὴ χαλεπῶς, ἀλλὰ 
πράως ἀποδεχώμεϑα ἀλλήλων. 
Ῥ ν ουβᾶση δαπἰ6 πὰ], ἘΠΕΝ 
θδηαϊ νὶπὶ ἀποδέχεσθαι 1 44, 
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ἕδουν, χρησιμώτερον ἡγούμενοι εἶναι βασανίσαι τὸ ; 
πρᾶγμα καὶ εὑρεῖν ἢ διὰ μηνυτοῦ πονηρίαν τινὰ 
καὶ χρηστὸν δοκοῦντα εἶναι αἰτιαϑέντα ἀνέλεγκτον 
διαφυγεῖν. ἐπιστάμενος γὰρ ὃ δῆμος ἀκοῇ τὴνϑ 
Πεισιστράτου καὶ τῶν παίδων τυραννίδα χαλεπὴν 
τελευτῶσαν γενομένην καὶ προσέτι οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῶν 
καὶ “Ἰρμοδίου καταλυϑεῖσαν, ἀλλ᾽ ὑπὸ Δακεδαι- 
μονίων, ἐφοβεῖτο ἀεὶ καὶ πάντα ὑπόπτως ἐλάμβανε. 

ππεντα ΤΣ : 64. Τὸ γὰρ ᾿ἡφιστογείτονος καὶ “ρμοδίου 1 
ΕΙΣ παρέχβα- τόλμημα δι΄ ἐρωτικὴν ξυντυχίαν ἐπεχειρηϑή. ἣν 
σις, δ ἐρω- 

1: ὙΠῸ ΤΑ, δὲ ΠΥ 1. ΝΜ Ί29᾽ 
ῷ. 41, 2. ΥἹ] 48, 8 Παγοεί, ᾳιυϑπὶ 
ἷἴο βϑοαΐιβ 1ιϊὶηάανβ βίη πο- 
οοβϑίίαί ἀνυπόπτως οοηϊοοϊί, --- 
βασανίσαι, δοουγδία 6χΧ- 
ΡΙοτᾶτθ. -- καὶ χρηστὸν 
δοκοῦντα εἶναι, εοἰϊαπιϑ5ὶ 
ΡΓΙΟΡυ5 6586 ν᾽ ἀδογθίαστ, ΠΟῚ 
αἀ αἰτιαϑέντα, 5.ἃ δὰ διαφυ- 
γεῖν γοίουίυν, -- αἰὐτιαϑέντα 
Ῥᾶβϑῖνε αϊοίιπι εδύ, Οἱ, ὙΠΙ 68, 
δ ρενδάῃν ΠΙ ΘΙ, 1.01 129 .13 τ 
ἀνέλεγκτον. 86101. ἀνεξε- 
τάστως. 

8 8, τελευτῶσαν] ἐν τοῖς 
τελευταίοις χρόνοις. ὅ6Π0]. ΟΥ, 
Κτγιθρ. ατι 8 56, 8 8ᾶη. ὅ. -- 
ἑαυτῶν κὰ δῆμον οςο!] οί ντιπς 
γοίοσυϊ ᾿ἰᾳπθύ, Οἷς δά. 88, 1. - 
οὐδ᾽ ὑφ᾽... Ἁρμοδίου κα- 
ταλυϑεῖσαν. ΝΕρΡΊ σ θη 5 
ἰσῖταῦ ἀθ πδὸ τα Ἰοααπηίαν Ρ] δῦ. 
Οοηνῖν. 1826. Αὐτίαη; Αηδῦ. ΓΝ 
10, 8. Αεἰΐδη. αγ. Ηϊβί, ΧΙ 8. 
--, ὑπὸ Λακεδαιμονίων. 
Οἵ, Ηεονοά, Ν' θά, 6, 91, ααἱ ἴῃ 
60 ἀποαιθ, αποὰᾶ ΥἹ 128 δποιουὶ- 
θὰ5 ΑἸομηδθοηϊαϊβδ ΑἸΠΘη θη565. ἃ 
Το αδοπη 158. ἀοπηϊηδύι |ἰθ6γὰ- 
105 6856 ἀϊοῖι, οὐπὶ ΤῊ. σοηδ56η- 
εἰ, αυἱ 59, 4 υἱγοδαὰθ ἰαποῖῦ, 
πάντα ὑπόπτως ἐλαμ- 
βανε. Ὅς Ποῦ αϑι λαμβάνειν 
νοὶ οἵ. δάη., ΠΙ 56, 8. ὟΙ 27, 
8, Ῥορυ]ὰβ. διιθπιὶ ὑπο πὈΙα 6 
ὑγγδη 415. ρᾶγϑηᾶδα Π10]]Π}1Πἃ οὐ 
ΘΟΠΙ αγαύϊοηθ5 οἀογαθαίαν, ΟΕ, 

Αὐἰβίορῃ. Ψεβρ. 488 ὡς ἅἄπανϑ᾽ 
ὑμῖν τυραννίς ἔστι καὶ ξυν- 
ὠμόται, ἷ,γ 5ϊ5ιν, 619 καὶ μάλιστ᾽ 
ὀσφραίνομαι τῆς Ἱππίου τυ- 
ραννίδος. Δαὰ, 1014, 680. 

(ᾶρ. ὅ4 534ᾳ(β. ϑοαυΐϊξιγ ἀἱ- 
ΘΥΘ5510 46 ΡΙβἰβίγδί! 15, αἀὰ8θ ΟΌΓ 
ἃ Ὑπυογάϊάε ἱπίουροβίία 5ἰΐ, 48 
60 ἀΐνοιβα ἰαάϊοῖα ρυούι!θυαπί 
ΠΑΠ] πη. ἀθ Ηεογοαοί. Ρ. 226 
84. Βιοοπιῖ, δὰ ἢ. 1. 4111. ΝΟΌΪΒ5 
ΡΓΟρίδι γθυβα πη ΑὙἸΒίΟρ Δ ηἾ5 τ - 
βἰβίγ, τηοάο 8] ]Πίαστη γανοτα ΑἰΠ- 
ΠἰΘηβὶ 015 1110 ΘΠ ΡΟΥΘ ΡΥΔΘΒΘἢἐΘΙη 
τα θη]ουΐατη ΡΙ5᾽ 5 γι! ἀϑγπὶ ἀοτηϊ- 
ηδίϊοηἶβ ἔαἶβ56. πα! τη] ὧδ δὰ 
Ιοσαῖοβ 6586 δ, π6 51Π}}}}8. ἔπὴ0 
ἰΐογπὶ οἰ οογ θαυ, τη 1556. νϑυῦὶ 
5: ΓΔ} ΠἸτατὴ νἀ θίαγ, Ὑ οἰ αἷύ ᾿ρῖταν 
Τυογαϊά 65. ἴαϊβα ροΟρυ δι ατη ἰὰ- 
ἀϊοῖα ἄθ τ ππο οὐθθυ 5. ΒΘΥΠΊΟ- 
αἶθ5 ᾿ἰδοίαία τοάδγραθγο. ΟΝ, 54, 
1 ὃ. 190,2, υὖἱ ἜΣ 8 διτοτις 
Ῥα5, αἱ ᾿μπ Βρθοίδηϊ, 1 Π115 ἴδια 
θγθνὶίου οοη αὐδίι5 6. θῈ Ηρ ΡΙδΘ 
ααΐοπιὶ οὖ ΗΙρΡΡΑΓΟΝΙ ἀοπιϊηδίι 
ΕΥ6 5 ΤΠ ΧΙΠΊΘ 48 ΘΒ.10Π65 ΟΧϑίβίπηί, 
ῬΥΪΠλ πὴ ααἰπᾶπι Ρ᾿β᾽ϑίγδι ΠΠ ΠΟΥ τη 
ἕπου πηᾶχίπλι5, ἀθῖπ 8 ααδθηδ}] 
νοτὰ οδϑθαϊβ Ηϊρρϑιοῆθδθ οϑιαβᾶ, 
πὶ Ηἱρρίαβῃθ 5015 83πη Ηϊρρᾶδν- 
ΟΠ 5. οἰΐδηη εὐ ΤΠ ββ58}|π8 ἀοηηϊηᾶ- 
Ὁ] ΟΠ ΘΙ ΘΧΘΓΟΙΘΓΙ η΄, 

ὕδρ. ὅά. 81. δι᾽ ἐρωτι- 
κἣν ξυντυχίαν. Ῥαΐυπι Βάεὶ 
Βαρθηῦ 4α86 Δ|{{6Ρ ἀ6 Ηἱρρδγολὶ 
οαοαϊα οαιβᾶ πιοπιοτδί Ρβουᾶο-" 



[ 

ΕΤῸΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ὉἹ 58. δ4. 6.1.9) 

ἐγὼ ἐπὶ πλέον διηγησάμενος ἀποφανῶ οὔτε τοὺς τικὴν "λύει 
ἄλλους οὔτε αὐτοὺς ᾿Αϑηναίους περὶ τῶν σφετέ- ἀπε τ 
ρῶν τυράννων οὐδὲ περὶ τοῦ γενομένου ἀκριβὲς ἁρμόδιος 
οὐδὲν λέγοντας. Πεισιστράτου γὰρ γηραιοῦ τελευ- ἐλίΑτον 
τήσαντος ἐν τῇ τυραννίδι οὐχ Ἵππαρχος, ὥσπερ σαν. 
οὗ πολλοὶ οἴονται. ἀλλ᾽ Ἱππίας πρεσβύτατος ὧν 
ἔσχε τὴν ἀρχήν. γενομένου δὲ “Δρμοδίου ὥρᾳ 
ἡλικίας λαμπροῦ ᾿Αριστογείτων, ἀνὴρ τῶν ἀστῶν, 
μέσος πολίτης, ἐραστὴς ὧν εἶχεν αὐτόν. πειραϑεὶς 
δὲ ὃ “Ἁρμόδιος ὑπὸ Ἱππάρχου τοῦ [Π]|εισιστράτου 
χαὶ οὐ πεισϑεὶς καταγορεύει, τῷ ᾿Δριστογείτονι. ὃ 
δὲ ἐρωτικῶς περιαλγήσας καὶ φοβηϑεὶς τὴν Ἵππ- 
ἄρχου δύναμιν μὴ βίᾳ προσαγάγηται αὐτόν. ἐπι- 
βουλεύει εὐθὺς ὡς ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης ἀξιώσεως 
κατάλυσιν τῇ τυραννίδ ́. καὶ ἐν τούτῳ ὃ Ἵππαρ- 
χος ὡς αὖϑις πειράσας οὐδὲν μᾶλλον ἔπειϑε τὸν 

ἁρμόδιον, βίαιον μὲν οὐδὲν ἐβούλετο δρᾶν, 

ΡΙαύ, Ηΐρρᾶτοῃ. 2290. ἅἃ, ὕυπὶ 
ΤῊ. οοηβθηί πη Αὐϊβίοι, ΡΟ 050 
10, 9 (1311). Αο]αη. αν. Ηΐβι, 
ΧΙ 8. Μαχίηι. Τυν. Ὀίββογι. 24, 
-- τοὺς ἄλλους. Ὅδ Ηεϊ- 
Ἰαηΐοο οορ]αηάιτη 6588. οοηϊοῖς 
ῬΑΒΙ πάη, 1. ἃ. - οὐδέ. Ἐδι 
ἰὰ πᾷ, ΡῬΓῸ 40 ᾿ματῖπο Θυϊδ Πὶ 
δὰ αἰϊοὶ Ροίεβι. -- τοῦ γενο- 
μένου, ἷ. 6, ἐκεένου τοῦ τολ- 

μήματος. 
δ 2. Πεισιστράτου γη- 

ραιοῦ τελευτήσαντος. ἴὰ 
[δούππη 6556. 0]. 1,Χ1Π| 4 ργορᾶνα 
ἃσονθάϊιυν Ἄν 6556. δὰ θὶοὰ, 1| 
Ρ. ὅ51, 0]. {χΧΠ| 2 (4. Οἢν, 521) 
ΟἸτηι. Βαβί, ἢβθ!]οη. δᾶ {ΠΠΠ| 
ΔηΠπυτη οὗ ἴῃ Αρρεμπᾶ, ΠΠ ἀε Ρ᾿- 
βἰβίγαι 415, ΟἹ. {ΧΠ]11 (4. Οἢν. 
628) ρουὶν ἈΝ δοίβια, Απέαα, τ. 
ΤῸ; ΘόΘ. ΟΥο Βα 559}. 4: 
Ἱππίας πρεσβύτατος ὦν. 
ΗἸρΡΡΆΓΟ πὶ πᾶύϊ πη αὶ πη πὶ αΪ- 
οαηῦ Ρβριᾶο -Ρ]δί. 1, 1. 228}. 
ἈΑθ]ΐαη, 1. 1, ΝΠ] 2; ΤῊ. βϑααπη- 
1ῸΓ 560], Αὐἰβί. γέβρ. 802. Ρο- 
Ἰγάθῃ, δ 14. -- μέσος πολέί- 

της] οὔτε ἐπιφανὴς δηλονότι 
ΤΗπογαϊαϊς ὙοΪ. 111, 56οὶ, 11. 

ἐν 

οὔτε ἄδοξος. ϑὅ.10]. Ετρὸ 
τηδᾶϊδο ὁοπάϊοῖο πἾ8. 18 8- 
γιηΐ τὰ μέσα τῶν πολιτῶν ΠΙ 
82, 8, υδἱὶ νά. δάπ, Τυπὶ δᾶ 
εἶχεν σοηξειγὶ ἰαθθηΐ πο γΡΥ. 
Ἔδες ΑΝ αν ΤΠ 1 58. 

8. 8. πειραϑ' εές] ἐρωτι- 
κὴν πεῖραν δεξάμενος. ϑ6}0]. 

ἐρωτικῶς, τῆοῦα ἃιπᾶ- 
[ΟΓΌΠ. -- περιαλγήσας. Οἷ 
δάη, ΙΝ 14, 2, -- προσαγά- 
γηται. οὐ δᾶπ, 1ΠΠ 68, 8. -- 
ἐπιβουλεύει, ἰηβϑἰάϊοϑβε 
Βίσ αἰ γ6] Οτηηἶπ0 πιο ἀϊταέαν, 
ἂλ ΠῚ 109, 8 οὐ ᾿ἰπβηϊῖνο δἀάϊτο 
ΠῚ 20, Ἢ δὶ οἵ, δάη. --- ὡς 
ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης 
ἀξιώσεως] ὡς κατὰ τὴν ὑπ- 
ἄρχουσαν αὐτῷ δύναμιν" ἦν 
γὰρ μέσος πολίτης. 5010}. δι 
ρίαν ΡτῸ 508 διυοτονί τ δίθ, 
αὖ 1 5ι18ἃ αἰἱσηἰίαίο Ροίου ἃ, 
ΟΥ. δάῃ. Τ 188, 25 611 σοι 
ἀπὸ. τῶν ὑπαρχόντων 88, 8, 
ὡς ἐκ τῶν ὑπ. ΥΠ 10. 

8 4, ἐν τρόπῳ ὙΦ ἀφα- 
νεῖ. 6 Ποῦ αδὰ ἐν ρυδθροβίεο- 

8 



οὐ γὰρ ὠμῶς 
ἦρξαν οἵ 
τύραννοι. 
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τρόπῳ δέ τινι ἀφανεῖ ὡς οὐ διὰ τοῦτο δὴ παρ- 
ἐσχευάζξετο προπηλακιῶν αὐτόν. 

Οὐδὲ γὰρ τὴν ἄλλην ἀρχὴν ἐπαχϑὴς ἦν ἐς 
τοὺς πολλούς, ἀλλ᾽ ἀνεπιφϑόνως κατεστήσατο" 
καὶ ἐπετήδευσαν ἐπὶ πλεῖστον δὴ τύραννοι οὗτοι 
ἄοετ) " ἕξ ’ δ ᾿ 39: ΄, ᾿ δ Ἁ , 

ρετὴν καὶ ξυνεσιν., καὶ ᾿ϑηναίους εἰκοστὴν μόνον 
’ » , ’ ’ » 

πρασσόμενοι τῶν γιγνομένων τήν τὲ πόλιν αὐτῶν 

ἀρ. ὅ4. αὶ 4. τόπῳ οοἀά. πἰδὶ φιοὰ τούτῳ ΟἹ, Μ. ". Τρόπῳ 
ΒΟΥ ρβίπιιβ 6 [μον 6541} οοπϊδοίανα, 481 οἰ τ᾽ ββίτηα Βουτπὶ ΨΘΓΒΟΓΌΤΩ 
᾿τηϊταιίοπα Ὀίοπ, (855, ΧΏΠῚ 18, δ ἐν τρόπῳ δή τινι ἀφανεῖ 5ιά- 
ΝΠ τη 5. γυϊραίδα  Ἀἀνογβαπίυν ΔῸ ρ50 βουϊρίογ παιγαία: πᾶ ἴῃ 
ῬαθΙΙοο οἱ βεβίο ῬΑΠΑΙΒοπδθογαπι ἀΐδ γι ΓρΊηθη ΘΟΠὑΙΠΊ6] 18 Δ ῇθοῖ!. “" 
6 οο]}. 

ηἶβ νἱά. δάῃ. 1 97, 2. -- ὡς οὐ 
διὰ τοῦτο δή] ὡς δι᾽ ἄλλην 
αἰτίαν τινὰ καὶ οὐ διὰ τὸ μὴ 
τυχεῖν αὐτοῦ (φτορτῖα μὴ πεί- 
ϑεῖν αὐτόν). 8610], Νεγίθπά πη 
Ἰσιαῦ αὐἀᾶδὶ ν6ΥῸ ποῃ ῥΡτο- 
Ῥίον ποὺ ἔϊετοί, Οἱ, δάη. 17, ὃ 
εὐ ἄς ὡς δή ΡΙαι, σοηνίν. 296. 
ΤΠ ουυἸτηθηία πη αἴϊονί σοηίθπίϊας ΟΟ00. 
ΜποπΠΊΟ8. ΠΟΥ. 561. ὙΠ᾿. 44 Πδᾶθοὸ 
νοῦ ἀθθηβ, [ηἀϊοαηὶ θη ΪΠΊ, 
400 ἰθοίι5. ᾿Π50}8π4] πηοᾶπ5 νἃ- 
Ἰαουῖς.,. 815 Πῖο που, ο. 86 
ΠΑΥΓΔΙΌΓ, 

8 ὅ. οὐδὲ γὰρ τὴν ἀλ- 
λην ἀρχήν εεἰ, Ηἴδ, οὖν νὶο- 
Ἰθπτὶ 181} ἴαοουα νο]αθυῖΐ, Ἔχρ]ῖ- 
οαίαγτ, [ἶῃ τὰ σοῃβϑηῖεί βαυ5. ἵ 
5 εἶς ΘΕ ν. ΗΙΡίτι ΟΥ ΕΠ 

τὰ " 39 ΄ 

Ρ. 10. -- τὴν ἀλλὴν ἀρχὴν; 
ἴῃ τοὶϊᾳιο ἱππρουῦῖο νοὶ ο6- 
ἑοτοσααὶ ἰπ ἱπιροσῖο. Οἱ, δάῃ, 
Ι 128, ὅ οὐ ὖὺ 7ὅ, 8. Θυδηαυϑῃι 
ΗΙρρίαμη, αὖ ααἱϊ τηαχίμηιι8β πδία 
οβϑϑοὶ ἢΙιϊὰθ οὐ [απ] ϊαθ οδραΐ, 
ῬΥΪΠοΙροπὶ ἀοχηϊηδίϊομἶβ ἔαϊβδ8 
ΤῊ, οοπίοπαϊς (1 20, 2, ΥῚ 584, 
2. ὅδ), ἰδηηθη οἰϊδπὶ ΓΘ] 05 
ΡῬιβιβίγαιἀὰθ ἱπηρουϊ δχθγοθηαὶ 
αἰϊᾳαϑηη ραγίθπι δ Ϊβ86 6χ ἰπ- 
5Θαθ θη! ΠαΡγγαίΐομα ΘΟσποϑβοϊίαγ. 
Ἑδάβθπι ταίϊοῃθ ὀχριἰοϑῖαν φυοὰ 
ΤΗ. ὅ8, 8 τὴν Πεισιστράτου 
καὶ τῶν παίδων τυραννίδα 
τηθηηογδὺ οἱ αποὰ Ηογοα. Υ 664 

(οἰ. ΝΙ 128) ἰγύᾶπποθ Αἰπθηΐβ 
οἰθοίοβ 6586. αἰοῖϊῦ, πθὶ᾽ ἰγγδηηῖ 

Ῥδυιίον δίᾳπο ἀρυᾶ ΤῊ, ρϑᾷα]ο ροβύ 
Βιηὺ ἰοίᾶ Ο,ΘΠ5 ἰγνϑπηΐϊοα, σ6ΠῈ5 
ΡΙ 515 ΓΔ ΓῸ ΠΊ ἀοτηϊῃ δι οΠ 
ἴ6Π6Πη5. Κοινῶς δέ, ἴῃ απ} 5680]. 
ΑΥἸΒίορἢ. Ὑ 685ρ. ὅο2, πάντες οἵ 
Πεισιστρατίδαι τύραννοι ἐλέγ- 
οντο. Θ᾽ τ ΠΟ. δα αοὐἰθ ἢ 5. ρἱι- 
ΓΑ] ΓΘ 65. αἱίαν Τἰνία5, αὐ ΠΕ 
2, 11 γϑρθ8 εἰδοογαί. -- 
ἀνεπιφϑόνως κατεστή- 
σατο, 5061]. τὴν ἀρχήν, ιτἃ 
ΤΘΤΩ Ἰηβεΐταϊ, αὐ ἱπι ΡΘΥΊῸ οἶτι5 
ποη ἰηνίἀογοίατ, --- ἐπετή- 
δευσαν.. . διεκόσμησαν. 
ἌΟΓ.; «υοὰ ΒΟυΙρίον ΠΟ ΓΘΓΙΙΠῚ 
ἀϊαϊατηϊαύοπι ἀοϑῖσπδί, 568 5 θτα 
ἀδ 1158 σοι ρυθῃθηαὶξ ἰπαϊοίπιπ. ---- 
ἐπὶ πλεῖστον, ρου ἸΙοπμρἰβδὶ- 
ΠῚ Ὁ πὶ Θ ΠΡ 5. Οἵ, ὅ8, 8, 59, 
2. π- τύραννοι, αἷς Τγγαππθη. 
Οἵ. ἄρχων 8 6. -- εἰκοστὴν 
μόνον... τῶν γιγνομέ- 
νῶν, νὶοο5ὶΠΊἃ ΠΔ 8 ἢ ἐπι ΠΔ 6 Χ- 
ἰρϑηῖοϑ ργονθηία απ 5. ἔνα- 
οὔαα πη. ἔγαῦ Παθο αἰτη!α δ ΡᾶΓ5 
οἰ. νϑοί!ρ  } 15, αποα ἃ Ρἰβἰβίγαίο 
'ρ50 δχϑοίμμ ογᾶϊ οἱ τορὶθαβ [θᾶτ- 
Ὀ4115] Ρϑῃαὶ βο]εθαί, 4αἱ ἰδ Πα 8 ΠῚ 
ἀοπηϊηϊ ἰθυσᾶθ ἀθοϊ 8 ΠῚ ΟΠΊΠΪ8 
ΔΘΟΤΟΥΠῚ ΡΓΟΥ Θπίυ5 ΡοΟβίμ! Ὀδηΐ. “ἢ 
Ατπη. Οἱ, Βοροκῇ. Οφοοη. οἷν. 
ΑἸ. ΤΡ. 448 54. οὐ δοῆβιῃ. 
Αηΐ. ὅτ. Τρ. ὅ08, Ροβίοα Ηἰρ- 
ΡΒ ἀνδυῖοῦ ἰαοίαβ οδῖ, ὙἹά. 

φι 

Ἔν ἡ νὼ 

ξε Δ 2: 
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καλῶς διεκόσμησαν χαὶ τοὺς πολέμους διέφερον 
καὶ ἐς τὰ ἱερὰ ἔϑυον. τὰ δὲ ἄλλα αὐτὴ ἡ πόλις 
τοῖς πρὶν κειμένοις νόμοις ἐχρῆτο. πλὴν καϑ' 
[κέ . ΥΌΥ , -»Ὕ 9 

ὅσον ἀεί τινα ἐπεμέλοντο σφῶν αὐτῶν ἐν ταῖς 
ἀρχαῖς εἶναι. καὶ ἄλλοι τε αὐτῶν ἦρξαν τὴν ἐγνι-- 

αυσίαν ᾿᾿ϑηναίοις ἀρχὴν καὶ Πεισίστρατος ὃ [πὸ 

πίου τοῦ τυραννεύσαντος υἷός. τοῦ πάππου ἔχων 
τοὔνομα. ὃς τῶν δώδεκα ϑεῶν βωμὸν τὸν ἐν τῇ 
ἀγορᾷ ἄρχων ἀνέϑηκε χαὶ τὸν τοῦ ᾿ἡπόλλωνος ἐν 
Πυϑίου. 
ιήσας ὕστερον ὃ δῆμος 

Ὑ δόμβιῃ. 1, ἀ. ἢ ῥ. 14. - κα- 
λῶς ατραο ρα Εἰὰ5 τοὶ 
ΧΟΡ ππὶ ΠΠ 15, ὅ ΟΡ ΠΟΝ ᾿ΠΠ1|5.---- 
τοὺς πολέμους διέφερον] 
διήνυον. ὅ36Π01, Οὗ 111, 2. 
ἍὙΠΙ 18, 2. Ἡοπιβίθυ. δὰ [μιοῖ. 
18]. Μονί, ΧΕ 1 ν. δδ1. Γι 
δυο βϑηίθηια ἢϊο οοπϑβίοί, Βαὰ. 
οἱ ΒΙοοπηῇ, 6χ 5: θυ  οΥυ  θ15 πιθηΐθ 
γερθίπης καλῶς, αὐποᾶ ΒΙοοιηΐ. 
εἰἰαη δὰ ἔϑυον τοίοστι ἰαθεοῖ: 
Β8Π6 τϑοίθ, δὶ δὰ διέφερον ρου: 
τἰπεῖ, 568 πϑυΐγαπη ρ6ὺ οΟἸ]οοδιῖο- 
61 ΨΘΥΘΟΡ ΠῚ νἱἀθίπν Πουὶ ῬΟ0556. 
Νεαὰβ 60 Οριι5 δϑΐ, ουπὶ ᾿ἱρδβὶβ 
νοοδθι} 15 τοὺς ποῖ. διαφέρειν, 
6114 ρογΐογτθ, δὰ οχϊίατῃ 
Ροτγάποθυθ, ποῖϊο ρουβαν θυ τὰ 6 
εὐ. ἀδθο!!]αηϊ σοητπουΐ ροβϑβίϊ; 
Ϊᾷά αὐυοὰ ἱπίο!]οχὶς δδοκ, ἨΪβ 
ΠΟ ἰδ ὈΟΏ πη Ρ᾽ 55 γα. ἀ ΔΓ Ὲ ΠῚ 
ἱπηρ θυ τη... τὖ ΒῈ ΘΙ ΟΥθ15, ἰδὰ- 
ἄανὶ αυᾶπι Γοσιπὶ οἴ Ποῖα τηδχὶπηᾶ 
605 5101 γϑβϑϑύναββθ αἷοὶ νἀ θίῃγ, 
ἀΟΟΓΌΠ ἘΠῚΠῚ ἔτ, αὖ ἀιιοθ5. Ὀ6}}} 
ΒΌΤΗΤΩΙΪ Θβϑϑηΐ, δ᾽ θυ ΠῚ, αὖ 58 οΥἃ 
ῬΌΒΙΪοα ἴδοθγθηῖ, Οθίθγαηι ἀθ ἢΪ5 
Ὀ6}}18 νἱὰ, Ηογοάοι, Κ΄ 78 ο]. ὟἹ 
108. -- ἐς τὰ ἱερὰ ἔϑυον, 
ϊῃ ἰθρ}}]ῖδἃ 5δουϊ[), οαίῃ πὶ 
1θαπί. Οὗ. ΠῚ104, 8. ὙΠ] 10, 
1, ([,χ8.) ΥἯἿ ὅ. Μιᾶς ριδθίθυθᾶ 
6 Πᾶὸ διηρ)δϑὶ εὖ Ὀγδοῃν) σία 
ἴπ Ῥγδθρ δι οηϊθ8 ἀδὶϊαία δάη. 
Ἱ 4, 8. 

8 6. τινὰ ἐπεμέλοντο 
.εέναι. Ἀρυὰ ἐπιμέλεσθαι 

καὶ τῷ μὲν ἐν τῇ ἀγορᾷ προσοικοδο- 
᾿ϑηναίων ιιεῖζον μῆκος 

Μαίῃ. αν, 8 ὅ81 δάπ, 1 580] 
᾿ηΠηϊἰν απ ΡΟΠΪ πεσαὶ, βϑᾶὰ δαί 
δααὶ Δυ Πα] πὶ ἴῃ ἱβεηοιῖνο δὰϊ 
βϑαυὶ ὅπως, ὡς. ψέραπη, αὖ ἢϊο, 
Χρη. Οὐοτηηι. ΓΟ: Ὁ αὐτάρκεις 
αὐτοὺς εἶναι ἐπεμελεῖτο, ἈΡΡΙ. 
Οἷν. 18 ἐπιμελήσεσϑαι γὰρ 
αὐτὸς μηδένα διαφυγεῖν. Ἐιτὶαπι 
Τιαὐππλ ὁ Ὺ ἃ ἢ αἰ νου θ πὶ σοηΐτα 

θᾶ, α8)ὸ Κγθθβῖιβ ἴῃ ἈΠ θδνῸ, 
5. ἢ. ν. ἀοοοῖ, Ἰηον πὶ ἀρὰ ορίϊ- 
ΤῊ05 ΒΟΥ ΡύΟΓ 65 ΟΠ ΔΟΟιΒδίν 0 οἱ 
᾿ηδηϊῖνο ἰπηοὶ ἀδπιοηβίγταί Ποὺ 
ΧΟΡ απ Οἷς. ἀ6 Εἴη, ΠῚ 19, 
02: παίυτα.,,.. ἀἰΠρὶ ρῥτο- 
ὁγθᾶίο5 05 οατατοί, -- 
ἤρξαν... ἀρχήν. Οἷ, δάη. 
1.98, 8. --- ὅς τηᾶῖ6 46]. Βεκκ. 
Νδῖη Ρ᾿βἰβίγαίτιβ ργϑθοῖριιθ ρτο- 
Ῥίον δαπιϊηἰβίγαϊα πη ΘΓΟΠΟΠ 5 
ΠΠΠΠ85 ΟΟΙΏΤΠΘΙΠΟΥ̓ΑΐΡ : ἀδὶηᾶθ 
δαϊπησίίαν πη Θαπὶ ἔαἶ556, 4] 
ἀμαβ {148 ἃιὰᾺ8. ΘΟΠΒΕ πο ΥΪς. 
τῶν δώδεκα ϑεῶν βωμόν. 
Ηδρθο ἃγὰἃ Δ5ύ η. εὐαὺὶ 40 θα 
ν᾽ ΠῚ αἰβίδ δα 6. ΠΌΤΟΥ ΌΔΠΙΏΓ. 
Οὗ, Βανβίδη. θοσν. 1 ρ. 281. 
Ο. ἈΝ δοββυηαι!, ἀ6 Ὅτ. Αἰῇῃ. 1 
Ρ. 300 54. --- ἄρχων. [πἴογ 0]. 
ΠΧΠῚ--ΧῪΙ, ἀδὶ ἴαϑιὶ νδουὶ 
ἐββϑηΐ, Ραϊδβοτθοίθ ἰπάτοᾶι ΒΟΘΟΚΙΝ. 
ΞΞ- ΣΡ ἧς ἐν Πυϑίου. 
Ηος τοπρ] πὶ ΑΡΟΙΠΠἶβ. ἃ ἔοηΐα 
ΟδΠ γυοδ (οἷ, 1 1, 8) νογβ5 
τη θυ] ἀϊθη βἰθαπὶ οὐαί, Οἱ, Ε. 
Οπνιαπιὶ ἰῃ ἤρυπη. ΧΙ ᾿. 492 864. 
ὕιτ δπίοπι ᾿ἶὸ ἐν. Πυϑίου, 5ὶς 
ἰηἴτα ὙΠ] 94, 1 ἡ ἐν Διονύσου 

6 Ὲ 
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- δα, Ἰδωὰς [τοῦ βωμοῦ) ἠφάνισε τοὐπίγραμμα" τοῦ δὲ ἐν 
Πυϑίου ἔτι καὶ νῦν δῆλόν ἐστιν ἀμυϑροῖς γράμ- 
μασι λέγον τάδε" 

μνῆμα τόδ᾽ ἧς ἀρχῆς Πεισίστρατος Ἱππίου υἱὸς 
δῆκεν ᾿“πόλλωνος Πυϑίου ἐν τεμένει. 

οὐδὲ Ἵππα- ὅδ. Ὅτι δὲ “πρεσβύτατος ὧν Ἱππίας ἦρξεν, 
ὡ» ὩΣ εἰδὼς μὲν καὶ ἀκοῇ ἀκριβέστερον ἄλλων ἐσχυρί-. 

ζομαι, γνοίη δ᾽ ἄν τις καὶ αὐτῷ τούτῳ᾽ παῖδες 
γὰρ αὐτῷ μόνῳ φαίνονται τῶν γνησίων ἀδελ- 
φῶν γενόμενοι, ὡς ὅ τε βωμὸς σημαίνει καὶ ἡ 
στήλη περὶ τῆς τῶν τυράννων ἀδικίας ἡ ἐν τῇ 
᾿Αϑηναίων ἀκροπόλει σταϑεῖσα, ἐν ἧ Θεσσαλοῦ 
μὲν οὐδ᾽ Ἱππάρχου οὐδεὶς παῖς γέγραπται, “Ιππίου 

- 

δὲ πέντε. 

ὕαρ. ὅδ. ὃ 1. μόνον οοἀά. Ιοπρα ρΡ]υγίτηΐ οὐ ορίϊηϊ; 
ναϊσο. Ηοο ρϑίοί. νϑΡῈΠ] 6588. 
Ηϊρρὶδβ ᾿θεγοβ. μα αἶββα αϊοϊτατ. 

“Μυρίνης ἘδΕ., τοϊααὶ υρρένης. 

ἐκκλησία. ΟἿ, Κυιιορ, ατ. 8 48, 
8 δάπ, 6. Βεογῆῃ, ϑ'γηΐ, Ὁ. 184. 

8 7. [τοῦ βωμοῦ] 5ίο!ἰάο 
ΔΙ1οὰ Πργᾶνῖο ἀδθοίαν, Αὐδθ θη ΐτῃ 
ΠΠ πηϑῖον Ιοηρίτυάο, ΠΟῸΠ ΠΊΔΙΟΓ 
ἅγτϑθ ψν6] ἰρβίιιβ ἰοηρί4ο δἄ- 
βίγαϊασ, 86]. Κτυρρ. -- τάδε. 
Ογπιδίϊα πη ἃ΄ῖᾶἃ6 οὐπὴ 'ρβθᾶἃ ἢδο 
Ἰηβουῦρίίοηθ ἰοία ρᾷθπθ βοιναίᾷ 
ΠΌΡΕΙ ἢδυὰ ρῥγοοὰ! 4 ΟΠ ργ μοῦ 
ἔοηίθ δγαίατη οί, Μιὰς ϑυρρὶ. 
Ιηβοῦ, Αἰ, π, 8786. Καίρθεὶ. 
Ερίρυ. αν. ρ. ΧΥΪ, Θυοά Δαυΐδ 
ἢΐο πο δνϑηΐάδθ, 56 οἰδῦδα βιηΐί 
᾿ἰυογ886., ἰρ8ὶ δηξ αὶ [{{ ΘΟ ΓΆΓ ΠῚ 
ἀυοίῃβ. ροβί ΤῊ, ροββαῃί τοΐθοι 
6588. 

ὕπαρ. δῦ. .8..1. εὐϑδως!. τ- 
ἄλλων, δοουταίϊα5 4115 
γ6] τοὶ πιθπιοῦὶϑ πὶ ὑτᾶ- 
ἀϊία σοπιρογίαη ΠΔΡ6Πη5. 
ῬγοΟρίου ϑυδη Ομ ΡΒ βἰ βίαι 15 
ΘΟΡΏΔΙΙΟΠ 6 ΠῚ δου ρίουθιη ἤδη 80- 
ΘυΓϑίϊογοα ποίη δ Ϊ556 
ΟΥ̓ΘΘΓΘΙΉ1Β, δὶ π040 ἀ6 1Π|Π4 5815 
οοπϑίαγοι (οὗ, άπ, ἃ νἱΐ, Μᾶτο. 18). 
564 ποῃ Τηΐπηπ5 ρΥΟρίοι πϑοοββίία- 
ἀἴποῖῃ, 4ὰ86 οὕτὴ Ρ 1515 για 15. Μ1|1- 
ιἰδαϊ ἱπίογοαβϑὶί (οἵ, Ηογοα, ΥἹ 89), 

οἵ αὐτῷ ἐκ Μυρσίνης τῆς Καλλίου τοῦ 

μόνῳ 
Θ0]5. ΘηΪπῚ ἸΘρῚ ΠῚ ΟΥτιπ ἔγϑίυ ΠῚ 

Βογθομάαπι Μυρσένης, αἱ 

ἵπ Βυΐϊὰ5 [Δ Π}}18.,. οαϊ οορηδίαπι 
[αἴ886 ΤῊ, σθγίατη οϑύ, εἴτπι5 ὑεῖ πηθ- 
τηουΐϑ νἴρθιθ Ῥοίεογα, --- αὐτῷ 
τούτῳ] τῷ ῥηϑησομένῳ. ΒοΒοί. 
-- τῶν γνησίων ἀδελφῶν. 
ΟυδίλποΥ ΡΒ ϑύγαῦ ΠΠ1Ὸ5 τηθηηογϑΐ 
5600]. 84 Αὐϊἰβίορ!ι. 8βρ. 02. 
1,.γΧ8. 619, ὁΧχ αὐἰθὰδ ἀπτι5 ΠΟίΠ18 
ἔαϊε, Ηδρ᾿ οβἰβίγαίαβ, Ὁποα δυΐθῃι 
ΡΙαΐ, δύ. πιᾶὶ. 24 ΟΡ ΠΟ θ ΠῚ ΟἸΙὨῚ 
ΤἬΘΒβαΪο 6Χ δἰίθιἃ ΧΟ δία 
Δἰογί, ἢἶο δηΐθ τηϑύθγατη δ ϑίβίθῃ 
τηογίθ ν᾽ ἀθύαν ΔΟΥΘΡίαΒ ὌΕΙτοι τε 
0 τε βωμὸς σημαΐέν ει, 501}. 
60 αὐυοὰ ἴῃπ εοἷὰβ ἰηβουὶρίϊοηα 
Ριβιβίγαίῃβ Ηἰρρίϑε ἢ]1π5. πηθπιο- 
γαίαν, ΝᾺΠΙ ργδοίθυ ἀπ05 γΘΓΒ 8 
ΒΌΡτα Αἰ]αῦο8 πἰ}}} ἴῃ. ΑΡΟΙ π᾿ 5 
ῬυΓΠῚ ἅτὰ ΣΡ ΤΡΕΙΣ: Ιερεθαύαν. 
- περί. ,,Ἀπ ἡ περί“. ΒΕΚΚ. 
5εὰ ᾳυδπαιθδη ἢ 5815 51Π|116 
οβδύ 1 81, 4, αυοὰ πο ΔΠΈΓΓΟ 
5ο᾽ϑῃΐ (οἷ. 54.}, ἰδ πιθη ἢἶο ΟΠΊ 5510 
ΔΥΓΪΟῸΪ ΡΓΟΡίΘΡ ᾿ηΒΘα θη 61 81}"- 
τἰσα! απ νἀ θέαν [0] γα Ρ0388. --- 
Θεσδαλοῦ. Οὗ 1 20, 2. Ηε- 
γ80}14. Ῥοπί. 1 6. ὙΠοορἢν. Ηϊδβύ. 
ῬΙδοῦ, Ἱ.8...8: ᾽οαν ΧΟ ΠΟΥ 1: 
ΡΙαι. 1.1. -- Μυρσίνης τῆς 



ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (Ἱ δά. 58.) .1 

᾿Ὑπεροχίδου ϑυγατρὸς ἐγένοντο᾽ εἰκὸς γὰρ ἦν τὸν 
πρεσβύτατον πρῶτον γῆμαι. καὶ ἐν τῇ αὐτῇ στήλῃ 
πρῶτος γέγραπται μετὰ τὸν πατέρα. οὐδὲ τοῦτο 
ἀπεικότως διὰ τὸ πρεσβεύειν τὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ 
τυραννεῦσαι. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἂν κατασχεῖν μοι δοκεῖ 
ποτὲ ἱἽππίας τὸ παραχρῆμα ῥᾳδίως τὴν τυραν- 
νίδα. εἰ Ἵππαρχος μὲν ἐν τῇ ἀρχῇ ὧν ἀπέϑανεν, 
αὐτὸς δὲ αὐϑημερὸν καϑίστατο᾽ ἀλλὰ καὶ διὰ 
τὸ πρότερον ξύνηϑες τοῖς μὲν πολίταις φοβερόν, 
ἐς δὲ τοὺς ἐπικούρους ἀκχριβές. πολλῷ τῷ περι- 

αἸα! οί ΤΠπογαϊά θα οἱ ΑὙΙ Β ΟΡ Δ ἢ]85 Βυρσίνη (Εᾳαυῖε. 449) Παριιαῦ, 
ἢ, Ηενοάϊδη. ΠΡ. 484 Βυρσίνης Μυρσίνης. ἣν δὲ αὕτη γυνὴ 
ἹἹππίου τοῦ τυράννου. ἐν τοῖς Ἱππεῦσι. 

Ὑπερεχίδου͵ οοαά, ορι(ίπηϊ οἱ. ρ] αυϊπηΐ, 
ος ἂδὺ Ὕπέροχος ἀετίνδίαπι νϑῦαπι οϑί. γ8|1ἃ. 

Ηδγπι. ΠΙ Ρ. 512. 
δ᾽ 9; 

ΘΟΠΙΤηθμηογϑία 511; 
'ρ50. {{πῸ]Δ τὶ Ιὰ Ὁ 146. 

ἀπεοικότως οοαᾷ. 
ἀπεικότως ΠΡ 1 ΡΒ. 

Καλλίου. Αἰΐατῃ Ηἱρρίδθ αχο- 
ΓΕΠῚ ΘΟΠΊΠΠθηοναὶ Αἰποη. θ09. 

8 2. διὰ τὸ πρεσβεύειν 
.] διὰ τὸ τῶν ἐξ αὐτοῦ πρεσ- 

βύτατος εἶναι. 56Π0.. θεὶ 
ααὶ τῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἰεσὶϊ δαὶ 
δε Βουὶρία ἱπνθηϊν ΡΘΓΡΘΡΆΠῚ 
ἱπίεγργείδιιιβ οβῖ, ΝῸ5., ὁππὶ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ ἰάοποᾶτη ἐχρ !οατοπεπι Ππα- 
Ὀεγα νἱἀθαίαγ, Αἰ ἐθυ πὶ ἴδοι ΠῈ 
6558 Ραϊαπιαδ, Ναᾷπι ἀπό οὔπὶ 
δεπού. ᾿πποίαπη δὰ Ἰὰ γεΐογυὶ ροῦ- 
εβδῖ. ἃ 400 ρῥγοΐβοιὶ τϑῦὰπὶ ΟΥ- 
αἀἰϊποπὶ δία θ᾽ ΠΕΠΊΘΓ ΠῚ οΟΠΒ(ϊ{π- 
Ἀπηι5. [846 πρεσβεύειν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ νΆ]εγε ροίθβι ἰπἀθ ΔὉ 60 
(υοπ ἑλπε απ) τὰ αχὶτη πὰ πδῖὰ 
6586. ΡΥ δηΐπὶ Ρ]αίο [εδ8. 
148. ἀϊχῖ! τὸ δεύτερον ἀπὸ 
πόλεως τῷ ἀπ᾽ ἐσχάτων δευ- 
τέρω. 

8. 8, οὐ μὴν οὐδ᾽, ποᾳὰε 
νΘΓΟ οὐκ, Οὗ δάη. 1 8, 83. 

καϑέστατο. ἱπηρονΐ. ἀδ 
οοηϑία, δ ἴσα] αυάὶ ἐν τῇ ἀρχῇ 
βεὰ ἱπάθ ἄρχων. Οἵ, Ατ᾽βιά. 1 
Ρ.-. ὅ8 οὔτε καϑιστάμενος (βα- 

ἐν τῇ π ὦτῃ ο044., ᾳποα ΠΙΒΠῚ εβί, 
ἐν τῇ αὐτῇ Μαῖα ρᾶτγὰπι Δοοαγαίθ νογίθηβ ἴῃ 

ΒοΙΙα αῖβ Ἰοοἷ5 
ΨΙΠ 68, 4) Παρθει. 

Ὑπεροχέδου νυϊσοὸ εἰ 
ΟΥ, Μεϊπεῖκς. ἴῃ 

Ομ ἀη8 ΘΟ η8 

οππηἶΐθα5 ΤῊ. εἰκότως εἰ 

σιλεὺς) οὔτε ἐν ἀρχῇ τῆς βα- 
σιλείας. --- ἀλλὰ καί. Καί 
βισηϊῆοαί Ηρ ρΙαπη. ἤθη 50 {πὶ 
Ἱπιρουῖππι δΔΟΟΘρΪ586, 564 δᾶά6ο 
τη χ᾽ ΠΊἃ Θα τη 5ΒθουΓ ἰαἐθ ΟὈἰἰπΠιιῖ556., 

διὰ τὸ... φοβερόν, 
ΡΓΟΡ΄ΘΥ ἰ8πὶ ἃ ἐδ ἃ τπι5]1{8 ἐὰ Γῇ 
οἰν θὰ85 Τὴ 6 ἐα Π]. Νάᾶτῃ π6, ᾳφυοα 
ἀεῖπάθ τὸ ἀκριβές 510: ΗΙρρΐδϑ, 
ΘΧΡΙΙοΘπι5Β ρΡτΟΡίοΥ ἰᾶτῃ 8ῃ- 
[ῖὁ8 υδἰίαίατπι (Ηϊρρὶ86) ἰπ 
οἶνε5 ϑβϑενονυϊταίθπι, ΡΥ Ἶθ6- 
Πλ11 118, 486 ἀθ6 ΠΟΡ πὶ ἰγγδϑη- 
ΠΟΡΌΤῚ ἱπηρουῖϊο ἰδθρίπιιβ 54, ὅ. 
Οδίθγα πη εἴ. δάη. Τ 87, 4. ---- ἐς 
δὲ τοὺς ἐπικούρους ἀπρι- 
βές, οὐ (φγορίοθν ἴᾷπὶ ἀπίθα υαϑὶ- 
ἰαΐδ }} ἴῃ 54 θ}} 165 ἀἰ!1δ 6η - 
τᾶ (αἰ Οἴοσογο οορ πἰιᾶ ἴῃ 
ΓΘΩΡ ἢ 16 απ αἰ 11 δ ἢ ἐἶ8 βογὶ- 
θ0 ρτὸ Μαν. 40, 80). Ἐπέκουροι, 
υὖ 6Χ 56, 2. δ7, 1 ὁορποϑβοῖίαν, 88 - 
ὌΠΙΣ Βη, 4] ἰἰάρηι 58, 2 
ἐπίκουροι ἰατι ἀἰδοῦίθ ἀρρεδη- 
ἰὰΓ, αἴ ἀδ 5θηϑι 88ι1ῖ59 οοηδβίσδί, 
ΘΙ ἢ 165. αυϊάθτη ἰᾶπὶ Ρ βἰβίγαϊο 
[5856 ποι πὶ οβϑὺ, βοᾷ ἢὶ οἶνββ 



ὃ δ᾽ οὖν 
“πιο καὶ 
᾿ἀριστογείτων Ἶ 
προπηλακισ- φην γὰρ αὐτοῦ 
ϑέντες ξυν- 
ομνύασι. 

118 

όντι τοῦ ἀσφαλοῦς κατεκράτησε, 
φὸς νεώτερος ὧν ἠπόρησεν, 
ξυνεχῶς ὡμιλήκει τῇ ἀρχῇ. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, νε΄. νς΄. 

καὶ οὐχ ὡς ἀδελ-. 

ἐν ᾧ οὐ πρότερον 
ἽἽππάρχῳ δὲ ξυνέβη 

᾿ 

τοῦ πάϑους τῇ δυστυχίᾳ ὀνομασϑέντα καὶ τὴν 
δόξαν τῆς τυραννίδος ἐς τὰ ἔπειτα προσλαβεῖν. 

ὅ0. Τὸν δ᾽ οὖν ““ρμόδιον ἀπαρνηϑέντα τὴν 
πείρασιν, ὥσπερ διενοεῖτο, προυπηλάκισεν᾽ ἀδελ-- 

κόρην ἐπαγγείλαντες ἥκειν κανοῦν 
οἴσουσαν ἐν πομπῇ τινι ἀπήλασαν. λέγοντες οὐδὲ 
ἐπαγγεῖλαι τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ μὴ ἀξίαν εἶναι. 

Γαθναηί, οἱ δορυφόροι μὲν οὐκ 
ἐγένοντο Πεισιστράτου, κπορυ- 
νηφόροι δὲ (Βεγοά. Ἱ 50). 564 
ΠΠΠῚ οἰ ΤΠ ΡΟ ΘΠΠΔΥ115. τπι81 νά θη- 
ἴὰγ, αὶ 410] φαοααε ἐπέκουροι 
νοσδηΐα. (οἷς ἀπ. Π|99, 1 
᾿Δκριβές δυίθπι γ 6] ἀκρίβεια ὀϊγοα 
5. Πρ ΓΟ ΓΕῈ5 Βο νου (ἃ ἀἸ 801] 1η86 681, 
408 608 ΘοοΙοθθδί δίατι6 ἴῃ οἴβοϊο 
γϑυϊποθδί. --- πολλῷ. .ἀἄσφα- 
λοῦς --- πολλῇ τῇ περιουσίᾳ 
τῆς ἀσφαλείας, οὰπὶ πια]ῖο 
πηϑίονθ 48 Πὶ ΟΡ 5 οΥδί 56- 
οατιίαίο. --- κατεπράτησε, 
(ροϑὲ Ηϊρρδγομαμη ἰηιθγ δου πη) 
᾿πρ δυϊατη τούϊη αἰ, ΔΌβοΪαΐα 
ἀϊούαπι αἱ Ρ]αί, Τιορο, 8406. -- 
ἠπόρησεν, ψον α3 
ΙΔθονανὶῖ, -- ἐν ᾧ... τῇ 
ἀρχῇ: αὐποά ἐὰπὶ ΠΟ ΤΕ 
οσοηίϊηππθ ἴῃ ἱπρ ουῖ ο δαπιϊηϊ- 
βδπάο νογϑβϑίιιβϑ διδὺ, ἷ. 6. 
αποα 60 ἰΒπΊρΡΟ 8 ΠᾺ]]8 πὶ Παρ θαί 
ἱπιρ ΟΡ δηίθα ὁομίπαθ. δαπηϊηὶ- 
βύγατὶ χα ρϑυϊθμιαπι. [)6 ὁμιλεῖν 
οἵ, άπ. 17, 1, 10, 1; ἅς ἐν ᾧ 
-- ὅτε ἐν τούτῳ ΝΥΝ ΙΥ 26, 4 
οἱ ἀθ νὶ δἶϊι8 ἴδια ρονδ 1 92, 4. 
ΨΠ 29, 4. 

8 4. τῇ δυστυχίᾳ ὀνο- 
μασϑέντα... .] διὰ τὴν συμ- 
πεσοῦσαν αὐτῷ δυστυχίαν ὄνο- 
μασϑέντα, ὀνομαστὸν. γενό- 
μενον, ὑποληφϑῆναι ὅτι ἐτυ- 
ράννησεν. 8610]. Τῇ δυστυχίᾳ 
τοῦ πάϑους ΞξΞ τῇ δυστυχίᾳ 
τούτου ὃ ἔπαϑε. Ὀνομαξε- 
σϑαι οϑύ οοἰθγαυὶ, ποῦ] ]- 
νῖ, 6 δοουδαίϊνο οἵ, δάη. 1 
δὅ1, 9. Πρός ἀδηΐᾳιιο 'π προσ- 

λαβεῖν 5ἰβπϊῆοαι πρὸς τῷ ὄνο- 
μαστῷ γενέσϑαι. -- ἐς τὰ 
ἔπειτα. ἤδοο Ἰῃ50]θπιϊονᾶ διιηι; 
πδπῚ 8]101 δαὶ ἐς ἔπειτα (1 180, ᾿ 
οἵ. 860" Ἰν 150. 9) 81 ἐς τὸ 
ἔπειτα (ΙΝ 64, ὅ υἱ ἐς τὸ λοι- 
πόν εἰ 5ἴηι,) Ἰορίπιυϑ. (Ες τὸν 
ἔπειτα χρόνον ἽΠ 114, 3.) 

ὕαρ. ὅ6. 81. δ᾽ οὖν. Οἵ. 
δάη, 1 8, 4. --Ῥ παρνηϑ ὲν- 
τα, Ἀϑρθυπδίιπι, γθοιΒδῃ - 
ΤῈ -- πεέρασιν. ,,(Νοη 58Π6 
υϑιτἀύατα νοοδθαιιπι, 564 πεῖρα 
8] ποίᾶΓεί. ἐς Βαυ. - ἀδελ- 
φὴν.. .αὐτοῦ. ϑιρπηϊβοαῖπο 
ἈΠ8Π 6Χ οἷι5 βΒογουΐθιϑ 
Αὖ Αὐϊβίοι, Ρο]1ι, ' 10, 9 (1811 4) 
προπηλαπίσαι τὴν “ἡρμοδίου 
ἀδελφήν, εἰ οἵ. Καθμπ, αν. πιᾶκ. 
8 40ῦ, 8. ---ἐπαγγείλαντες 

: ἀπήλασαν. ΘΊ ΠΡ] ΓΘ ΠῚ 
ῬΓΟΡίου ΒΌρουϊαΒ προυπηλόκισεν 
Θχβρθοίαυϊί, 564 σοπη πη Ϊ6 Ὁ ἰυἰ αὶ 
Ηϊρρίᾳθ οἱ Ηϊρρᾶνοῆο, δάμῃοίδί 
Βαυ. -- κανοῦν οἴσουσαν 
ἐν πομπῇ τινι. ,,Νοη 50] ππὶ 
ῬηδίΠοπδοὶβ, 564 οἰΐδη 4115 
ααϊθυβάδηι αἴθ θι5. ἴδβιϊβ νἱγρῖη 65 
ὁδη5ιγὰ δ εβί θδηῦ ἀρὰ ΑὐΠποπῖθη- 
565. [Νβ}} τοῖς τε Παναϑη- 
ναίοις καὶ ταῖς ἄλλαις πομπαῖς, 
αἰοὶί ΡΟ οτ 5 ἃρπα Ηαγροοτγαί, 
ἴῃ κανηφόροι, οἱ [1ά6:}]} ρογύαπι 
68. δχ Ποο ἴο00 ΤΙ οΥ αἰ 15, ἴῃ 4ὰ0 
πομπή;,ϊῃ 48 ΒΟΡῸΡ Ηδττηοαϊϊ ρτο- 
ΒΙθ᾽ιἃ δϑύ οδηἰβίγαπι ἴογγθ, ἃ Ρδπᾶ- 
ἀμθη8οῖ8 ἀἰβυϊηραἴσαν, Κ Ὁ ακ, Οἔ. 
Άριτα. Ἀππία, Π 8 54, 80. -- τὴν 
ἀφχήν, οπιηΐπο. Οὗ. δάπ. "Ὁ 
98, 1. --- διὰ τὸ μὴ ἀξίαν 



ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ 5ὅ. 56. 119 

ῷ χαλεπῶς δὲ ἐνεγκόντος τοῦ “Δριιοδίου πολλῷ δὴ 
μᾶλλον δι᾽ ἐκεῖνον καὶ ὃ ᾿ἠριστογείτων παρωξύ- 
νετο. καὶ αὐτοῖς τὰ μὲν ἄλλα πρὸς τοὺς ξυνεπι- 
ϑησομένους τῷ ἔργῳ ἐπέπρακτο, περιέμενον δὲ 
ΤΙαναϑήναια τὰ μεγάλα, ἐν ῃ μόνον ἡμέρᾳ οὐχ 
ὕποπτον ἐγίγνετο ἐν ὅπλοις τῶν πολιτῶν τοὺς τὴν 
πομπὴν. πέμψοντας ἀϑρόους γενέσϑαι" καὶ ἔδει 
ἄρξαι μὲν αὐτούς, ξυνεπαμύνειν δὲ εὐθὺς τὰ πρὸς 

8 τοὺς δορυφόρους ἐκείνους. ἦσαν δὲ οὐ πολλοὶ 
οἱ ξυνομωμοκότες ἀσφαλείας ἕνεκα" ἤλπιξον γὰρ 
καὶ τοὺς μὴ προειδότας, εἰ καὶ ὁποσοιοῦν τολμή- 
σειαν, ἐκ τοῦ παραχρῆμα, ἔχοντάς γε ὅπλα, ἐϑελή- 
σειν σφᾶς αὐτοὺς ξυνελευϑεροῦν. 

1 δ. Καὶ ὡς ἐπῆλϑεν ἡ ἑορτή, Ἱππίας μὲν ἔξω “Ἵππαρχος 
πὸ ΤΣ Ὁ , “ ᾿ ἀποκτείνε- 

ἐν τῷ Κεραμεικῷ καλουμένῳ μετὰ τῶν δορυφόρων “ται. 

αρ. ὅδ. 8. 2. πέμψοντας Ο. Μοβαιι. Αγ. ὅν. οὖ 6 ΘΟΥΓ. 
ἀρ; τε] αὶ πέμψαντας. Οὗ, δᾶη. 

8 8. ἕνεκα ὅλ55. Τὶ Βα5. τυ. 
ἃ Τπογ Ια 15. ἀϊα] θεῖο δἰ θηυτη δϑί, 

ψυϊρο οἱ Βεκκ. οὔνεκα, ηυοᾶ 
Οὗ, ΜΝ δοκί εἴα αν, ορῖρν,. Ρ. 88. 

οϑϑού ἴῃ ἂυνηΐϊθ σοηνθηζι8 
ΠΡ 41. Τίδαθ ποη οορ! τα πάυτῃ 
οδὺ ἀ6 γον θο πο μόνῃ. ΟἿ. 
ΙΥ͂ 58, 8. ---ἐν ὅπλοις. Ετ8πι 

εἶναι. οΕἰθηΐπι αὐται (αἵ 
κανηφόροι) τῶν ἀστῶν καὶ τς 
εὐγενῶν ἦσαν [ὈΠΠ]]06]). 1 
αἴοῖ..})] Αἰᾳαὶϊ Ηδγοάοιαβ [Υ̓ 86] 
τοδί! ῬΘΓΟΌΒΒΟΓΟΒ ΗΙρΡΡΔΡΟἢΪ 6χ 
ΡΠοδπῖοῖο σθηθγ [(ἀΘρ γα θοσαπι] 
6586 ΟΥΟΒ οἴ, ΘΠ} Τ8ΊΟΓ 5 ΘΟΙΙΙΠῚ 
6χ Βοροιία ΑἸπδπᾶβ τη 556 ηΐ, 
δὐϊατηταπη αν} 05. αἰ θΒάδηῃ ρον- 
τη ΠΟΓΤη ΑἸΠ ΘΠ ΘΠ 51 ππὶ ΡΓΟΡΥ 5 
[556 ρυϊναίοβ. ἡ Αὐτπ, ἤδηῃο οὁὉ 
ΟδιΙΒΆΤΩ ᾿σὶ τ 5ΟΡΌΤ πὶ ΗδΥπΊ ΟΠ] 
δα Γιαησοπάθσπι πος οἴοϊο ἀ εἰ ]ρῚ 
ΠῸΠ ῬΟύμ558 5᾽ πη 8556. ν᾽ ἀθητῸΓ 
ὑυγᾷπη ]. 

82, Παναϑήναια τὰ με- 
γάλα. οοἰλαιθ. ἨΗ!ρρδγοἢι5 
᾿πίθγἔθοιτιβ οδὲ Ἡθοδι οπ θΆΘΟΠ6, ἷ. 6. 
ΤᾺ}10 νοὶ Αυρυβίο, ἀγριθηίθ Ῥδη- 
δ Π ΘΠ ΘΟΡΙ ΠῚ ἐΘ ΠῚ 6ϑίδίθ, 4086 ἤδ- 
οαλοΙ θά ΘΟ 6. (δν.]] ΟἸΥ πρὶ 84 15 
ὀαϊπβαθθ. ἃΠπηὶ οοἰθναία διιηΐ. 
ΟἸ αν. Εαβί, Ηδ]]. δὰ ἃ, 514. Οἱ. 
δάη. Υ 47, 10. -- ἐν ἧ μόνον 
ἡμέρᾳ. δδηίοητία εϑύ; 40 αἷς 
ΠῸ5 4 ΠΟἢ 5 αΒΡΘοία 8 

ΔΡυα 84|185 σιϑηΐθβ ΠΊΟυθιὴ ἔπι1588ν 
αὖ 501] ΘΠ] ηΐθ 115 ααϊθυιβάδηη 5δουῖὶβ 
ῬοΟΙΡᾶΘ ἃὉ0 δυμΊδίϊβ ἀποθυ ΘΓ, 
6 θίοη. Ηδ]. ὙἹΙ 12. εὐ Ῥοῖγη. ΤΥ 
85. οβίθηβιιπ) 6556 ἀοοθὲ Κ. --- 
τοὺς τὴν πομπὴν πέμ- 
ψοντας, 4υἱ ΡορΡ8Ππιὶ αὰ - 
οὐατγὶ Θοτα πί, Αἢΐθ ρΡΟΙΠΡ8ΠΊ 60Π- 
νθηΐαπὶ ἰδοίιπὶ 6588 ὃχ 57, 1. 
18, 1 σοσποβοίψιν, --- τὰ πρός. 
γιά. «δἅη. ΙΥ̓ 8ῦ, 6, -- ἐκεί- 
νους, τοὺς ξυνεπιϑησομένους 
τῷ ἔργῳ. 

δ ὃ. ὁποσοιοῦν, αὐδπινὶ 5 
Ρϑυοὶ. -- τολμήσειαν. σε, 
δάῃ, 11 48,1. --- ἔχοντάς γε, 
αὐαΐρρθ αἱ παῦοτγοηΐ,. Οἱ, 
δάῃ. ΤΡ 68, 4. 

ὕδρ. δὅ7. 81. ἔξω, 501}. τῆς 
πόλεως, τῶν πυλῶν. θρρο- 
51{π|πὶ ε80 ἰηΐτα 8. 8 ἔσω τῶν 
πυλῶν. ---δν τῷ Κεραμεικῷ. 



᾽ 

120 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ζ, νζ΄. νή. 

διεκόσμει ὡς ἕκαστα ἐχρῆν τῆς πομπῆς προϊέναι" 
ὁ δὲ “ἀρμόδιος καὶ ὃ ᾿Δριστογείτων ἔχοντες ἤδη τὰ 
Ὡδαλμα ἐς τὸ ἔργον προῇσαν. καὶ ὡς εἶδόν τινα 
τῶν ξυνωμοτῶν σφίσι διαλεγόμενον οἰκείως τῷ 
“Ἱππίᾳ (ἦν δὲ πᾶσιν εὐπρόσοδος ὃ Ἱππίας), ἔδεισαν 
καὶ ἐνόμισαν μεμηνῦσϑαί τε καὶ ὅσον οὐκ ἤδη 
ξυλληφϑήσεϑαι. τὸν λυπήσαντα οὖν σφᾶς καὶ δι᾿ 
ὅνπερ πάντα ἐκινδύνευον ἐβούλοντο πρότερον, εἰ 
δύναιντο, προτιμωρήσασϑαι. καὶ ὥσπερ εἶχον ὥρμη-- 
σαν ἔσω τῶν πυλῶν, καὶ περιέτυχον τῷ Ἱππάρχῳ 
παρὰ τὸ “εωκόριον καλούμενον, καὶ εὐθὺς ἀπερι- 
σκέπτως προσπεσόντες καὶ ὡς ἂν μάλιστα δι᾽ ὀργῆς, 

ΟΡ. δ7. 8 8. προτιμωρήσεσϑαι οοἀ4. Ιοπρϑ Ρ]τΙπηὶ οὐ ορίϊπιϊ. 
σα. κα... 1: 

εἴσω εοὐά. {τ π ἐς 51. ἴῃ ἔσω Τῇ. 5101 σοηβυ 1556. ογθαϊ πηι8. 
περὶ Ἡ., φιοα ριορίεν 120, 2, αὐὶ βάθη ἔογθ νθυθᾶ ἰθρπιη ιν, 

Ῥτγδοῖουι τη, Θοᾶ ἀοίδηβίοπθπι πᾶθοὶ παρά, ατοα ρτδοθίον κατὰ ἴῃ 
Μοβαα. τϑιϊᾳαϊ οπηπθ5. Πἰθτὶ τπθηΐαν. Οἱ, ΠῚ 102, 2. Πετοά, ΙΝ 87. 
Χρη, ἈΠ. Ὗς, 5,115. Ὑ1ν1..,.12. 

(οΥδπλϊοὶ ἀπο οὐϑηΐ, 4 ἸΟΓ ΠῚ 1118 
Ἰηΐγα ὈΤΌΘΙα, Δ]16Γ οχίτα. Ὑ|Ὰ46 
ΒδΥΡροΟον. 58. Υ. 6 οχίουϊουθ οἵ, 
δά, 11 84, ὅ. Εχ 60 Ἰρὶ αν ΡοΙηρἃ 
ῬυοΠοϊβοθυδίιν, 4ᾶθ ῬΘΓῚ ἰη ουῖ- 
οὔτε Οδγαπηϊοαμη οὐ ἔουατη. ἰὴ 
ἰθιηρίατη Μίμονναθ Ῥο]ϊααϊβθ ἴῃ 
αὐοὲ ἀεἀυοεθαίαν, Οὗ, ΡΙαι, ἘπῸπ- 
1ΠΥΡ0}}. 6. ὁ, 5886. Δ. δτγροον. 
ἴῃ ν. πέπλος. ΡΊυί. Βεμηθίτ, 12. 
Α,. Μοπιη8. Ηθουίοὶ. Ρ. 188 544. 
Ο. ΝΥ δομβηγαίῃ, ἀε ὕτο. Αἰῃ. 1 
Ῥ. 28ὅ 54ᾳ. Ργϑβθοῖρῃβ δυίθηι 
Οδγδπηϊοὶ ΠΌΠΪη6. Οχίθυϊου νἱοιβ 
νοραθϑίαν (οἵ, Αὐϊβίορῃ. Εαυϊ, 
112. Αν. 896 ἰδίαι 530})0].} δἃ- 
ἀρηιααθ ΔρΡο Ἰαύϊοπα πο ἀποαιῖιθ 
ΤΙ, αϑὰ8. δβί, αὐοὰ ἰηΐνα ὅ8, 1 
τὸν Κεραμεικὸν οδίεπαϊί ΡᾶΥΙΐον 
ἀϊούατη. ἘΤΓαβίγα 1ρ ταν ΟἹ 485. ἐν 
τῷ ἔξω Κεραμεικῷ οοπίεεῖι, --- 
τὰ ἐγχειρίδια, ραρίοη 5. 
ΠῚ ποὺ δὰ βο]] θη 6 Πὶ ϑυπγα 1} ἃ ΠΊ 
ῬΟΥΠπΘρδηΐ, 5οα οαρα 5 οϑυϑᾶ οοτη- 
Ρᾶιαιῖ ογαπί. ΟἿ Ρ]αι, αοτο. 469 ἃ. 
ΑἸο. Π| 148. ε. 

82. τῶν ξυνωμοτῶν 

σφίσι, ἰ. 6. τῶν π6 5} ξυν- 
ομοσάντων. Οἱ 1 68,3 . Κναθρ., 
αν. 8. 48,12 δάη. 5. --- ὁ Ἱππίας. 
ΟΡβθυῦνᾷ ποπΊθη ῬγΟρυΐ πὶ ἰἐΘγα ΠῚ 
ΤΆΟΓΘ [τα Πα νῚ5 ΒΘΡΙΠΟηἶβ5. --- 
ὅσον οὐκ ἤδη. ϑῖο ἰίδγιιπι 
ΜΠ] 96, 8. 

8 ὃ. πάντα ἐκινδύνευον. 
Οἵ, 11, 4 τὰ δεῦύτ. κινδ. -- 
πρότερον ... προτιμωρή- 
σασϑαι. Ὅθ ᾶὸ ἀθαπάδηίία 
οἵ. αἄη. 1 28, ὅ. -- ὥσπερ 
εἶχον. Οἵ, αᾶπ, ΠῚ 80, 1. -- 
τῶν πυλῶν. ὈΊΡΥΠαπι, βίσηὶ- 
βοδίαγ, αποα οχΧίθυϊουθη οἱ ἰη- 
τουϊοσθη δγδιηϊοστη ἰπησὶί, Ια, 
1ο8κ, Ῥοβοσῖρι, Αὐμθη. ρ. 162 
564. Βιι5. αθορν, ΤῊ 290. 8522. 
0. ΑΝ ΔοΠβπιαιῃ. 1,10. 0. 360. - 
τῷ Ἱππάρχῳ εὐ ἰρϑὶ πομπὴν 
διακοσμοῦντι,, αἰ 1 20, 2 ἰερὶ- 
πῆι. --- ἡεῳωπόριον. Υἱᾷ. δάη. 
120, 2. Εὐὶο ποπ ΡτΌοα] ἃ ὨΙρυ]ο 
ἴῃ ἱπίουίοστο Οθγαιηῖοο, Οἱ, Ηδν- 
Ροογ, 8. ν. Βυγ8. 1.1. Ρ. 2871. - 
ῶς ἂν μάλιστα δι᾽ ὀργῆς, 
501}. προσπέσοιεν. Οἷἁ, αάη, 188,1, 

2 

8 



4 ἀποκτείνουσιν αὐτόν. 

μ᾿ 

ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. Κ(ΥἹ δ. ὅ8.) 9 

ὁ μὲν ἐρωτικῆς. ὁ δὲ ὑβρισμένος. ἔτυπτον καὶ 
χαὶ ὃ μὲν τοὺς δορυφόρους 

Χ ἜΛΑ ’ δὺν ΄ , 
τὸ αὐτίκα διαφεύγει. ὃ ᾿ἀριστογείτων, ξυνδραμόντος 
τοῦ ὄχλου. καὶ ὕστερον ληφϑεὶς οὐ ῥᾳδίως διετέθη" 
“ρμόδιος δὲ αὐτοῦ παραχρῆμα ἀπόλλυται. 

58, ᾿4γγελϑέντος δὲ “Ἱππίᾳ ἐς τὸν Κεραμεικόν, 
οὐκ ἐπὶ τὸ γενόμενον ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς πομπέας τοὺς 
ὁπλίτας, πρότερον ἢ αἰσϑέσϑαι αὐτοὺς ἄπωϑεν 
; 9 Ἁ Σ ’ " 3 , - Ἵ 

ὄντας, εὐϑυς ἐχώρησε, καὶ ἀδήλως τῇ ὄψει πλα- 
σάμενος πρὸς τὴν ξυμφορὰν ἐχέλευσεν αὐτούς. δείξας 

θὰρ. ὅ8, 81. 
ἄποϑεν ἴΙι. αι. 

-- ἡβρισμένος, ἱ. 6. ὅτι ἦν 
ὑβρισμ. 

ὃ 4. τοὺς δορυφόρους. 
Ουπὶ 8 1 ΗΠἰρρίαπι μετὰ τῶν 
δορυφόρων ἴπ οχίοτΐοτε δγαπηϊ- 
00 ἔα 1556 ᾿Θρ᾿ γῖπητιβ, Πἰο ΗΠ ΡΑγο ὶ 
58 6}}1168. ἀἴοὶ ν] ἀθηῦαγ, --- ὁ 4ρι- 
στογείτων. ἴ)6 πὸ Δρροβιί(οη6 
νἱὰ. Μαῦῃ. αν, 8 288 δάῃ, ὅ. -- 
ξυνδραμόντος τοῦ ὄχλου. 
Ηδθθ ἱπηρθπᾶλ 6856. οὰπὶ δια- 
φεύγει, Ὠθπ οαπὶ οὐ ῥᾳδέως 
διετέϑη ΡΘυβρί οαππὶ δϑί. --- οὐ 
ῥᾳδίως διετέθη, ποὴ 16- 
ἘΕΤΩΣ ἰγαοίϑίι 5, ἰἷ. 6. ΤΪ56Γ6 
το ἀαίῃ5 εβί. ,Χαλεπῶς, δὲ- 
ετέϑη͵ ἢ οὐ ῥαδέως οὐδὲ εὐκό- 
λως ἀνῃρέϑη᾽ ἤγουν οὐ διά- 
ϑεσιν τιμωριῶν ἐλάμβανε ῥαᾳ- 
δίαν ἐνεγκεῖν."“ 5610). Εἰ, οὐ 
ῥαδίως, κακῶς, Θουκυδίδης. “ 
Ἠόβυοῃ. ΡΟ. Αὐϊβιοσίτοη ΘηΪπὶ 
οΥιιοϊδίι8. δϑῖ, αὖ ΘΟηΒ0105 οΔ 64 Ϊ5 
ποΟΙηΪηαΡοῦ, Ὑ|ιᾶ. [Ιυβϑί. Π 9. 
Ῥοϊγαθη, 1 22. ἢ 6 Τ,ϑᾶθπᾶ τηθγο- 
τῦῖοθ 4086. ἔαθυϊαπίαν γθοθῃ 0 γ 65 
ν]ά. ἂρυὰ Ροίγδβθη. Ψ1Π 48. Ρ]αϊ. 
ἃς διαὶ. Ρ. 18. Οὗ 51606]. δὰ 
Ῥαυθε 99 15 

ΟΔρ. ὅ8. 81. γγελϑέν- 
τος. Οἵ δηλωϑέντος Ι 174, 1 
δὲ ἰδὶ δάη. -- - ἐπὶ τὸ γενό- 
μενον. ..Δᾳα Ἰοοὰπὶ ἔδο ΠΟΥΪΒ, 
Πὰς, ὉὉ] ἰδοία οϑβϑοὶ οδϑᾶθβ." 
Βδιπ. --τοὺς πομπέας τοὺς 

ἐπὰν, Ὁ ὴΣς Αἰααοὶ οοαὰ, Οἷ. 54. Υ 26, ὅ. 
Η. Μοβαι. πὶ. ΟΝ εα. ΠῚ ΠῚ 

ὁπλέτας. 55}. ὅδ. τῶν πολιτῶν 
τοὺς ἐν ὅπλοις τὴν ποιπὴν 
πέμποντας, αὐ Ρᾶθ]0 δηίε ἰο- 
ααϊίαγ.“ ΒΊΘΡΒ, ἴῃ. ΤΊΙοβ, Ηοο 
ὯΠῸ Ιοθὺ 8ῖ0 πομπεύς νὶάδιιν 
Ἰεϑὶ. Τεπλθντο Πονυγογὰ. δίαα. Το. 
Ρ.- “86 τοὺς ὁπλίτας ἄεἰει. Νβη) 
ΠΟ ΟΠΊΠ65, απ ΡΟΠΊρᾶ6 ἰπίου- 
οὐδηΐ, ἀΥπιΑι ὀτδαΐ, (διίθ ὅ0;.2 
π1Π}} αἰοίαπη οϑί ἢἾδὶ 5 60 αἷθ ΔΡ πᾷ 
ἔδυγθ δῖ βυβριοϊομο 1556. Ρυδό- 
τογθᾶ ἴῃ ΘΧ θυ  ου ΠῚ ἰδ ηίιπὶ Οογᾶ- 
τηϊοαπι, αὶ Ηρ ρ᾽α5 Ῥοτήρδτηῃ αἶ5- 
ΡΟμΘθδι, δΡΠΊΔΙΪ νἀ θηΐαν οοηνο- 
πἶ58θ, Οἱ. Α. Μοπηπιβ. ΗθΟΥΊΟ]. Ρ. 
189. -- πρότερον ἢ αἰσϑέο- 
αι. ΟΥ. «άη. 169, ὅ, -- ἐχώ- 
ρησε, 58 δοπνοτὶϊῃ. -- ἀδή- 
λως τῇ ὄψει πλασάμενος 
πρὸς τὴν ξυμ φ.] ὑποκρινά- 
μενος φαιδρὸς εἶναι τῷ προ- 
σώπῳ. ἤγουν ἀσύγχυτοόν. τὴν 
ἑαυτοῦ ὄψιν τηρήσας καὶ μὴ 
ὑπεμφαίνουσαν τεχμήριον τοῦ 
πάϑους. ὅ6}0]. Ν᾽ οὐἴδ5 Ἰσϊταν εἴ τἃ 
αἱ ΕἾΝ 5θηυγθιαῦ να] τα 
δάνοῦβαβ (σορεηπίδον. Οἵ. ὙΠ 
08,1. ὙΠΙ ὅ8, 2) ὁ8] ταὶ ία (6 Τὴ 
πηθη τ α85. Μράϊιπι πλάσσε- 
σϑαι οοάρια πιοᾶο ἀϊοϊίαν 40 
ψεύδεσθαι, ἀεἀϊτὰ οροτὰ 4 6- 
οἴρδυθ. Οὗ Κτγαρρ. αν, 8 52, 7 
δᾶη. 4 οὐ δ. ΡῬαυοῦ αἰαὰθ ἢϊὸ 
ΟὈϊοοῖο οατοὶ ἀρια Ηδγοάίδῃ, ἢϊβύ. 
Υ 8,10 εἴτε πλαξαμένη εἴτε 
καὶ ᾿ἀληϑεύουσα. 

Ἱππίου τέχ- 
νᾶσμα δι 
οὐ κατέχει 
τὴν ἀρχήν. 



ἢ οὖν τυραν- 
νὶς μετὰ 

τοῦτο χαλε- 

Ψεται, παύε- 

ται δὲ ὑπὸ- 
“ακεδαιμο- 

νίων. 
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τι χωρίον, ἀπελϑεῖν ἐς αὐτὸ ἄνευ τῶν ὅπλων. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ζ, νη΄. νϑ'. 

καὶ 3 

οἵ μὲν ἀπεχώρησαν οἰόμενοί τι ἐρεῖν αὐτόν, ὃ δὲ 
τοῖς ἐπικούροις φράσας τὰ ὅπλα ὑπολαβεῖν ἐξ-- 
ἐλέγετο εὐθὺς οὖς ἐπῃτιᾶτο καὶ εἴ τις ηἱρέϑη ἐγ- 
χειρίδιον ἔχων. [μετὰ γὰρ ἀσπίδος καὶ δόρατος 
εἰώϑεσαν τὰς πομπὰς ποιεῖν.]} 

ὅ9. Τοιούτῳ μὲν τρόπῳ δι᾽ ἐρωτικὴν λύπην ἥ 
τὲ ἀρχὴ τῆς ἐπιβουλῆς καὶ ἡ ἀλόγιστος τόλμα ἐκ 

πωτέρα γίγ- τοῦ παραχρῆμα περιδεοῦς “ρμοδίῳ καὶ ᾿άφιστο- 
γείτονι ἐγένετο. τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις χαλεπωτέρα μετὰ 

ΘΟ. ἀνεχώρησαν οοἀά, Οἱ, δάη. 
εὑρέϑη οοαά, πἶδὶ αυοᾶ εὑρεϑ'είη ΑΓ. Οἵ, 58. 1Κ δ4, 1. 
γ0. πέμπειν (ρτο ποιεῖν) Η., ατᾶπιὶ ΡΒ, ΘΥ ΟΥΘῊῚ Βο] δαὶ 56 Γ- 

τηοηἷβ (οἵ, 44 η.} σογγθούΓἃ ΠῚ 6586 Ῥϑίοῖ. 

8 2. ἀπεχώρη σαν ἰεσεὴ- 
ἅυπι ε88586 ἀπελθεῖν οϑίοπάϊε. 
Τάθπι δηΐϊπὶ ἔδοϊαηύ αποα 1ΠῸ ἴα- 
θεῖ. --- οἰόμενοι ... αὐτόν. 
δι ιαίαπη νἱάθίγ. ἔαϊ886,) αἱ, 
αηίθαθπδτη δὰ ΟΥ̓ϑΙΪΟΠΘ ΠῚ διάϊθη- 
ἄστη ΘΟΠρΥΘσΥθηίαΓ, δυηδ ἀ6- 
Ῥοπούθηί.  ΒΙοοπΐ, ΟΥ. ΙΝ 91. 
Ῥοϊγδθη: 1 231; 2... --Ξ ἐπικού- 
ροις. Οἷ δάη, ὅδ, 8. -- ὑπο- 
λαβεῖν) ὑ ὑφαρπάσαι. ὅ6}0!. --- 
ἐξελέγετο, 5101 οἰϊσεθ αὶ δὰ 
Ἰηϊονβοίεπάσπι. ΟΥ. Ιαδϑί. 1 9. 
Ροϊγαθη. 1 22. -- οὕς ἐπ- 
ητιᾶτο, 4008 οὐ Ἰτηϊῃ Ϊ οὈ- 
ποχῖὶοΒ Ῥαύαῦ δι. -- ἐγχει- 
ρέδιον ἔχων. Ῥαρίοποπι ΘηΪ πὶ 
ΡΓΆΘΙΘΡ. 50] τὰ πὰ ΤΟ ΘΠ] ΠΑΡ 6Ρδί. 
ΟΕ, δάη, δ7, 1. --- μετὰ γὰρ. 
ποιεῖν 5ρυνΐα 6556. ΟἿΠῚ ποιεῖν 
οβίεπαϊς νἱοθε βουγίρίιμη. ΡΓῸ 
ποιεῖσϑαι (αυϊ ἐπὶ Ροπιρδθ 
ἰπτουϑηΐ πομπὴν ποιοῦνται. Οἵ, 
αάη. ΠΟ 86, 6) τὰπὶ ἰηάς ἀρρᾶγεὶ 
αυοὰ Ἰάθπι, ἴάτῃ 56, 2 τηϑθιηογϑίμπι 
6δϑί. Εχοπιρία, απᾶ Ο]α55. δὰ 
τὰθπάππὶ ποιεῖν αἴεγι, ἰδπίιπιὶ 
δθοϑδύ τὖῷ 5θηςθη 8 ΠῚ οἰ ΟΟπι- 
ρῬτγοθοηΐ, αὖ τραδγριδηΐ, Νᾷπι πὸ 
Π 18, 1 αυἰάθρπι ἀθ6 οἰνίθιβ 
ΑἸΠΘΠΙ ΗΒ θα5. 5Θ0Ο δϑί, ααϊ 
ἔεγτῖα5 ἀρᾶῃΐ, βεᾶὰ ἀδ οἰνι[ίδίρ, 
486 65 ΡΆὈΙΠ1ΟΟ ϑυτηρία ρ ρᾶιδῖ 

(υογαηϑέαϊέοι). ΜΌΪιΟ πιαρ 5 οὐϊδπὶ 
ΠΙ| 104, 2. Ν' 80, 8 πο ϑδοιίϊνὶ 
ποιεῖν ποίΐο οἰὰοοί. ἀἀβουὶρίᾷ 
Βαην νοῦα ϑ5θοίιυβα 80 δ]|14 0, 
αἱ ᾿Πηα]σΆΓ6 γοΙ αἱ, ααοὰ ἱπάϊοῖο 
ΠΟ δρθθαὶ, ραρίοποπι ποῃ ἐν 
τοῖς ὅπλοις (86, 2) 6556, 
Ορ. 59. 81. δι᾽ ἐρωτικὴν 

λύπην... -περιδεοῦὺς ὑταϊθοία 
6556 Ῥυΐίδηῦ ΡΓῸ διά τε ἐρωτ. 
λύπην ἡ ἀρχὴ τῆς ἐπιβ. καὶ 
ἐκ τοῦ παραχρ. περιδεοῦς ἢ 
ἀλόγιστος τόλμα ἐὸν ἐγένετο: 
Π8ΠῚ ΠῚ {πιπ| ΘΟ γα ΟἢἾ5. ΡΓΟΡίοΥ 
᾿ηαϊσ πϑίϊοπϑηὶ ἃπηδίου δὴ ἔϑοί ΠῚ, 
᾿ποοηβ᾽ ἀογαίδτη τοὶ ρϑυ θοῦ ποῖα 
ΕΧ ΥΘρθηϊπο πηθία ΟΥ̓Δ ΠῚ 6856. 
Θεὰ 5ὶ οοηβθηίδηθατη δϑύ ΘΟ 51}10 
Οαρίο πο Οθββϑίββθ Π|ᾶτὴ ἰηάὶρπᾶ- 
{[10Π6Π|, οὐδ 8 σϑτὴ Ρογρείγδη- 
θα ν]αϊ. Αἰαὰθ Ποῦ ᾿ρϑιπι 
51, ἃ νοῦθὶβ τὸν λυπήσαντα οὖν 
σφᾶς ἐβούλοντο προτιμωρήσα- 
σϑαι ἱπάϊοαίιγ. Τίδαθθ αὖ γ6ηὶ 
Ρογροίγαγθηΐ, ἀο] 0. πηδίου 8 605 
ἱπηρ Ὸ}}0,. αὖ τοηογα ἰὰ ἔβοδγθηΐ, 
ΓΘρθῃίΐηο0 πιθία ἔδοίπι εϑέ, Ηὸοο 
δαΐεπι πιοά0, πἱ δ εγθοναπὶ 0110 - 
οδέϊο βιιδάθι, δι᾽ ἐρωτικὴν λύπην 
δα τοσπαῖπα αποα 56α αν Π16Π1- 
Ὀτὰπὶ ταΐθγίαγ. 

82. χαλεπωτέρα... κατ- 
ἔστη. Βδπι οοπῆτγπιαι Ηδγοάου, 
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τοῦτο ἣ τυραννὶς κατέστη, καὶ ὃ [Ἱππίας διὰ φόβου 
ἤδη μᾶλλον ὧν τῶν τὲ πολιτῶν πολλοὺς ἔκτεινε 
καὶ πρὸς τὰ ἔξω ἅμα διεσκοπεῖτο, εἴ ποϑεν ἀσφά- 
λειάν τινα δρῴη μεταβολῆς γενομένης ὑπάρχουσάν 
οἵ. Ἱππόκλου γοῦν τοῦ “αμψακηνοῦ τυράννου 
Αἰαντίδῃ τῷ παιδὶ ϑυγατέρα ἑαυτοῦ μετὰ ταῦτα 
᾿ἀρχεδίκην, ᾿4ϑηναῖος ὧν “Παμψακηνῷ, ἔδωκεν, αἰσ- 
ϑανόμενος αὐτοὺς μέγα παρὰ βασιλεῖ ΖΙαρείῳ δύνα- 
σϑαι. 
γραμμα ἔχον τόδε" 

καὶ αὐτῆς σῆμα ἐν Παμψάκῳ ἐστὶν ἐπί- 

ἀνδρὸς ἀφιστεύσαντος ἐν ᾿Ελλάδι τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
Ἱππίου ᾿Δρχεδίκην ἥδε κέκξυϑε κόνις" 

ἣ πατρός τε καὶ 
παίδων τ᾽ οὐκ 

τυραννεύσας δὲ 
παυϑεὶς ἐν τῷ τετάρτῳ 

γοϑῦ.θ2. ὙἹ 123. -- δεὰ φόβου 
.νν ὦν. ΟΥ΄ἁ Μαδίῃ, 6τ. 8 ὅ80 6. 
-- μεταβολῆς γενομένης, 
ΓΘΓΠΠῚ ΘΟΙΊτη αἰϑίϊο πο 6Χ 86- 
ἀϊοπο ἔα οὐ ἃ. Ἶ 

8 8. γοῦν. Μαϊὶε δ᾽ οὖν 
οοπίθοις Κντιθο, ὕυτη ΟΟΙΠΠΙ6- 
ΤΠ ΓΘ ΘΧΘΙΊΡΙ ΠῚ ργϑθβί αἰ! δὺ 
Ηϊρρὶα αυϑοβίθι, τοι ββίπηθ ἢϊο 
Ἰεσιαν γοῦν, ααϊά θη οογΐθ, 
παταξισδυίδε ΘΕ ΤΟΣ “86: - 
αἰσϑανόμενος ... δύνα- 
σϑαι. 6 ᾿πῆη, οἵ, δάη. Υ 4,0. 
-- ἐπέγραμμα. ἤος ερὶ- 
ϑυϑηηἃ Βπηοηϊαϊ δάβουθϊν 
Ατβίου. ἈΠοίογ. 1 9, ατἰ ἰδγύϊ πὶ 
γούβατη ἴεγί. Ψιάθ ἴῃ Βογρκὶϊ 
Ρορί. ὕγγ. Βιπιοηϊα, ἔγαρτη. 111. 
-- ἀδελφῶν. οὔπυθ, ἰδ {ΠῚ 
ΠΟδΪΒ ποίῃβ οϑὲ Ριβίβίγαίιβ, 
Ηϊρρῖδθ ΠΠῖι5, οαϊπβ ΠΤ] ΠΤ] ΟΠ ΘΠῚ 
ἔδοις Ὑπυογἀϊάε5. βαργὰ ο. ὅ4..“ 
Ηδδοκ. -- τυράννων. Ραγ- 
τσὴ ΑἸΠ ΘΠδυΊΠΗ, Ρδυιϊ ΠῚ ΠΑΡ ϑ88οῖ. 

8 4. ἔτη τρία ἔτι. 
»» Το οπὶ Ρ]αίο [ρβγβοπδιι8] ἢ 
ΗΙΡΡάΡΟῃ. 229 Ὁ π18}] ΣΕ μευ 
ἨΗεγοαοιὶ ααδίϊπον ἃηηἷ5 οὐ Ποϊθηίθβ, 
τηοᾶο... {Γ65 ἰηΐθοῦὶ δὲ ἀυδγίβ 
ἱποοῃδίιβ Ηϊρρίδθ {ὐτᾶπηο ροϑβί 
ΒΠΙΡρΑγοἢὶ νἱο!θηίδπι τηοτίοπι τὸ- 

ἀνδρὸς ἀδελφῶν τ᾿ οὖσα τυράννων 
ἤἦρϑη νοῦν ἐς ἀτασϑαλίην. 

ἔτη τρία ᾿Ἱππίας ἔτι ᾿4ϑηναίων καὶ 
ὑπὸ Ζακεδαιμονίων καὶ 

᾿ἰπαυδπίαν. “ΚΝ. ἌΧ 6556]. δὰ ἤοτο- 
ἀοῖ. ΟὟ δῦ. Ααα. Βοροκῇ. 88 
Ιηδου, Πρ, 818. --- ἐν τῷ τε- 
τάρτῳ. ,,Αηΐοαυδπι ααδτΓίαβ 
Ηϊρρίδθε. ἃπηι5 οοπιρ θα ἔπι 
Ιάθοαπο δηΐί Ηθοδίοπη θα ΘΟΠΘ πη 8. 
Τυϊΐαπι ἃ. 510 [οἷ δάμη, 50, 2], εὐ 
[τη σὶρ ΔΠ η5 ἃ πίθ ΡΌΡΠΔ ΠῚ, 
Μαυδιποηΐαπι, ργοϊπάθ πθη ϑῃΐία 
ΒοΘαγΟ ΠΟ Π6 ΠῚ 5, ΘθρίθιηθΥθιη. 
δθο υὐ ᾿ἰῃίοῦ 56. ΟΟΠΟΙ ΘΠίΌΓ, 
βίαι θη πὶ οβί δἰϊᾳυδπηάϊι ᾿ῃ δ Υ 
ἕδοιϊοπαβ ρα σ ηδίμῃτη 6586. ΗΙρρ᾽ἃ8 
Ἰπηροῦῖο ρυϊναίαβ. οϑί δηίθ ροα- 
τοΠ θΘ ΘΟ ΘΠ, θὰ 0110 ΑἸ ΘΠΪ5 
(ἐχώρει ὑπόσπονδος) ἀσπηθπι 
Ῥοϑβὲ Βοδάγοπιΐοποπι. [Αὖ ΒοΘΟΚΙ.. 
Ἰ, 4. ἀπηπΠῚ ν᾽ δι πη ατη ἰά60 τθοίθ 
αἴοὶ ρο5586, αυἷα τηᾶρὶβ 46 πηϊ- 
νεῖβᾶ δχρϑαϊτῖοηθ δἰυβαιθ ᾿ηἶ10 
4υδη 46 ἰρβῖιβ ρυρηδθ. ΠΊΘη56 
ν6] ἀΐθ ἰπιθ! οσοπάα νοῦ 50υὶ- 
Ρίοτί5 βἰπί, ργοῦδθ} 15 οχ᾽βϑεϊσηδι,] 
Ριβἰβίγαιί[ ἀδθ δχρι δὶ δηΐ οοἰοα6- 
Οἷπὶ Δ ηΠ15 ροϑύ Ρ β᾽ βύγϑιϊ τη Ουθ πὰ 
(Ασίβιοι Ροὶ, Κ᾽ 9) δὲ ΟἰτΟῖτον 
ὁδηϊαπη ἃπηἷδ (ἔτει ἑκατοστῷ 
μάλιστα Τππο, ΨΠΙ 08) πίε 
αυδα ΓΙ Πρ ΘΠ ΓΟΓΙΠῚ νΊ ΓΟ ΠῚ. ̓ τηροτῖ- 
τ.“ ΟἸΤη{. Εαβί, ΗΕΙ], δα ἃ. 510. 
-- ὑπὸ Λακεδαιμονίων 



τούτων μὲν 

δὴ μιμνησκο- μαίων καὶ 
μένου τοῦ 

124 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΡΡΑΦῊΣ Ζ, νῷ". ἕ΄. 

Ε τω πὸ , ΣΡ ΨΣ ε , 

“λχμεωνιδῶν τῶν φευγόντων ἐχώρει ὑπόσπονδος 
ἔς τὲ Σίγειον καὶ παρ᾽ Αἰαντίδην ἐς Λάμψακον, 
ἐχκεῖϑεν δὲ ὡς βασιλέα “Ταρεῖον, ὅϑεν καὶ ὁρμώ- 
μενος ἐφ Μαραϑῶνα ὕστερον ἔτει εἰχοστῷ ἤδη 
γέρων ὧν μετὰ Μήδων ἐστράτευσεν. 

600. Ων ἐνθυμούμενος ὁ δῆμος. ὁ τῶν ᾿4ϑη- 
μιμνῃσκόμενος ὅσα ἀκοῇ περὶ αὐτῶν 

δήμου ἐν τῇ ἠπίστατο, χαλεπὸς ἣν τότε καὶ ὑπόπτης ἐς τοὺς 
περὶ τῶν μυστικῶν τὴν αἰτίαν λαβόντας, καὶ πάντα 
αὐτοῖς ἐδόκει ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ ὀλιγαρχικῇ καὶ τυραν-- 

τῶν ἀσεβη- 
σάντων ξη- 
τήσει εἷς 

τῶν δεδεμέ- 
νῶν γίγνεται 

μηνυτής" ὁ ὀργιζομένων πολλοί τὲ καὶ 
δὲ δῆμος 
τοὺς μὲν 

τας τιμω- 
ρεῖται. 

νικῇ πεπρᾶχϑαι. 
" ιν 9 - Ν Α » 

καὶ ὡς αὐτῶν διὰ τὸ τοιοῦτον : 

ἀξιόλογοι ἄνϑρωποι 
ἤδη ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἦσαν καὶ οὐκ ἐν παύλῃ 

ἰαταιτιαϑέν- ἐφραίνετο, ᾿ἀλλὰ καϑ' ἡμέραν ἐπεδίδοσαν μᾶλλον ἐς 
τὸ ἀγριώτερόν τὲ καὶ πλείους ἔτι ξυλλαμβάνειν, 

άρ. ὅϑ. ὃ 4. ᾿ἀλχαμαιωνιδῶν «οοἀά, ρτγαρίον Γδυν, 
ἈΠῈ ὩΣ 459: 

καὶ ᾿λεμεωνιδῶν. Ψιά, 
τααχίτηθ Ἠδγοδοί. Ν ὅδ 5α4. ΟΕ, 
αι085 οἰϊαύ Βοροκῃ. ἀ6 Αἰοηιδο- 
ΟὨἱαΐβ ἀἰβραίαηβ ἴῃ Εχριϊο. ῬΙπα. 
δὰ Ῥυίῃ. ΠΡ. 801. --- ὑπό- 
σπονδος. Ἦδο οοπαϊοΐοηα, αἱ 
τρϑαῖϊία ἈΓΟῸΘ. γϑοϊρογοί ΠΠθΘγῸ5. 80 
Δάν Βα. 118 οαρίοβΒ. Οἱ, Ηεγοδοῦ. 
Υ 68. -- ἔς τε Σίγειον. [οὶ 
Θηΐτη ἀοΥ πα αύπν Ηφρ Θϑἰβίγαίιβ, 
Πιρρίδα ἔταϊθν. ποίλτιβ, οὐἱ ρδίθυ 
Ριβιβύγαίυβ δἰ ὉΓΡ18. ΠΡ ΘΥΪΠΠῚ 
τνδαϊάογαι, Οἱ, Ηθγοα, Υ' 68,94. 98. 

αρ. 60. 81. ὧν ἐνθυ- 
μούμενος. Οἵ, άπ, 1 42, 1. 
π-- ψΨιμνῃσκόμενος.... ὑπ- 
ὄπτης. Δά πνγδύϊοπθη ΘὈΠῚ 
ΒΌΡΘΡΙΟΥΙθὰ8. ποοίθπἀδπη ΤΈΡΕΙ 
Βουρίου ὅ8, 8 ἀϊοία. --- αἰτέαν 
λαβόντας. Οἵ. δάη. ᾿ 19...3: 
-- ὀλιγαρχικῇ καὶ τυ- 
ραψννεκῇ. Οἱ 27, 8, ὅϑ8, 8. 

8. 3, καὶ ὡς... Βα, 1Πὰ- 
βίγαι Ἀπᾷοο, 1 48 βὅῃ: -- οὐκ 
ἐν παύλῃ ἐφαέν ετο] οὐ- 
δεμία ἀπόπαυσις τοῦ συλλαμ- 
βάνειν τοὺς ἄνδρας [ἐφαίνετο]. 
ΒΌΠ0]., 0 Μα]6 Τῆοπὰ5 Μαρ. ἴῃ 

Οἵ. ΤΙηϑογ. 

ἀνάπαυλα" τὸ δὲ παῦλα ἀδό- 
κιμον. ἴδ5ϊ] 5ιιπὶ ρτγαθίου ΤῆσυοΥ- 
ἀἸϊάδπι εἰΐϊαπη ΡΙαίο, [Χοπορμοη,] 
Αὐϊϑιοίθιοβ, ϑοουαίθβ ἀρὰ β0Πο- 
᾿αβίθη Αὐϊβίορῃ. Νὰ. 94.“ 0 Κ. 
οΔαά, ϑόορμ. Ρῃϊοοί. 1829 οἱ 
ΑΙ ΒΊΟΡ}Ν. Πυυϑἰβίν, 772.“ 6 ΒῚο ο πῇ, 
6 ἰοίᾷ ἔοτγτια!α οἷ, δάη. 1 157, 4. 
{Π88, 8. 1Υ 78, 8, φαϊθαβ ἃρρᾶγοί 
ΠῸἢ ΟΡι18 6588 Βεἰβκὶὶ σοπϊθοίαγα 
οὐκ ἀνάπαυλα. - ἐπεδέδο- 
σαν ἐς τὸ ἀγριώτερον. 
Β τ τον ὙΙΠ 34, 4 ἐπεδέδου 
ἐπὶ τὸ μεῖξον. Ῥιοῖλαν εηΐμη 
ἐπιδιδόναι ἔς τι, πρός τι, ἐπί 
τι. ὧἱπι ᾿ρβϑῖβ. νθρθ]5 ἐς τὸ 
ἀγριώτερον οἷ. ἐς τὸ τρυφερώ- 
τερον 160, 8 οὐ 84η. ΥἹ 84, 7. --- 
καὶ. Ὁ Ειι ἄην ἀἰβυλτι5 « Ροβιί 
καέ δοσ᾽απάο τϑρϑίθμαθππη δϑῦ 
ἐς τό. ΠΩ ὙΠ] 88, 2. ΡΙΪαί. ἀδ 
Βορ. 826 Ὁ. Νβαὰθ ΘΠΪ ΠῚ ἰρϑυηι 
ἴῃ Πη ἰνατη ἐσ ἐπεδίδοσαν ΡΘη- 
ἀθηίθπη ἔδοογα ἰσθύ, απ δἷμ5 τοὶ 
ΘΧαπρία ἀεβῖηι. Νοβίγαθ γϑιϊοηῖ 
ΟἿ τέ ραγιϊουϊαθ οο]] σαι ὁὉ- 
βίαι (Ἰ855. ν᾽ ἀθδίαγ, πο Ρεγ- 
βρίοἴπηιβ. Οὗ ὙΠ 86, 6 τὴν 
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ἐνταῦϑα ἀναπείϑεται εἷς τῶν δεδεμένων, ὅσπερ 
ἐδόκει αἰτιώτατος εἶναι, ὑπὸ τῶν ξυνδεσμωτῶν 
τινὸς εἴτε ἄρα καὶ τὰ ὄντα μηνῦσαι εἴτε καὶ οὔ" 
ἐπ᾽ ἀμφότερα γὰρ εἰκάζεται, τὸ δὲ σαφὲς οὐδεὶς 
οὔτε τότε οὔτε ὕστερον ἔχει εἰπεῖν περὶ τῶν ὅρα- 
σάντων τὸ ἔργον. λέγων δὲ ἔπεισεν αὐτὸν ὡς χρή, 
εἰ μὴ καὶ δέδρακεν, αὑτόν τὲ ἄδειαν ποιησάμενον 
σῶσαι καὶ τὴν 
παῦσαι" 
ς ’ 3 

ὁμολογήσαντι “μετ 

- ’ ς ΄ 
πόλιν τῆς παρούσης ὑποψίας 

βεβαιοτέραν γὰρ αὐτῷ σωτηρίαν εἶναι 
3 , ἡ... , ᾿ Υ 
ἀδείας ἡ ἀρνηϑέντι διὰ δίκης 

ἐλϑεῖν. καὶ ὃ μὲν αὐτός τὲ καϑ' ἑαυτοῦ καὶ κατ᾽ 

ἄλλων μηνύει τὸ τῶν Ἑρμῶν ὁ δὲ δῆμος [ὃ τῶν 

Οὰρ. 60. ὃ 4. καϑ'᾽ 
Κτιοο, 8 08, 24 δάι. 3, 

ἐπίπλευσιν ἀπὸ τοῦ πελάγους 
τὲ καὶ ἀνάκρουσιν. -- εοἩἷς τῶν 
δεδεμένων. Εται Απάοοϊάε5 
Ὀσϑίο. ΟἹὗὨἨ Απᾶος, 1. 1. ΡΙαϊ. 
ΑἸΟΙΡ. 21. γοῆβιη, Απίΐφα. αν 1. 
Ρ. 6029. -- ὅσπερ ... εἶναι. 
δυβᾶπὶ δχρ ϊοδὺ ΡΙαῖ. 1. ἃ. -- 
τῶν ξυνδεσμωτῶν τινος. 
Εππὶ ΡΙαἰάγοῆ 5 ΤΙπηδθιτη νοοδί. 
Αὐ' Απαοοίάθβ ἴρβε ἃ Ὁπαγιηΐϊάα 
Αὐιβίοίθ!β ἈΠῸ 510] ΒΘ βιι8 8 Π) 
6586. Δ[βντηδι, --- εἴτε ἄρα καὶ 
τὰ ὄντα (, 6. τὰ ἀληϑῆῇ).. 
εἴτε καὶ οὔ. Ηδεο νοῦθᾶ βουῖρ- 
1οΥ5, πΠΟὴ Ρογβυδαθηςβ βαηΐ. 
γεγᾶ ἰπάϊοαββα ἀπαοοϊάθηι δχὶβιὶ- 
τηδηΐ γογ5. Μα5. ἈΠ θη. ΙΝ ρ. 86. 
ὙΝ εἰβυνεὶ!. ἀἂἀθ ὕδιβ. Ἠδυτηοο. 
Ρ. δὅ 5468. 6 Ργεΐου 5 εἴτε 
ΧΟ ΠΑ τὰς εἶτε καΐ νἱὰ, απ ν 
θῦ, ὃ. --- ἐπ’ ἀμφότερα. Οἵ. 
αὰπ, 1.88,.35:.Ξ- οὔτε τότε. 
ἔ ει, ἰ- 6, οὔτε τότε εἶχεν, 

οὔτε ὑστερον (καὶ μέχρι τοῦ 
νῦν) ἔχει. Οἵ. δάη. 1 80, 2. οἱ 
Κυαθρ, τ, 8 62, 4 Δάη. ἢ. Οὐν 
ἀν εἶν ἘΪΗΠ ἀ6 μᾶο ΓΘ ΘΧΡΙ Οὐδ ΠῚ 
ἕπου, Ἔχ ρΙοαΐ ἊΝ οἶβυν. 1. 1. ρ. 62. 
8 8. εὖ μὴ καί, ἰ.. 6, εἶ καὶ 

μή. Οἱ, άπ. Π1Ι,6. -- ἀδειαν 
ποιησάμενον, 5101: οοπι- 
Ραγαίϑ βθουτγιίαίθ, ἱπ|ρ6- 
ἰγαΐᾶἃ βθουγίίαιο, ΟΥἃἁ, δά, Ὁ 
ὍΙ, 1 εἰ 1 3ὅ, 1 τιμωρίαν ἀπ᾽ 

ἑαυτὸν ΤΙ’. νι, 1,8ὰν. ῬΡα]. Αὐρ. Μ. Οἵ. 

αὐτῶν ποιεῖσϑαι. 8.0 ἱπιρππὶ- 
τ {15 οοπαϊοΐοηο ἱπάϊοϊιτη οἰδογίαν, 
ΟΥ. ὙΝ εἶδιυν. 1.1. Ρ. 12. -- βεβαι- 
οτέραν γὰρ ἐλϑιεῖν, 
ΟΘΥΛΟΥΘΠῚ ΘΠΪΠῚ ἱρ 51 58]1- 
τ΄6 πὶ ἴογθ βϑουνϊίαί πὴ ρ6- 
ταί γοηὶ ἴ84550, απ δπὶ 58] 
Πθσδη5 ἰπαϊοϊα πὶ 5. 1γ εἴ. 
»» ΒΌΓΒΙΒ ναγίαν! Το, ΡῈΥ ρδι- 
τἰοὶρ. οὐ ἱπῆπῖς. [ἀπόοτγιπὶ {ΠΠπ6 δά 
αὐτῷ τοξονθηά απ, ἱπῇ αἰνὰ Βα - 
ἰδοιυτη δϑί ργδθάϊοδι σωτηρίαν 
εἶναι. Νδπι]) ὁ σωτηρίαν εἶναι, 
ποη ἃ διὰ δέκ. ἐλϑεῖν ρεπάογε 
ὁμολογήσαντι νεὶ δχ 60 ἂρρᾶγοδύ, 
αιοὰ Δρβοϊ απ δίδύϊ πη, ἱπΊΠη0 
ουδίοαϊα [ἰθϑγαύαπὶ βίη ἰπάϊοῖο 
τοίου ΤΊο.; ποη οτροὸ ἦ19:ε διὰ 
δέκης ὁμολογήσας. “θκ. Οἐ, 
ΡΙΟΐΆτΟἢ. !, ἃ. ὁμολογήσαντι γὰρ 
ἄδειαν εἶναι, κατὰ . ψήφισμα 
τοῦ δήμου, τὰ δὲ τῆς πρέσεως 
ἄδηλα πᾶσι. Ὅς νοῦυϊβΒ διὰ 
δίκης ἐλϑεῖν οἵ, δἄη. Π| 11, 8. 

8 4, αὐτός τε καϑ'᾿ ἑ- 
αυτοῦ... μηνύει. ἴιὰ ΡΙαι, 
1.4: Οτγϑίουββ Απαοοϊάοτῃ οοπίγᾶ 
βϑηγχδύ ᾿ρϑατη ἰηαἸοῖ πὶ ργοΐθβϑαται 
6586 ΠΟ ἡδυγαμπύ, Οἷ, Πτογβ. Μα8. 
ΒΠθη. ΓΝ Ρ. 88 54. Εππὶ ΘΟη51Π1 
Ηδυτηδγιπὶ ΠΕ 8 ἃ ΟΥ̓ ῬΔΥΓΘ ΠῚ 
856. ΠΑΡ ἶδ56 ΘΟΠ ΒΒ ΠῚ 6586) ΠῸΠ 
ἴδοίπουὶβ ἰπια ἰοδὶ Δ οἶδβυν. 1.1. Ρ.58. 
-- τὸ τῶν Ἑρμῶν. ϑῖο ᾿ϊδυαπι 
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᾿4ϑηναίων)] ἄσμενος λαβών. ὡς ᾧετο, τὸ σαφὲς καὶ 
δεινὸν ποιούμενοι πρότερον εἰ τοὺς ἐπιβουλεύοντας 
σφῶν τῷ πλήϑει μὴ εἴσονται, τὸν μὲν μηνυτὴν 
εὐϑὺς καὶ τοὺς ἄλλους μετ΄ αὐτοῦ ὅσων μὴ κατ- 
ηγορήκει ἔλυσαν, τοὺς δὲ καταιτιαϑέντας κρίσεις 
ποιήσαντες τοὺς μὲν ἀπέχτειναν, ὅσοι ξυνελήφϑη- 
σαν. τῶν δὲ διαφυγόντων ϑάνατον καταγνόντες 
ἐπανεῖπον ἀργύριον τῷ ἀποκχτείναντι. κἀν τούτῳ 
οἱ μὲν “παϑόντες ἄδηλον ἦν εἰ ἀδίκως ἐτετιμε- 
θήντο, ἡ μέντοι ἄλλη πόλις ἐν τῷ παρόντι περι- 
φανῶς ὠφέλητο. 

ἐπὶ δὲ ᾿Δλκι- 6]. Περὶ δὲ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου ἐναγόντων τῶν 
βιάδην ὕποπ-  ,ϑρῶν, οἵπερ καὶ πρὶν ἐκπλεῖν αὐτὸν ἐπέϑεντο, 
τον ὄντὰ ἢ 
Σαλαμινία χαλεπῶς οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἐλάμβανον καὶ ἐπειδὴ τὸ 

ξ ὅ. ἐνδέιως ἅτ. Οῃν, Ὅδη. εὐ οἱϊπι 6]. ουοᾶ ρῥτγορᾶπάιπι 
εββϑθῖ, ηἶβὶ ροβδὺ ψϑῦθα ἀυθιαμαϊ οἱ οομβίἀθγαπαὶ εἰ ἰδ ἃ π (οὗ 
πῖολέ) να]ετοί, Οὗ, Κυαθρ. δὰ Ὀίοη. ρΡ. 188 εἰ δὰ Χϑρι. ἀπ. ΠῚ 2, 22 

τυ ρρυςι εν τ μι 

υι  ς: 

ΓᾺ ὅν 

εὐ Ρορρ. δὰ Ὅγτ΄τ. δα Επτ. Μεά. 911 ἴῃ 
ΘΥΓΟΤΘΠῚ ἱπαποδιθ. 

61...1.: 1:- ὁ τῶν ᾿Αϑηναέίων 
αρία δὰ ὁ δῆμος ξ 1 δἀάϊναν, 
ΡΠῚ ροϑὺ αἰβυθββι μη πὶ δὰ ἱπίου- 
ΤΡ τη πδΡΓδ ΟΠ ΘΠὶ ΒΟΥΙΡΊΟΥ τϑά- 
ἴ; δῖο, ροβίψιϑιη 8 1 δαδιταπηι 
εϑί, τηο]οϑιϊδπι ἴδοϊ. 6]. Κταθρ. 
--- ὡς ὦετο ἃ τὸ σαφές ρετ- 
ἀπεῖ, ᾧποα ΔΟΟΘΡΘΓαΠΙ ΨΕΡΕΠῚ 
6586 Ριιδθρηΐ. --- δεινὸν ποι- 
ούμενοι. Ὑτδηδίιαπι ἴῃ ρυτᾶ- 
Ἰθῖὰ ποη τηΐγαρογο, Οἵ. ὅ8, 8 εἱ 
ἀε ἱρβὶβ νϑυὶ]β δεινὸν ποιεῖσϑαι 
δᾶπ. 1 102, 4. --- τοὺς ἄλλους. 
Εο5, ἀυοτατη ποιηΐηᾶ 6Χ ἰγθοθη 5 
ἀοίμ!ογαὶ ὨΊοΟ 465. οὐ αὶ οοηι- 
ῬΓΕΠεηβὶ ογᾶηΐ. ὙΊὰ, Ἀπάοο. 1 87 
5ηη. εἰ66, -- πρέσεις ποιή- 
σαντες, ἰπαῖοῖὶῖ5 οοπδίϊτα- 
185.) αποὰ αὑἃ γαίϊΐοπα [δοίαπι 5ἰ, 
ἘΡΘΥΪὰ5 Ἔχροηϊ Δ εἰβυν. 1.}. Ρ. 117 
56ᾳ. -- καταιτιαϑέντας. 
Ῥαββῖνβ, αὖ ΒΙΠΊΡΙΕΧ ὅ8, 2. -- 
ἐπανεῖπον τῷ ἀπο- 
Ἀτείναντι. »»δα Βαπο ἸΟΟΙΠ 
[ογία 5515 ΤΕΒΡΟΧΙΙ ῬΟΠΧ, Π .128 
ἐπανειπὼν ἀργύριον, οἷον ἐπι- 
κηρύξας. ὙἱάειυῦΓ ργὸ δοάθιῃ 

ὙΠῚ 4, 16, πε δὴ ΕἸπη8Ι. 

μα θα δ56 ἐπανειπεῖν εἰ ἐπικη- 
ρύττειν ἀργύριόν τινι. ϑεᾷ ε5ι 
ἱπίου ἤδθο ἀἰβουϊ πθη, Νϑιῃ ἴῃ 1110 
ἀαίναβ γοίεγίαν δὰ δατη, ουἱ ργδθ- 
τη ἢ Π| ΡΓΟτΤηἰἐ{ἰππιγ, ἴῃ ΠΟΟ δα δ Πη, 
ἴπ Θαπ8. οαραΐ Ρεοαπία βίδυαϊίατ; 
ΠΆΙῚ τιϑἰ(δί] 5 οϑύ ἀθ ἢδο το ἐπι- 
κηρῦξαι.“ Ὅπκ. Οεδίογαπι ἐπαν- 
εἶπον εδἰ ρτυϑδοίοτγδ (ργϑοίοι- 
αὐυδπὶ αποα οδρ [15 605 ἀδπΊηᾶ- 
γ ΓΙ) ρΡτοπ αηὐϊαῦδηί. ,,18- 
Ἰδηίπαπι ΡΌὈ]]Θ6 ἀδογθίατη δϑέ ργο- 
ΒΟΥΙΡΙΟΥ ΠῚ δ᾽ θα ἰγποϊδηι. 
γιά. Δ εβ56). δὰ Ὀιοά. ΧΠῚ 2." 
6 ο06}}. 
8 ὅ, ἀδέκως ἐτετιμ. [ὰ 

[οί πὶ σθηβοὶ ΡΙ ΑΙ ΆτΟΠτιΒ ΑΙο, 21. 
Οδίθγαμῃ οὗ, 54, --- ἡ μέντοι... 
ὠφέλητο. Οὗ, Απάοο. 1 68. 

Όδρ. 61. 81. τῶν ἐχϑρῶν. 
Ἀπάγοοϊα οἱ ΤΊ ββαὶο. Οἵ, ΡΙαΐ. 
ΑἸΙο. 22. Τῇυο. ΥΠΙ θὅ, 2, ΒαρΓα 
δάῃ. 28, 2. Δ εἶβυ". 1.1. Ρ. θὅ 54. 
᾿Ξ ἐπέϑεντο, δαδταβϑδὶ 
εὐδηΐ, δἰἷἱδὶ ἀβ μοβίϊθυβ ἴη 
Ρυσπᾶ, πἰο ἀ6 ἱπίτηϊοῖϑ ἴῃ Γα οἰ ν}]] 



ΕΤΟΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. ΟἹ 60. 61.) ΟΣ 

τῶν Ἑρμῶν ὥοντο σαφὲς ἔχειν, πολὺ δὴ μᾶλλον ναῦς πέμπε- 
καὶ τὰ μυστικά, ὧν ἐπαίτιος ἦν, μετὰ τοῦ αὐτοῦ ἴδ, 
λόγου [καὶ τῆς ξυνωμοσίας] ἐπὶ τῷ δήμῳ 

3 

απ 

ἐκείνου ἐδόκει πραχϑῆναι. καὶ γάρ τις καὶ στρατιὰ 
“ακεδαιμονίων οὐ πολλὴ ἔτυχε κατὰ τὸν καιρὸν 
τοῦτον ἐν ὡ περὶ ταῦτα ἐθορυβοῦντο μέχρι ᾿Ισϑμοῦ 

ΘΒ ΘΙ. .8 1. 
Ὁ 888.. αυοά γεοορὶς ὈΙά. 

σαφῆ τἀκεῖϑεν φέρων. 

ἀϊοϊίατ, θὲ τὸ οἵ, 28,2. -- μετὰ 
τοῦ αὐτοῦ λόγου, Θα τη 68 - 
ἃ 6 πη γϑιϊοπ 8 (εοά ἐπὶ ὁ0η- 
51110) δἴαπο Ηρυηδγαπὶ ἀθίγαη- 
οδίϊο, 4π88 4α] 4 6 πὶ γδίϊο δἰ σπὶ- 
βοαία εβί νΘΡθΙ5 ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ 
ὀλιγαρχικῇ καὶ τυραννικῇ 60,1 
οἱ “ἐπιβουλεύοντας σφῶν τῷ 
πλήϑει 00,4. νεῦρα 4υδε Βεφιππη- 
1 ὉΠΟΪ5 ἱπο βδ, ΠΟ 50]1Π|, 
αυοᾷ μετὰ τοῦ αὐτοῦ λόγου δὰ 
00,1 ἐπὲ ξυνωμοσίᾳ ὀλιγαρχικῇ 
καὶ τυραννικῇ γοβρίοῖι, 5ΠρΡ6ῃ- 

νδοϑηθδ ϑυηΐ, 864 εοἰϊδπὶ [α]βἃ 
᾿ᾳ ποῖα γα ΠΥ δάηοχᾶ. 
Νδπι ΘΟΠἰαγδῖϊ0 ἰρ58 {14 γαῖϊο δϑῖ, 
ΘΟ αὰἃ ΠΥ ΘΓ ΠῚ νἱοίαίϊο 
ἰαοίαᾳ 6556. νἱἀθθαίαγσ, Νβαῃδ ἰἰᾶ 
ἢᾶπΟ οδυ58 ΠῚ [ΟΠ] Πλ1158, 5] 6ΘὉ ΠῚ 
οδάεδπὶ ταιτῖὶοπο θδ4πο οοπὶα- 
ταϊϊομβ ἴῃ φροραϊαπὶ ἔἴδοὶὰᾶ 
γΘΥΓΠ.5, ΟΠ] ΠΟ δἀάϊία ἰθυτηὶ- 
ΠαΙΪΟΠ 6. ΕἸΓΟΙ ΒΟΥ ὈδίΓ δὰ γὙδίϊ0, 
βΒεὰ ἴρβα ἰρηϊβοθίαν, ῚΔὰ θᾶτῃ 
δαίοιη βρη ΠοαιΊΟμ6πὶ βἰηθ καί 
Ῥᾶυίϊοαϊα δ᾽] οὶ δΔρροβίζ θη 
αἰοπά τα ογαί. Νραᾷο ΟἸ455. ἱπίρυ- 
Ῥγοίδιοηθ πᾶθο νόθα ἀοίεπμα πη- 
τὰν, ϊοὶ οηΐτη σα] ΤῊ ΒΟΥ ΟΥ ΠῚ 
νἹ οί Ομ θτη δα θπὶ γαῖ! 0η6 φοία πὶ 
6556. δίᾳιῃ!βΒ. σοοηῃϊαγαιοη θη. δοὰ 
ὮορΟ ΠΟ 5815 σοηνϑηΐ αὐ θ0, 1, 
ὉΌῚ ἴρβϑᾶτη ΘΟΠ ΙΓ ΟΠ 6ο0η- 
Β|ΠΠπ|πὶ [1588 ἰπἀϊσαῖαγ, αποᾶ ἴῃ 
ΤΥ 516} 115. ν᾽ απ ἶβ ϑθουϊὶ βἰηΐ. 
ΤΠ νοῦ ΟἸ8455. αυ86 ἴῃ οοἀᾷ, 
ἰοβααείαν ΒΟΡΙρίΆ 6588 Ραΐαι ΡτῸ 
γἷβ: μετὰ τοῦ αὐτοῦ λόγου καὶ 
ἡ ξυνωμοσία ... ἐδόκει πραγ- 

σαφῶς ἴ). Καὶ, πὶ. ΑΥ, 
5ρὰ [ογϑἰίδῃ ανᾶθοθ ΠῸΠ πιᾶρὶβ ἀϊοδίαν 

σαφῶς ἔχειν αυδηῃ Τδιϊη6 ἀρ δυῖθ 6 Π 8 Ό 6 ΎΕ, 
5061] 15 πιδηϊθεία τη ΠΔΌΘΓΘ, θη 6 Γ6, 

Ομν. .4η. δὲ ἰπὶ, νϑῦϑβ, 

ψρεία ἘΠῚ πὸξ ἸΕΙ 

εὖ οὗ, Α650}, ὅ6ρί. 40 

ϑήναι, αἰϊγδοιίοηθ πὶ ἀαδηάδηι 
ΘΘΠθεν] βίδα θηβ, 414}15 ἴῃ ατᾶθοο 
ΒΘΙΊΠΟΠΘ. ΠᾺ]}]Δ 6ϑῖ. [Ιἰᾶαπε τῆς 
ξυνωμοσίας ἱἰητογρΓοίαπαϊ οϑυβα 
δἀ βου ρίαμη ἃ ᾿ἰθγαυὶο δἰΐαπο δὰ 
ΒΘ} 6 Π {18} ῬΑΡΠῚ ἰπίθπίο ΟἸΠῚ 
ΒΟΥ ΡίοΥΙΒ ν θυ 5 δά! καί οοη- 
ἰᾳ ποῖ ΠΔ 6556 Ραίΐαπηι5. Ηθγνν. 
δια, Τῆς, ρ.. 86 οἰἴαια ἐπὶ τῶ 
δήμῳ ἀεϊει, αυοά, οὔτῃ βίδτο 
ΡΟΒ511, ΡΓΟρίον ἜΧα αἰ {ΠΟΥ 6 ΠῚ ἐπί 
ῬΥΔΘΡ 5110 ηΪδ 52 5ΘΓΨΆΠΑΙΠῚ 
6558 Ρυίΐίδιηι8. Οἱ, δάη. 79, 1. 
140,6. Κοοκ. Ἅ Αὐ᾿ϑίορῃ, Εφαϊ. 
280. Κτθορ. α . ὃ 68, 41 86η. 7. 
-- ἀπ᾿ ἑκεέίνου. Οἵ, δά. 1 
Ἐν  Ε  ΥΓΟΟΝ 

8. 2.0 καὶ γάρ τις καὶ 
στρατιὰ ΔΛ. κ. τ. λ. Ουπὶ Απ- 
406. 1 45 Βοιωτοὶ δὲ πεπυσμένοι 
τὰ πράγματα ἐπὶ τοῖς ὁρίοις 
ἦσαν ἐξεστρατευμένοι αἴοαι, Ποο 
Ἰρβιπι οΧ ΘΟΙ51110. ΘΕ ΠῚ [εεά86- 
ΠΟ ἢ Ἶ 18. 41 ἀ84π6 8 [5 ἢ ΠΊ ΠῚ 
δΟσΘββουαηΐ, σΟΠΊ πη οαίο νἀ θίυῦ 
ἴαούι πη 6556. Νδπη Π1Π1] ᾿πηρ οι, 
4ΌΪη ΓΘΙΙΠῚ ΒΟΥ ΡΊΟΥΪ5. οἵ οὐδίουὶβ 
ΠΔΡΓΔΙΙΟΠ65 8 ΘΔ Πἀ6 ΠῚ ΓΘ πῇ ρ6Γ- 
{ἰη6γ6 ογθάδηλβ, Ὁ ποά δηΐπὶ Απ- 
ἀοοϊάο5 μοο ροϑβὲ ὈΙοο αἷς ἀθπαπ- 
ιἰατϊοπθῖη οἱ δηΐθ ᾿ρϑβῖι5 ᾿πα Ἰοὶ α τὴ 
[αοίατη 6556 αἰοὶϊΐ, οαπὶ ἢδο ἰ6π1- 
ῬΟΥΙΒ 515 η}ΠΠἸοδί ΟΠ 6. 58115 σοηνθηὶ! 
ααοὰ ΤῊ. ἰδπηρὰ5 ἴῃ ἈΠΙΝΘΓΒΊΙΠῚ 
ἀοββ πῃ 5 αἴοῖι κατὰ τὸν καιρὸν 
τοῦτον ἐν ᾧ περὶ ταῦτα ἐϑορυ- 
βοῦντο. Νεαὰχε αὐάϊοπᾶιβ δὶ 
[μραἰκ. ΑἰΠθη. ρ. 8300, 4υὶ 5'πεὲ 
ἰάοπθα οὀδυβα δχ 60, φιοὰ ἀπᾶο- 

αι" ὃ δὲ ἐς 
τη ὴν Πελο- 
πόννησον 
οἴχεται. 
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παρελϑοῦσα πρὸς Βοιωτούς τι πράσσοντες. ἐδόκει 
οὖν ἐχείνου πράξαντος καὶ οὐ Βοιωτῶν ἕνεκα ἀπὸ 
ξυνϑήματος ἥκειν, καὶ εἰ μὴ ἔφϑασαν δὴ αὐτοὶ 
κατὰ τὸ μήνυμα ξυλλαβόντες τοὺς ἄνδρας, προδο- 
ϑῆναι ἂν ἡ πόλις. καί τινα μίαν νύκτα καὶ κατ- 
ἔδαρϑον ἐν Θησείῳ τῷ ἐν πόλει ἐν ὅπλοις. οἵ τε ξένοι 

- 9 ’ ο " Χ Ἁ 3 ιν ἊΙ ’ 

τοῦ “λκιβιάδου οἱ ἐν΄ ἄργει κατὰ τὸν αὐτὸν χρονον 
ὑπωπτεύϑησαν τῷ δήμῳ ἐπιτίϑεσθϑαι᾽ καὶ τοὺς 
ὁμήρους τῶν ᾿Δἀργείων τοὺς ἐν ταῖς νήσοις κει- 

᾿" »ο».95 Ξ ΄ ΄ - 9 ’ 

μένους οἵ ᾿“ϑηναῖοι τότε παρέδοσαν τῷ “Δργείων 
δήμῳ διὰ ταῦτα διαχρήσασϑαι. πανταχόϑεν τὲ 
περιειστήκει ὑποψία ἐς τὸν ᾿Αλκιβιάδην. ὥστε 
βουλόμενοι αὐτὸν ἐς κρίσιν ἀγαγόντες ἀποκτεῖναι, 
πέμπουσιν οὕτω τὴν Σαλαμινίαν ναῦν ἐς τὴν 

8 ὃ. διαχρήσεσϑαι ρᾶγ5 οοΠά. 
8 4. περιεστήκει οοα 4. Ρῥ] αν πηΐ, 

οἶδ 65 τοὺς ἐν μακρῷ τείχει εἰς 
τὸ Θησεῖον Θχουδίταπι ἰνῖ558 τϑ- 
ἴογι, ἢος ΤὭθβθυμπη ποθὴ υὐ δἀρυὰ 
ἽΠΠπὶ Ἰπατθο, 58ἃ ᾿ἱπιγᾶ [ΟΠ 608 ΤΊ ΌΓΟΒ 
ἔαϊββε οἴδποογθ νι, --- πρὸς 
Βοιωτούς τι πράσσοντες, 
απ Βορούΐβ δἰἰααϊὰ ἀρ 6η- 
65) 1 8ΔΙἸᾳ υἱὰ ΘΟ Π ΞΡ Γδ 068. 
Οἱ, ̓ αᾶπ, 181,1. 86 Ρ]αγΑ] οἵ. 
αᾶπ. 60, 4. -- ἀπὸ ξυν θ᾽ ή- 
ματος αἱ ΨΥ ΟἿ, 4. -- δή, 
τονοτᾶ. Οἱ. ΡΙαΐ, ἀονρ. 4810. 
Χροη. Μεοιι, 16,20. -π-μήνυμα, 
5601], Απάοοϊαϊδ, -- τινὰ μέαν. 
Οἵ, αἄη. 81, 4. Βιμ)Που τὲς εἷς 
50Ρ]!. ΟΤ. 946. --.΄«’κεατέδαρϑον 
τος ἐν ὅπλοις, Ῥετποοία- 
νεγαηΐ, δχουθῖαβ δροταπί 
τῷ σι ἀὐτιΐβ. 86 μᾶ6 ὈΓΡΙΒ 
ουδβίοαϊα πηυ]0 δοσυγδίϊουα {γᾶ - 
ἀἴάϊε Απᾶοο. 1. 1, Οαοάᾶ Ηἶο τηθπιο- 
ταῖν ΤΠΘΒΘαΠ ΠΟῚ (ΘΠ Ρ] πὶ 6586 
αυοὰ νυϊροὸ ραίδηξ δα ΟΟΙΟΠ πὶ 
ϑΟΟΥΔΘΌΤη βἰίαπη Ποάϊθαιθ 56Γ- 
ναίαπι (οἵ. Τ,6α]ς, 1. 1. Ρ. 862 544. 
Βιυϊ5. ἄθορτ. 1 Ρ. 288) Ο. Δ δοιβ- 
τη. ἀ6. ὕτ0. Α1}. 1 Ρ. 857 544. 
ἀεοπηοηβίγαν!ϊ, δἰπλαὶ ἀοοθη5 Π0Ὸ 
(ΘΠ ρΡ] απ ρούι5 Ηδγοι! ἀλεξικά- 
μΩ 58ουῦππὶ ἔιιϊθβθο. [Ιαθπη !, ]. 

Οἵ, 5. 1 26, 7, 

Ρ. 218 534ᾳ. ΤΠΘΒΘαΠῚ ΟΥ̓ΡΘΠ ΠῚ ἃ 
ἴογο οὐθηῖθπὶ γεγβιῖ8 ῬΓΟΡΘ βΎΠΙ- 
παβιπι ῬιΟΙ πη ιΠη βἰὑπηὶ [556 
βυβρίὶσαίαν, ἡ πδίίαον Τ Ππθβεὶ πὸ 
(τεμένη) ἴυϊθ86. ΡΙαι, ΤΗΘ5. 
ἰπάϊοαῦ, 4 ΈΟΓΠῚ ἈΠιΠῚ ἴῃ τεὸς 
γ06 ἔαἶ5886 πος ΤῊ. Ιο00 οἰβοίζαν, 
θὲ δυίΐου!ο ἀριᾷ πόλει ουὔηἶββο 
ἀἸοίατη ἐδ δὰ 110,2. 

8 8, οὔτε ξένοι οοἴ. Βοπὶ 
οἰασίιβ πατγαῦ Ὠϊοᾶ. ΧἼΠῚ δ, 2. --- 
ὑπωπτεύϑησαν ... ἐπι- 
τίϑεσϑ'αι. Ραββίνυμι ὑποπτεύ- 
ομαᾶν ΡΘΙΒΟΠΔΙΪΡ αυοαά ἀϊοαηιί 
ἴᾶτὰ Π 62, 1 ροδίψιπι Ιερί πηι8. --- 
τοὺς ὁμήρους ... κειμέ- 
ψους. 6 τϑ ΟἿἿΥ 84,1 εἱ ἄς 
ψ ΎθῸ κειμένους δάη. ν 61, 4. 
-- διὰ ταῦτα, ὡς οὐεειδυξ 
ὄντας τῶν τοῦ ᾿4λκιβιόδου 
ξένων. ὅ.}0]. 

8 4. περιειστηκεὲι ὑπ- 
οψέα ἐς τὸν 415.) Βιβρίοϊο 
ΟΟΠγοΥβἃ οὐδέ ἴῃ ΑἸἹοϊθὶα- 
4 61. οἱ. δάη. 1 78, 2. Κυυθδρ, 
ἰἀπιθη ἐς δὰ ὑποψίαν τεΐεγί. Π6 
Γὸ νἱᾶ. δάη. ὟἹΙ 28, 2...- πέω- 
πουσιν...τὴν Σαλαμινίαν 
ναῦν. ,(,(ΙἨῬοβὺ πιθαϊδπὶ δδβϑύϑίθη 
(80, 1) ἰίϊαφιια Οπαθυῖαα δηπο. ΝῸπ 

4 

-- “ὐὐὐὐννννη 



Ὁ νυτο. 

ΕΤῸΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ 61) 199 

΄ , - Ξ' , ΄ 
Σικελίαν ἐπί τε ἐκεῖνον καὶ ὧν πέρι ἄλλων ἐμεμή-- 

εἴρητο δὲ προειπεῖν αὐτῷ ἀπολογησομένῳ 
ἀκολουϑεῖν, ξυλλαιβάνειν δὲ μή, ϑεραπεύοντες τό 
τὲ πρὸς τοὺς ἐν τῇ Σικελίᾳ στρατιώτας τε σφετέρους 
καὶ πολεμίους μὴ ϑορυβεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα τοὺς 
Μαντινέας καὶ ᾿Δργείους βουλόμενοι παραμεῖναι, 
δι ἐχείνου νομίζοντες πεισϑῆναι σφίσι ξυστρα- 
τεύειν. καὶ ὁ μὲν ἔχων τὴν ἑαυτοῦ ναῦν καὶ οἵ 
ξυνδιαβεβλημένοι ἀπέπλεον μετὰ τῆς Σαλαμινίας 

δ ΘῈ ἀπολογησαμένῳ τηᾶ]6 ἴῃ οριϊπιὶβ {8 0185. 
σφᾶς οοἀά. (Οἵ δάη. 

ἀροθαγαίε 1δ ̓ν ἀρριιπῃ, [ ΑΥΙΒ10}]".} 
Ἄν. ἢ (ἀπὶ ̓ Δριμνήστου τοῦ πρὸ 
“Χαβρίέου) ᾿ϑηναῖοι πέμπουσι 
τὴν “Σαλαμινίαν ᾿Δλκιβιάδην 
ὠεταστελλόμενοι. Ἀδοιΐι5 ΡΏΪ]ο- 
ΘΒονῺ5 Δραα 50}|0]. ἂν. 760 7 (οἵ Ἐρ- 
μοκποπίδαι) ἐπὶ “Χαβρίου ϑανά- 
τῷ κατεγνώσθϑησαν.“ ΟἸϊαι. 
ἴῃ Βαβι. δι]. Εἰχίγεπηο [10 
τη6η88 γεὶ ἰηθαηίθ Αὐραβίο ἔδοία ΠῚ 
Ρυΐαῦ νούβθη. Μιβ. ἈΠθη, ΠῚ 

μὸ 14. ΟΡ ἡ  εἰδυννο 1] 56]: γ»ν 16 
5846ᾳ.. Πάραλον υΐϊβϑᾶη) 6556 
ἀἴοῖν δά α5 ἴῃ ν. Πάραλος, 5ε8 
νἱὰ, 101 αἰδῇ, [6 ϑδιδμηϊηΐα οἵ. 
αάη, ΠῚ 98,1, ἀε “οὕτω ἃαη. 1ΠΠ 
96, 2, -Ξ- ἐπί τε ἐκεῖνον καὶ 
ὧν πέρι... ἐμεμήνυτο. ΟἿ. 
Κτυθς, ἀν. 8 51, 18 δᾶη. ὅ 

διλδιΣν ὔρητοι θϑερα- 
πεύοντες. [ἃ ρεγγοχῖν, αἱ 5] 
εἰρήκεσαν 5ογρϑῖδββει, ΟἷἉ, δάῃ. 
Ἐν ΠΩ ΘΡΙΞΟΟΝ .70. ΝῊ 42, ῶ: -- 
ϑεραπεύοντες τό τε πρὸς 
-μὴ ϑορυβεῖν, ουταητο8, 

Ὧ6 ἃριαὰ (Δάνοιβιιβ. ΟἵἨ δᾶῃ. 
40,1, 68, 2) 1110 65 ἴῃ ΒΊΟΙΠ18 
5005 εἴ ΠοΒ.}165 085 6χ τ 
οἰίαγτθης (Αωββολοπ εγγόφοπ 
Ἠδ1]πὶ.}), ἴ. 6. σαγδηΐθβ, 6. ψϑὶιθ- 
πη Πίου ΘΟΤΩΠΊΟν δ θηΐ 5ΒΌΟΥΠῚ δ ηΪἷ- 
ΠῚῸ5 ΕΛ 8 165, ΠΟΒ(ἰππὶ Θυ σθηΐθβ. 
146. ἃ νερὸ ϑεραπεῦοντες 
Ρεπάει τὸ μὴ ϑορυβεῖν εἰ δὰ 
ϑορυβεῖν γμενίίηοι πρὸς τοὺς. 
πολεμίους. Ν᾽ ἜΥθπι δΐθ πὶ ϑορυ- 
βεῖν ἱηιγδηβίεϊνε ἀϊοίαπι δδι ὸὐ 
{Π 718,1. ϑυρον ν. ϑεραπεύειν 

ΤΒπογ αἰαὶ ΥΟ]. 111, ϑθοὲ, 11. 

οὗ, δάη. ΙΝ 67, 8 οἱ ὙΠ 170, 8. 
Ρεϊὰβ τέ [τὰ οΟἸ]Οοδίιπι 6ϑί, αυδϑβὶ 
ΔΙτοσατα. φδυίοἰρ᾽ πὶ ΠΟὴ 6886 
Βϑοι Γαι (οἴ, δι. 16, 2), Δἰίθγιιπὶ 
510. υὖὐ στρατεώτας Τηδηί8 "6ρΡ6- 
16 η 4 ΠῚ 8556 Δηϊα πολεμίους β σ ἢἱ- 
ἤσοῦ. 6 δυίΐοα!ο πὶ τὲ σφετέ- 
ρους ποῃ ἰΐογαίο οἷ, δάη. 46, 8. 
Ηππο Ἰοοιπὶ Ποη 5818 ᾿πέ 6! !6 Ρ 68 
ΟἸα55. τό τε πρός ἀεἰεπάιτιπι 6558 
Βυβρίοαίαν, αοὰ ἀπᾶς πὰο ἱπητηϊ- 
ΒΓάᾶγο. Ῥοίαθεϊῦ, π6 'ρ86. αὐ 6ηὶ 
5101 νά θῦαγ ργΟθΔὈΠΠΘΥ ἜΧρ]οατα 
ῬΟΞ868. --ὀ πεισθῆναι σφίσι 
ξυστρατεύειν. ῬεΓΡοΓᾺΠπι ἴῃ 
οοὐὰ. σφᾶς. ϑεπίρητϊα ροβίαϊαι, 
αὖ οἂἱ ΔυΧχὶ  ηίαγ ἰηἀϊοθίαν, Νρο 
Ροϊεβί ΡγῸ 5.1 θοίο ταΠηϊενὶ. πεισ- 
ϑῆναι 6556. ὅ8ϊῖς δηΐπὶ αὐτούς 
ΒΟΥ θΘ πα απ ογαί. Επιθηᾶ, ΒΘ. 
0)6 Μαμῃιυϊπθηβῖθιιβ οὐ Αὐυοῖνὶ5 νἱᾷ. 
48, 2. 

8 06. τὴν ἑαυτοῦ ναῦν. 
γί. 6. 48Π|ὶ ἰρ86. Διπηδγογαΐ οἱ 
γοσαθαῖ; ἀ Δ 4 18Π| ΘΔ Π46ηῚ 80 60 
ῬΥΒΘΟΙ τη. 6558 ρΡγΟθΆὈ116 δϑί. 18 
ἀθβ ἅνὸ [1πτὴ0 ρϑίγ6] ΑἸοϊ θα 5 
ἀἸοίταν ἃ ΡΙαι, ΑἸΟΙΡ. [ο.. 1] ἐδὲο- 
στόλῳ τριήρει περὶ ᾿Δἀρτεμίσιον 
ἐνδόξως ἐναυμάχησεν, Εἰ 5. 
Ηειοὰ. ΨΠΙ 17 [ἀ6 ρϑίγθ Αἰοὶ- 
θ᾽ 415], ὃς δαπάνην ,᾿οἰκηΐην 
παρεχόμενος ἐστρατεύετο καὶ 
οἰκηΐῃ νηΐ. [Νιὰ. 101 ΒΑΘην.7}" 
ΒΤο ὁ πιΐ. Ο, θιοά, ΧΙ] 8, 4, -- 
οἵ ξυνδιαβεβλημένοι. Οἵ, 
83,1. Πο5 φυοααθ ΑἸοϊ θ᾽ 15 πᾶν 
νβοίο5. 6586 Γϑοίβ ἀοοεὶ Βιρὰ, -- 

9 
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ἐκ τῆς Σικελίας ὡς ἐς τὰς ᾿Αϑήνας" καὶ ἐπειδὴ 
ἐγένοντο ἐν Θουρίοις. οὐκέτι ξυνείποντο, ἀλλ᾽ 
Ε ’ Ξ.᾽ ὍΝ - Χ 3 Ἄγε γ. , 
ἀπελῦοντες ἀπὸ τῆς νεὺς οὐ φανεροὶ ἦσαν, δεί- 
σαντὲς τὸ ἐπὶ διαβολῇ ἐς δίκην καταπλεῦσαι. οὗ τ 
δ᾽ ἐκ τῆς Σαλαμινίας τέως μὲν ἐζήτουν τὸν ᾽4λ- 
κιβιάδην καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ὡς δ᾽ οὐδαμοῦ 

ΜΕ τε 3 , ε ΔΆ 
φανεροὶ ἦσαν, ὥχοντο ἀποπλέοντες. ὁ δὲ ᾿4λκι- 

’ Ἵ δ Ὕ 9 ΔΆ τῶν »ΌΝ , 

βιαδης ἤδη φυγὰς ὧν οὐ πολὺ ὕστερον ἐπὶ πλοίου 
ἐπεραιώϑη ἐς Πελοπόννησον ἐκ τῆς Θουρίας οἵ 
δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι ἐρήμῃ δίκῃ ϑάνατον κατέγνωσαν αὐτοῦ 
τὲ καὶ τῶν μετ᾽ ἐκείνου. 

Χ τ “- ᾿ ι Ενώ, το. , ᾿Αϑηναίων 02. Μετὰ δὲ ταῦτα οἵ λοιποὶ τῶν Αϑηναίων 1 
τ θανεία ἐς στρατηγοὶ ἐν τῇ Σικελίᾳ, δυο μέρη ποιήσαντες 

τέσρα, ὃ τον στρατεύματος καὶ λοὺ ἑκάτερος, ἔπλεον λαβόντες ἐ ἐπί 
τε Ἐγέστης ξύμπαντι ἐπὶ [Σελινοῦντος καὶ] ᾿Ηγέστης, βουλό- 

ᾶρ. 6, 8 1. ξὺν παντὶ οοαά. Ἐπηοπα. Κυποα. Ῥτορίθν 5ἰπ|ὶ- 
Ἰοτὰὶ ἰοοὰπη 1ΠΠ| 9ὅ, 1 εὐ αποὰ Τῇ, πιιϑαιδη) νἱΔογθίαν ἴα ξυν ταάϊ- 
ἀ188586. Εἰ 5ᾶποὸ δὰ βοηίθηιαπι ΔΡ ἰββιμηι πη δϑύ ππΐῖνυ80 οχϑγοῖία. 

1η ἔἸηϊθὰ5 δγδαιὶ αἴοὶί οἱ ἘΚ οὶ. ἐν Θουρίοις, 
ΤΕατγὶ ποτα. Ναπι δριιᾷὰ ΤΊ), 
Θούριοι υθίᾳιε (104, 8. Υ1188,6. 
90,1..51,.1.4. ΟΠΠ84, 2) οδί “ΔΟΊΘἢ 
Θοπιῖβ. --- οὐ φανεροὶ σαν, 
ΠπΠῸοη οοΟμρανοΡθδηΐ. ἴῃ ατθ8 
δαὺ οἰπιβ νἱοϊηἶὰ Ῥ α 1506 ν᾽ ἀθηΐαν 
ἀρ! τυπ556, ἀοπθο φῬγοΐθοία οϑϑβοί 
Θαἰδυηϊηῖα, Οἱ, ΡΙαί. ΑΙο. 22 
ἔκρυψεν ἑαυτόν εὐ ιοά. ΧΠΙ 
ὅ, ὅ. -- ἐπὶ διαβολῇ, οατπὰ 
4} πιπ ἶᾶ. Ποῖ οοπαϊοϊοποϑηι 
ἐπί Β θη βοαί. Οἱ. δα. 48, !. 

8 1. οἵ δ᾽ ἐκ τῆς Σαλα- 
μινέίας. Οἷ, αάη. 40, 4. --- ἐπὶ 
πλοίου. ΦΣτρογγύλης νεὼς 
ἐπιβάς Ῥοΐγαθη. 1 40, 6. ἢ, 
ἴηἴτα 88, 9, υὐἱὶ ἐπὶ πλοίου 
φορτικοῦ. --- ἤδη, ἴδηι ἱ. 6. 
6Χ ἰοῦ ἐθηροῦθ, Οἱ 1 49, 1. 
ἐκ τῆς Θουρέας. ἢ πη πιττ 5 
Ἰῃ ΘΓ ΡΥ Θί65] 2215 σῖτα πὶ ΤΊ ατὶ - 
π ατὴ Ραϊαηΐ δ᾽ σὩ βοανί. 564104,2 
[εὐ ΝΙΙ 88, 8] τὴν Θουρίαν υτ- 
θ6πὶ 6888 ΟΡοΥΪοί θὲ ἀρ ὺ ὙΠ 88,1 
ἡ Θουριάς νοοδίαγ, Θ ΒΡ ΠῚ 
ΒγΖ. ποηθῃ πο τηΐϊππ8 Θουρέα 
οι Θούριον ἀπᾶπὶ Θούριοι εχ- 

ΠΙΙΠΊ ΠῚ 11], 
ουἶπ5 Ἰηβουϊρίῖο οδ ΘΟΥ̓ΡΙ Α, ἀε- 
Ρἰηρι, Αὐσπ, Οἱ, 88, 9. Δο- 
σαὶ ᾳαοᾷ ἤΠ00 ἈπΠι1ΠῚ τ 015. ΠΟΠΊΘἢ 
βουϊρίουϊ τοὶϊπααϊζαν, απ Θούρεον 
ποη παῦραὶ οἱ Θούριοι ἃριια δι πὶ 
αὐίαιο Β0 ΠΟΙΏΘη ρθη Ϊ5. 
ἐρήμῃ δίέκῃ, δρθϑεπίεπη 
ἀαγηπανοτιηῦ. Οἷς, Ηθγπι. Απίϊαια. 
αν. 1 ΕῚ 144, 10. -“-- θάνατον 
κατέγνωσαν αὐτοῦ. Ῥτδο- 
ἴογθα θοπᾶ οἷμβ ραὈ]]οδία ϑιιπί οἱ 
βδοθυοίθβ διπὶ ἀδνονογαηΐ οἶτιβ- 
46 ἀονοίζοηΐβ. ΘΧΘΠΊΡ πὰ ἴῃ Ὁ] 
Ἰαράθα ἱποϊάθηάιιπη οαγανθγιηί. 
γίάο ΡΙαι. 22, Οοτη. Νορ. ΑἸο, 4,8. 
Τα. Ὁ 1, 8, οὐπὶ απὶθι5 οὗ, ΥΠΙ 
58, 2. Ιδοοῦ. ΧΥΤ 9, Δσοαυδβαιϊοη δ 
ξουπιαϊαῃ. Ρ] καί. 1. 1, ἰγδᾶϊί, 
τῶν μετ᾽ ἐκείνου. Ὅδ [5 
οὗ, άπ. 88, 9, ἀ6 'ρ850 ρυοποιηΐπθ 
δάη. 1 152, 5. 

(ὰρ. 62, 81, Μετὰ δὲ 
Ἀ65 Ρυοχἰπηδ85 αἰι- ταῦτα οοἰ. 

οασὰ Αἰποη. ΡΙαἰαγο 5. ἰπ ἘΠῚ 

165 ἴᾳγθ νἱλαροναι, Οἷ, Ἰπῇνὰ 68, 2 
--- γιά ϑο ἑκάτερος. σῇ τὴν 

42, --- ἐπὶ... Ἐγέστης. 
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μενοι μὲν εἰδέναι τὰ χρήματα εἰ δώσουσιν οἷ πλέουσι καὶ 
᾿Εγεσταῖοι. κατασκέψασϑαι δὲ καὶ τῶν Σελινουν-- 
τίων τὰ πράγματα καὶ τὰ διάφορα μαϑεῖν τὰ πρὸς 
᾿Εγεσταίους. παραπλέοντες δ᾽ ἐν ἀριστερᾷ τὴν 
Σικελίαν. τὸ μέρος τὸ πρὸς τὸν Τυρσηνικὸν κόλπον, 
ἔσχον ἐς ἹἹμέραν, ἥπερ μόνη ἐν τούτῳ τῷ μέρει τῆς 
Σικελίας ᾿Ηλλὰς πόλις ἐστί καὶ ὡς οὐκ ἐδέχοντο 
αὐτούς. παρεχομίζοντο. καὶ ἐν τῷ παράπλῳ αἵ- 
ροῦσιν “Ὕχκαρα, πόλισμα Σικανιχὸν μέν, Ἔγε- 
σταίοις δὲ πολέμιον (ἦν δὲ παραϑαλασσίδιον), καὶ 
ἀνδραποδίσαντες τὴν πόλιν παρέδοσαν ᾿Ηγεσταίοις 
(παρεγένοντο γὰρ αὐτῶν ἱππῆς), αὐτοὶ δὲ πάλιν 
τῷ μὲν πεζῷ ἐχώρουν διὰ τῶν Σικελῶν, ἕως ἀφ- 

8 3. παραπλεύσαντες Νεη. Τ᾿. ναὶ. Η. δὲ οοτῖ. ΟἹ., ουἱΐ 
εἰἰαπη Ὀὶοά. ΧΠῚ 6, 1 ἔανει. ψϑυαπι ποὴ [ἰηἰαὰ πδᾶῸ δχρθαϊοπο, 
Βεᾷ ἴῃ δἃ τὸ8. Ῥγοχίμηᾶθ δυθηθγαηί. 

ϑθοαβα ἰηϑι(ἰοἷα 6558 ῬαίδΙηι5 
ΠΟΙ 50] πὰ ΡΓΟΡίου ᾿πγουβᾶπι ορρὶ- 
ἀοτγατη ΘΟ] δ ΟΠ θη (ΠΆ ΠῚ ΡΥΪτ5 
αἰϊαις ϑεσοβίδιη ργοΐθοιὶ βαηΐ, 
Οἵ. δάη. 72, 1) 5εὰ οιϊὰπὶ αποὰ 
ἴῃ ΒΘαῦθη δὶ ΠΑΥΡΘΙΟΠ 6 ΠΟῚ ΠΊΘΠη0- 
ταὶ ΑἰΠΘπΐθηβ685 θ᾽ Ἰππ οι 
ΔΡΡαΪΒοῸ8. 6588 εὐ Ὠὶοά. ΧΠΠῚΘ,1 
5015 ϑορθβίαθ πηθηί ποθὴ ἴδοϊί, 
Αἀάϊία 5ππὶ| ΔὉ δἰΐαιιο, ααἱ, ΟΠ 
ἰηΐτα ἀποθβ ἀἰοδηΐαν οἰΐατη ὅ56]1- 
ΠαΠ ΟΛη. ΟΡ685 ἰηϑρίσοτα νο- 
Ἰϊ586, ἤοο ϑθπαηιθ ἴδούατη 6588 
Ραυίΐατοι, --- τὰ χρήματα. οἵ, 
40, 1. -- κατασκέψασϑαι 
νοΙοθαηί ΒΘ! παπιϊοῦατη. Ορ65 (οἴ, 
ὙΠ 27, 8) δὲ ουπὶ ϑερθβίδῃϊβ 
σΟΠΐΓΟΥ οὐβὶαβ Ὁ] Ορ πα ροίογαηὶ 
ϑοροβίαθ, ἀῸᾺ πὶ ἀΓΡ 6 ΠῚ 6! 1 Ππ ἢ. 
6110 φγεπιθθαηύ (0, 2). ΕΒ οάθπι 
ΘΟΠΒ1Π10 ἴδῃ δηΐθα ἰδαραίὶ ϑ'θρδβ- 
ἴδ τ τηΐβϑὶ δαῃΐ (0, 8). Οἱ, δάη. 
84. -- τὰ διάφορα... Ἐγε- 
σταίους. διά. 6, 2. 
,. 82. παραπλέοντες δ᾽ ἐν 
ἀριστερᾷ τὴν Σικελέαν. 
Βταβίγα (485. ἐν ἀριστερᾷ 
ἔχοντες (Π|106, 1. ὙΠΠΙΊΟΙ, ἢ 
γεὶ λαβόντες (ΤΙ 1.2 ἀεβίαογαί, 
ααοὰ ΤῊ. 5ογῖθονο ροίϊββοί δὶ 

ΘΙΟΙΠατὶ ἃ ἀοχίνα Πα πίθ5. Δ] [8 πὶ 
ἰθυγἃ ΠῚ ῬΥδοίθ αν σαββθηΐ, ὅδ6- 
ἀυΐίαν ΔΡΡΟΒίο ραγιἶϊνα. --- 
ἔσχον. Οἱ, δάη. 1 110, 4. 
μονήη. ἴάορῃ ΝΠ] ὅϑ8, 2 «α[ῆν- 
τηδίαστ, θηϊπὶ Μυ]46, αυϑηη 
ΘΟΥαΧ 18. ἀγθοη ἀγαθοδηὶ νοοδί, 
ΤΗπον ἴα] σαπὺ οαΒ ΠῚ Μεββοηὶ- 
ΟΤΌΙΩ, γιά, ΠΙ 90, 2. -- Ἑλλὰς 
πόλις. Το ξε ἐβαηττσ, αὐ 4}1- 
υοιίθηβ ἃρυὰ Ηογοαοί. ΟἿ, δάμη. 
181,1. --- οὐκ ἐδέχοντο) οἵ 
Ἱμεραῖοι. 560]. 

8 8. αἱροῦσιν ἀπ ρ ὐμες 
ΟΥ, θιοᾶ. ΡιΙαΐ. Νῖο. 1. ἃ. Θοου- 
Ῥδύιπη δαΐοη ἰᾷὰ 6556 ορρίἀυτι 
Ομαρυῖα δγοῃοηίθ βρη ἤοαγο 
ΒΟΠΟΙΙαβίατη Αὐϊβίορῃ, Ρίαι, 1179 
δαηοίαι Δ  65561, [)6 δἰία πυῖὰβ 
ΟΡΡΙάὶ οἵ, ΟἸαν. δ5ῖο. ρ. 212. Ηοἱπι. 
Ηϊδβι. 510. ΤΡ. 00. -- Σεκανε- 
κόν. Σικελικὸν πολισμάτιον 
56. φρούριον Δρρε!]δηῦ Ὀϊοά. 
]. ἃ. 568]. Το. ὙΠ 18, 2. ΑἸῃδη. 
ὅβ88, 5ῖνα ϑ᾽᾽οαποβ οὐ σοι! Ο5. ΠΟῚ 
ἀἰβυπχουιηΐ (οἴ, δάη. 2, 1), βῖνβ 
ἸΙαί5 δοοὶριθηΐθβ ν060. Σικελικός 
ΠΘΡ] ΟΡ ΘΗ ἶτ85 Ιοοὰ ϑηΐ. 
αὐτοί, οἵ ᾿Αϑηναῖοι. -- διὰ 
τῶν Σικελῶν... Κατάνην. 

ΜΝ 

Ὕβλης πει- 
ρῶνται. 
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ίκοντο ἐς Κατάνην, αἱ δὲ νῆες περιέπλευσαν τὰ 
ἀνδράποδα ἄγουσαι᾽ Νικίας δὲ εὐθὺς ἐξ ̓ Υκχκάρων 
ἐπὶ ᾿Ηγέστης παραπλεύσας καὶ τἄλλα χρηματίσας 
καὶ λαβὼν τάλαντα τριάκοντα παρῆν ἐς τὸ στρά- 
τευκια. καὶ τἀνδράποδα ἀπέδοσαν, καὶ ἐγένοντο 
ἐξ αὐτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τάλαντα. καὶ ἐς τοὺς 
[τῶν Σικελῶν] ξυμμάχους περιέπεμωψαν., στρατιὰν 

8 ὅ. περιέπλευσαν οοἀᾶ. 

[τοῦ Του πη ἀο] βάση, οατὴ ΟΧΧΧ 
ΨΕΙΟΧΙ, τῊΪ], ῬῈῪ (ΘΡγᾶτη ον οβὶβϑὶ- 
τηϑῖὴ ἴπθυϊέ οὐ οοίο ἀἶεβ..... ἴῃ 
60 σοηβυμηθηαὶ ἔπογὶηί, ΑὉ ἰδιη θη 
Ποὺ ἔδοθγα αυϑτῃ Οἰγοιπιν ἢ πη8- 
Ἰαθγαην, αὐοὰ εϑύ ἀοουπΊθη πὶ 
πᾶν! σϑιϊοηΐβ ᾿ΠΠΟΓ ΠΣ (θη ΟΥΊΙΠῚ 
ἱπιρογίθοίδο. Κ. ΒΙοοπιῖ, -- πε- 
ριέπλευσαν, ἰπδυίδη οἷτ- 
σαν θοίϑε δι ηΐ, Οἷ ΡΙαι, 1,1. 
ἐκπεριπλέων Σικελίαν. 
8 4. εὐϑύς, ἰ. 6. 5{8{]πὶ 

Ροβίᾳυδπι Ἠγούδια δΔανθηῃθγαηΐ, 
Ιτᾶᾳαθ Νίοῖαβ ορρἰἀἱ εχ ραρπαίϊοηϊ 
ΠοῸη ἰηΐδγίαϊ!, --- παραπλεύ- 
σας. Οἰα55. προπλεύσας, αυοά 
ΡΓΟΡίον εὐϑῦύς ποθὴ Ραϊδπιὰβ πο- 
ΟΟββδυϊαμι 6586 δἱ ἴᾷ60 αἰβρ ϊοοῖ, 
αὐ τοϊϊᾳυδᾶ οἰ85515 ϑαρθβίδθ Π0ἢ 
ν᾽ἀδίυν. ΟΟΠΊηογαία 6556. - 
τάλλα χρηματίσας, ὁουπὶ 
γϑιϊααϑ Ρ6ΓΕ 158 οἱ (οἴ, ἀδάη. 1 
87, δ), 1. 6. κατασκεψάμενος τῶν 
Σελινουντίων τὰ πράγματα καὶ 
τὰ διάφορα μαϑὼν τὰ πρὸς 
᾿Εγεσταίους (8 μὴ» :-- παρῆν 
ἐς τὸ στράτευμα. Οαπὶ 
οἰα5515. 15 ] Δ πὶ οἰγοῦτην οοία Οδιϊ- 
πϑπὶ γϑηϊγοῦ, Νιοὶδβ ἴθ] δα θυγδί 
αρυὰ οδχογοϊψα πὶ ΡΘαΕΘΒΙΓΕΙΙ, 
αἱ 60 Ρ6Γ Βα ]05 ΡῬτγοξεθοίαβ ρογ- 
γοπογαῖ. δ ἐς ρσϑθρ. οἵ. 88, 9. 
ΨΠ 80, 1. Μαίῃ. ὅτ, 8 5788. --- 
ἀπέδοσαν. ᾿Δπέδοντο οοῃϊοοῖ! 
ΒΕΚΚ, δἱ γεοερὶι ΟἸ455.7) φιοα ν δῇ - 
ἀδθπάϊ ποῖῖο πιοᾶϊο δχρυϊτηθπᾶᾶ 
οβϑεί; ἀπεδόϑησαν Μαάνίᾳ, Αἄν, 
ονῖς 1 Ρ. 821. Νοθὶβ παῃς ἀπ- 
ἔδοσαν ἰοϊεταῦὶ ροβϑ586 νἱάδίαν 
Ῥτορίεν Εύτν, Ογοὶ. 239 ἀποδώ- 
σειν τινί, υὐνὶ δούνιπ) οὐπὶ 68- 
ἄἀδπὶ 5ιρηϊποαίίοηθ αἀἰούαπι πιθίνὶ 
πεοοβϑδίίαία ἀδίεπαάϊίαγ, Νομλθη 

Οὗ, δάη. 

δα 6} ΔΘ εβί τὸ στράτευμα 
βῖνε οἵ στρατιῶται. --- ἐγέ- 
γοντο. 51. ΟὨΊΠ65. Εἶτ], ΠΟῚ 
ἐγένετο. Οἵ. 58, 1120, ὅ. -- 
εἴκοσικαὶ ἑκατόν. Ἑκατόν 
Θοταπηθμοταὶ Ὠϊοά. 1. ἃ, 
8 ὅ. τοὺς... ξυμμάχους. 

Ομ ἀἂθ ϑιουϊοσιπη 500115 Πἷο 
ΟἸΊΏΪΠΟ ΒΘΓΠΊΟ 6586 Ποαιι6ϑΐ, ρ6η6- 
ιν τῶν Σικελῶν ρατιϊάναμι 
6588 γοϊαπί. ϑ8ᾳὰ δρυὰ Τῇ. (48}15 
Θοηθίϊνιβ ΠῸῚ ἰηίθγροΟὨΪζῸΓ ὨΪδὶ 
ΠΟΥ Διο πΊ οὐ ρῬυ οἱ ρ᾽ πὶ 
([ 126,11. ΠΙ 22, ὅ, 80, ὅ. ΥἹ 
102, 1) νοὶ δαϊβθοίϊνυπι (Π| 66, 8), 
ουΐ8 τοὶ οαυβα ἰπ 60 ροβὶίᾷ δϑί, 
αυοά σαηρίϊνιβ. ουτὰ ᾿ϑγιοἱρὶο γ6] 
δαϊδοίνο 5 ἰδ ητ νυ] νὶοα ἔπη σθηΐα 
Ἰᾳπούίαβ ὩΟὴ Ῥοΐδβίύ ΡΟββ6ββῖνι5 
6588. Οἵ, Κυιδρ. 6τ. 8 47, 9 δάη, 
9.--11, Οοηρτασπῦ πάθη ἤδθο 
νοῦθᾶ ἰοσὶ πιδα ἀϊοθηαϊ οσοηϑαθία- 
ἀἴηϊ, 5ὶ Ἄτυρρ. οοηϊδούπινδη] 8θοαεῖ 
τῶν Σικελῶν τοὺς ξυμμάχους 
Ἰερί πηι ; Ξε γονθγᾶ οἰΐδτῃ 8 1105 
ΑἸΒεπίθΠ 5685 πη 5556 εχ θὅ, 2 ὅσοι 
Σικελῶν αὐτοῖς ῇ ἘΞ τις 
προσεληλύϑει, ααϊθὰ5 σνεγθῖ5 
ΔΌΧΙΪα 486 ᾿πηροίγανθυπηΐ 5 ρηϊ- 
ἢοδηίαν, νἀ θέαν ἀρρϑτγογο, Νεϑαῖδ 
ἰμ ο] !εσὶταν, ΟΡ ἃ Ναχὶϊβ οὐ Οδι- 
ΠΘηΒΙθι15, 4105 δα ΘΟΓῸΠῚ ΡδΓία8 
56. ΔΡΡΙϊΙοανίββε ὅ0, 8. 51, 2 οοτα- 
ῬΘεϊμηα5, ΘΌΧῚ Πα πη ροίγαγθ ΠῸἢ 
βίπαπογίηΐ, ΙτΔ41π6 τῶν Σικελῶν 
ἃ. Τἰργαῦῖο δαβοῦὶρίιπι 6556 ρυΐᾶ- 
Τη 5, αἰ ΟΠΊΠ65 5'1Ο 86. ἰποο] 85 
᾿Ἰπί6!]ορογοῖ, Αο ργοΐεοίο 6χ ἱπίθγ- 
Ῥυγοίδηιθηίο [86 }}} 5 ᾿πῖααο [000 ἴῃ 
ΤῊ. νϑῦθα ἰγγαρθγα ροίεγδί 4υϑπὶ 
{ϑηβροηΐ, 5ὶ ΔῸ 'ρ850 ΤῊ. 5Βουῖρύυτῃ 
ἔυϊδθε. -- περιέπεμψαν. 
Ουοὰ ἴῃ οοαά. ἰΙεορὶγ περι- 
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κελεύοντες πέμπειν᾽ τῇ τὲ ἡμισείᾳ τῆς ἑαυτῶν 
ἤλϑον ἐπὶ Γβλαν τὴν 1 λεᾶτιν πολεμίαν οὖσαν 
καὶ οὐχ εἷλον. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

08. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς τὴν ϑάρσος καὶ 
ἔφοδον οἵ ᾿“ϑηναῖοι ἐπὶ Συρακούσας παρεσκευά- 

. Α Ἷὰ ᾿ 3, ᾿ ς ᾽ ) ,΄, ἕοντο, οἵ δὲ Συρακόσιοι καὶ αὐτοὶ ὡς ἐπ᾽ ἐκεί- 
νους ἰόντες. ἐπειδὴ γὰρ αὐτοῖς πρὸς τὸν πρῶτον 
φόβον καὶ τὴν προσδοχίαν οἵ ᾿4ϑηναῖοι οὐκ εὐθὺς 

ἐπλευσαν δὰ τογὰπι ΘΟΠάϊ οἰ ΟΠ ΠῚ 
ΠῸΠ οΟπηνθηΐϊ,. Οὐπὶ οηΐπὶ Κ΄1ο 
ΤΑ ΧΙ Π] ΡΓίθπὶ π]θα  ἰοΥΓΆ Ποἃ 
ΠαὈϊϊανογῖης (2, ὅ. 62, 8. Γ᾽ 4, 6) 
εἴ εχ ΗΪβ ἱρβὶβ ρ᾽ αὐ πηΐ ΑἸΠθηϊθη- 
βῖπιπὶ 500} ἔπογὶπὶ (88, 4), δὰ ἢ 05 
ῬΘΥΥΘΉΪΓΘ. πᾶν] 5. ΠῸῚ ΡΟἰεογδηΐ; 

ΟὟ δυίοη δὰ τοϊϊαιιο5 ἰᾳηίαπὶ 
ΠᾶγῈ5 πηϊβογὶηὐ (Π8 πὶ ἃ οι 15. 605 
ΔΌΣ ἀγοθββίνίββο οχ θῦ, 2 οεγίο 
σορ Ποβοῖψι 7), πᾺ}}0 τηοὰο σορὶ ταὶ 
Ροϊθϑί. Νϑὸ ν᾽ ἀθίῃν ορὰβ ἔπϊβ56 
Οἰαββεπη νοὶ ρϑγίθπι οἷαβϑϑὶβ δά 
ΒΟΟΪΟΓῈΠῚ ΔΌΧΙ α ροίθη δ οἰγοῦτη- 
ΠΑΥΪΘΑΓΘ, ΟἿΠῚ 341185 δὰ βθαπάθῃι 
ΤΘΠΊ ἰθραιϊβ ν 8] βίῃ 8 παν] 18 
51 βίην (88, 6). Οπληΐβ δ 8 πὶ 
αἰ που! ὰ5. Β.θ]αία οβί, βἰτηυίδο 
περιέπεμψαν ἰοσίπηυβ, ουΐ νΘΥθῸ 
68} 4 6Π| ν]η} (επλον 8 ολιοϊ6η)} ἰτἰθα- 
1π|ι8, 4πᾶπὶ ΠΠ| 78. ΥἹ 45, 1 Ππαροι, 
Νδ « Τῇ. εἰεσδηιτία 8|16Π1ΠῚ 6586 
Ραΐεβ περιέπεμψαν διε πέμ- 
πειν, εἴ. 88, 6 πέμψαντες ἐκέ- 
λευον.... πέμπειν. Απϊδ Π05 
ἰᾶῖὴ ΟἸα58. περιέπεμπον ετηθη- 
ἀᾶνῖι; 5ε8 περεέπεμψαν ἴΔοϊοτα 
5ΟΥΙΒῚ Ῥαΐαπητι5. ΕΘ Γᾶ σι πη πηαίᾶ- 
ἄοπο. -- Ὕβλαν τὴν Γε- 
λεᾶτιν. ΤἸηροϊα5. ϑίθρῃ. ΒγΖ. 
Γαλεώτας νοοῖ, οσοσποῖπθη Ἀγ Ϊ5 
ἃρυὰ Ρϑιυβ. Ὗ 28, ὅ Γερεᾶτις 
εϑὲ, ΟΥχπὶ δαΐθη {165 [πϑυϊηὶ ἴῃ 
Β1ΟΙΠα. ἀγθθ5, 4αΐθ5. ΠΟΠΊΘη οὐαὶ 
ΠΥ], να]ρῸ ργορίθυ νϑῦθα αιδε- 
ἀπὶ διθρῃαπὶ ΒΥΖ. ἰῃ ν. Ὕβλαι, 
φυδησᾳυδπι ναϊάθ οογγιρία, ΟἸι- 
γΘΥΪᾺΠῚ 5Θοιτἱ βιίδίπθγιιπὶ. ὈΠΔΗῚ 
οἶγοᾶ Αβθίπδπι ἰδ πη τηδίογοῃη. 
ΔΙίθγᾶτη οἷνοα ϑ'υγαοιιθαβ ῬΆΓΨΆΠῚ 
εἰ (ἀοἸεαι ἀθπὶ νοὶ οἰΐδη Μερᾶγα, 
ἰογα πὶ ἀρὰ ΡΟ ΠΌΤ Πηΐη ΟΓΘΠῚ 
561 Ηδυδεαπη] ΠΟΙΏΪΠ 88 ΠῚ Ε586. 

Οποα πλ8 16 ἰγδαὶ οἱ Ηγθ]απὶ (εἰθα- 
ἀἰἸά6 ἢ ΠΟ 6886 Μορᾶιᾶᾷ, 5868 
ΗΥθΙδμ πιδΐογθι 6 ΤὨμογαϊά 6 
Ῥδυβρίουθ ἀβθιηοηβίγαυὶ ροίοϑβί, 
Νὴ Μερᾶγα ἰὰπο ἔα ΐββθα ἀθβογίᾶ 
49, 4 ἰορσίπιιβ. οὐ πιιηἰ τ 0 Π 6 Πὶ 
αυδηάδπηι ροβίθα ἀθιηιτη ἰδὲ οχ- 
Βίγιοίϑπη 6586 70, 1 διυαίθπηβ. 
ΝΙΒΙΓΟπηΐηι15, δπίθαιιδπη ἢᾶθδο 
τη 10 δοαϊοδίαγ, ΑἸΠ ΘΠ ΘΠ 5885 
᾿πηρ θύαχη ἰδοϊαηὶ ἴῃ ΗΥ Ιαπὶ (6166- 
(ἰάθ πὶ δαη!αθ ΠῸΠ ροβϑαηὶ δχ- 
Ρυρπᾶγθ. ἀἀᾶδ αποα Πΐο ΠΑΥΓ8ἢ- 
ἴὰν ΓῈ5. σοηΐγα Ια ΠΟΒ5 οἱ ϑδἴοι!οβ 
Βεβίδθ, δὰ 4105 ὨΪΠ1} Ρουιποὶ 
Μερσάγα ἀν05, οἱ ααοα πη ηἰπλα ἀΪ- 
Πρ ϑη ἐἶα6. ἢ πῖπ8 βου ρίοτὶβ σοηνο- 
ηἰγού θδηάθιη ὈΓΌ ΘΠ 8|1}0} 5ΘΠΊΡ ΘΓ 
Μεραγα, ὈΪβ. δυίεπι (Πἷς δὲ πο δᾶ- 
αἴίο ααϊάοιη δρίίμοῖο 68, 2) Ηγ- 
θ᾽ατα (ἀοἰδαιθπὶ ποπιμᾶτο, Οἵ, 
θονῦν. 810. ρῥ. 172, Ἠοϊπι. Ηϊβι. 
510. Γ Ρ. 68. 868. ---- Η65 ἰηάε ἃ 
8 8 ἰἄτη 5 γίοι πῇ αἰα 6. ὈΓΘΥΪΘΓ 
ΒΟΡΙΡΙΟΥ ῬΘΡΟΟΥΥΪ , τπὖ ΘΧΙΓΘΗΊΔΗΊ 
δἰ. τηϑηθτη αἰ Θβίθραγο ρΟ585Ϊ5. 
Ναπι ΝΙοῖδθ ἤθηπ6 ἃ το απο 6χ- 
δγοϊα αἰβοθβββ πθαᾷπθ τραϊίι5 
58 {18 ΟἰΆΓΘ β᾽ σ πὶ Ποδίι5 δϑύ Πθα 16, 
ὉΐΓῸ ΠῚ ἰΠ5Ὁ]Δ 1 Οἱ ΟΠ ηλν σαν ογὶς 
ἂἃπ (ᾳποὰ 5ᾷπ6 ργΟθΑὈ 8. 651) 
εδάθηὶ 4 φῥτοΐδοιὶ ογαπί νὶᾷ 
τοῦ, ΘΟΙῚ Ρ ΘΓ ΠῚ115, ΠΟ] 16 ΠΊΔ ΟῚ5 
ἰγδαϊίασ, αἰγαπὶ ΤΠ ΠΟ τι8. οἴη 
Ρεάεβιγὶ δχϑγοϊϊα ἂμ Οὐ ΠΊ ΟἸ4558 
Οδιϊηϑτη τονογίουϊ. 

Οερ. 68. 8 2. πρὸς τὸν 
πρῶτον φόβον, 5Ξεουπάιπι 
(εἴ, Τὴν. ὙΠΠ 10, 9) ρτίπιὰ τη 
ΘΥΓΌΟΤ ΘΠ, Αἀ τοῦ σοη τ πΠπ8- 
το π 6 ηῚ ἱπαάϊοαπάδπ) ρδυϊίοῦ πρός 
ΡῬΙΓΆΘΡΟΒ. δάμίθαϊν Ηρτγοα, 1 38. 

“Συρακοσίων. 
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ἐπέκειντο, κατά τὲ τὴν ἡμέραν ἕκάστην προϊοῦσαν 
ἀνεθάρσουν μᾶλλον. καὶ ἐπειδὴ πλέοντές τὲ τὰ 
ἐπ᾽ ἐχεῖνα τῆς Σικελίας πολὺ ἀπὸ σφῶν ἐφαίνοντο 
καὶ πρὸς τὴν Ὑβλαν ἐλϑόντες καὶ πειράσαντες οὐχ 
εἷλον βίᾳ, ἔτι πλέον κατεφρόνησαν καὶ ἠξίουν τοὺς 
στρατηγούς. οἷον δὴ ὄχλος φιλεῖ ϑαρσήσας ποιεῖν, 
ἄγειν σφᾶς ἐπὶ Κατάνην, ἐπειδὴ οὐκ ἐκεῖνοι ἐφ᾽ 
ἑαυτοὺς ἔρχονται. ἱππῆς τὲ προσελαύνοντες ἀεὶ 
κατάσχοποι τῶν Συραχοσίων πρὸς τὸ στράτευμα 

- 9 , ; ». Ω Α ᾽ , 

τῶν ᾿ϑηναίων ἐφύβριξον ἄλλα τε καὶ εἰ ξυνοική-- 
,᾿, ΕῚ ᾿ -» δ᾽ Ὡς 9 ΄ 

σοντὲς σφίσιν αὐτοὶ μᾶλλον ἥκοιεν ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ 
ἢ “εοντίνους ἐς τὴν οἰχείαν κατοικιοῦντες. 

Οαρ. 68. 8 2. πλέοντες τά τε οοἂὰ, Οἷ δάη. 
8 8. τε ροβὶ ἱππῆς τηᾶϊ]ε οπι. 855. Απρ. [ αι, α, ατ, Τρ, 

Ῥ᾿ Ὁ 9. ἘΠ αὐτο. 8. νς Ἐχβία!) ΚΕ. τὰς (δ, δὶ ΒΕΚΚΘΓΟ ἢά4685, Ῥδὶ]., 
Ἔχ 400 ἰδπθη δἀποίαγιι ΕΓΟΠΊΠΊΕΙ; δὲ ΟἹ. 6η., καὶ Μοβᾳι. Αγ, (τ, 

σφίσιν αὐτοῖς εοαᾶ, Οἵ, την 

ΠῚ 82. -- τὴν ἡμέραν ἕπκάσ- 
την. Ἐτυβίτα Κυπθσ. δυο! 5 
Βυβρθοίαβ οδϑί. Οὗ ΙΝ 98, 2 εἱ 
οἷὰβ ατ, 8 50, 11 δάη. 28. - 
πλέοντὲές τετὰ ἐπ᾽ ἐκεῖνα 
Ιεθ πηίϑιϊοῃα βου ΡΒ πιὰ5 ῬΓῸ 
πλέοντες τά τε ἐπ᾽ ἐκεῖνα. Νάπι 
τέ ραυιϊοαϊδ ὑναϊθοῖῖο ἰἰὰ Ἔχουβανὶ 
ΠΘαυΪ, οὐ ΘΔΠῚ 50] ΡίΟΓ ΘΠ] ἰίᾷ 
ΘΟΙΙοοᾶ555 αἰοδιηιβ,), 6αδϑὶ ΠΟἢ 
βϑοιίαγαπιὶ οβϑϑοί ἐλθόντες καὶ 
πειράσαντες (εἶ. «ἀη. 61, 5). 
Βυθΐη π6 οορ]ίδηα0 φαϊάεπι 
πλέοντες Βα! δὰ πρὸς τὴν 
Ὕβλαν τ ἴουεὶ ροίθβί, αα ὨΪ8 Τὴ 
ἰθγγ ϑυ δχϑνροῖθ οοηίγα ΗνὈ]ΔΠῚ, 
αὐΐϊρρθ αὐᾶθ ποη δὰ π)ᾶγ6 5ἰΐᾶ 
εβϑοὶ (οἴ, 62, 8), Ρτοΐθοι! Β0ηΐ. 
Οεἰεγοφαὶ δαϊοπὶ ΘΟ Πἰ ΘΟ 5 (πλέ- 
οντὲς ἕς τὲ τά Βεϊβκ. , πλέοντές 
τε ἐς τά Ῥορθν., παραπλέοντες 
τά τὲ Ρορρ., πλέοντες τότε ἐς 
τἀπέκεινα Ατη.) δΟβιϊποπἀ υτὴ 
6588 Δα οἸ Πλι15. ΝᾺΠῚ πλέοντες 
τὰ ἐπ᾽ ἐκεῖνα τῆς Σ. Ρδυῖίον 
αἰοίαπι 6558 Ροίθϑί ργῸ πλέοντες 
τὸν ἐπ᾽ ἐκεῖνα τῆς ἊΣ πλοῦν 
δίᾳιθ 189,2 τἀκεῖ ἁμαρτόντες 
Ῥτο τὴν ἐκεῖ ταν ἀπο ἅμαρ- 
τόντες. Οἷ. Κτιορ. . 8 46, 

δάμη. 4, Πὲ ἐπ᾽ ἐκεῖνα, υἱίτα 
[γ7εηβεῖ!5), οἵ Ὑ1168,1. ὙΠῚ. 104,8. 
-- πολὺ ἀπὸ σφῶν ἐφαί- 
ψνοντο, ἰἸοηο 6 8Δ0 ἱρ5Ϊ15 οι - 
Ρᾶγεραηί, Οἱ. ΟὟ 7, ὅ, ΡΙαῖ. 
Ῥμαθά, 729. οὐδαμοῦ ἂν φαί- 
γνοιτο, ἀε ἤβθρ, 5280 τὰ πόρ- 
ρωϑεν φαινόμενα, Χοι. Ηϊβί. 
αν, ὙἹ ὅ, 2 εἰ μόνον φανείησαν 
εἰς τὴν χώραν. -- πειρά- 
σαντες, 5011. αὐτῆς. Οἵ, δᾶη. 
Ι 61, 4, --, κατεφρόνησαν, 
5θηϑιι ἰποο δίϊνο ΟΠ ΘΠΊΠΘΓΒ 
σΟΟΘΡΘΟΓαΠΐ, 
8 8. εἰ ἀντὶ τοῦ πότερον 

κεῖται. 86.101. δε ρτδοβίδί ἤ 
αποᾶ 5οαυϊίαν δα μᾶλλον τοΐθυγο. 
-- σφέσιν αὐτοί φΡτο σφίσιν 
αὐτοῖς Βουρβίπηιιβ, αυθα Ορρο- 
βίο ποὴ δύ ἱπίον ϑιυυγδουβᾶηοϑ οὗ 
Τ,οοηπο5, 568 ᾿πίρθγ ΑὙΠ θη 6 Π568 
οὐ 1,δοπίϊποβ. ϑ'ϑηΐθηῦία ΘηΪ ΠῚ ἢδΘΟ 
οϑύ: ΠῸπ| ρα 586 ἱρ5ὶ ρούϊ 5 
564 65 ΟΟ]]οοδίανϊὶ νη βδοπΐ 
ἴῃ δἰΐθπα ἰθττᾶ αἀπᾶη 2 60η - 
1η15 5185 τοϑίϊαίανὶ. ἃ ΤῊ 
ἈΠ] υδᾶπίο ἀἰβορθραί ΡΙυν, Νῖο, 16᾽ 
εἰ Καταναίοις συνοικήσοντες 
ἢ Δεοντίνους κατοικιοῦντες 
ἥκουσι. 
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04. Ἢ γιγνώσκοντες οὗ στρατηγοὶ τῶν ᾿4ϑη- οἵ δ᾽ ᾿4ϑη- 
οι ὃ ναίων καὶ βουλόμενοι αὐτοὺς ἄγειν πανδημεὶ ἐκ ΟΣ Ὁ 

τῆς πόλεως ὅτι πλεῖστον. αὐτοὶ δὲ ταῖς ναυσὶν στρατόπεδον 
καταλαμβά- ἐν τοσούτῳ ὑπὸ νύκτα παραπλεύσαντες στρατό- 

πεδον καταλαβεῖν ἐν ἐπιτηδείῳ καϑ' ἡσυχίαν, 
δότες οὐκ ἂν ὁδιιοίως δυνηϑέντες, [καὶ] εἰ ἐκ τῶν 
νεῶν πρὸς παρεσκευασμένους ἐκβιβάζοιεν ἢ κατὰ 

νειν ἐγγὺς 
εἰ- “Συρακουσῶν 

βούλονται : 

᾿ ἥπερ μηχανὴ 
δηλοῦται. 

ὰρ. θ64. 8 1. καὶ οπι. 56Π0]. εἰδότες ὅτι οὐχ ὁμοίως οἵ 
᾿Αϑηναῖοι δυνήσονται στρατόπεδον καταλαβεῖν, οὔτ᾽ εἰ κατὰ 
ἁάλασσαν φανερῶς, καὶ προῃσϑημένων τῶν Συρακοσίων ἐπι- 
πλέοιεν (χαλεπὴν “γὰρ ἔσεσθαι τὴν ἀπόβασιν ἀντιταχϑησομένων 
τῶν ἐναντίων. καὶ οὐκ ἀπαρασκεύων ὀντων)ὴ οὔτ᾽ εἰ κατὰ γῆν 
ἐπίοιεν ἐκ τοῦ φανεροῦ εἰ Ν41}1ἃ γογίθηβ πο ρουΐϊπᾶθ 86 γα] ῖ- 
[ΓΟ 5, - πὸ δος 
οἵ αι. 

ἀοβοθηἀογεπί δαΐ,.. ΘΟ ΟΒΟΟΥΘΗ ΤΥ; 
ων εἶ οὰι. Μ. Μοβᾷᾳᾷὰ, Οἷ, δᾶηῃ. 

καὶ 

ἜΡΉΑΕ οο4 4, πιὰ] οὐ θοπὶ. Οἵ, 54, ' 98 εἱ δᾶη. 

ὅδρ. 64, 81. ἐν τοσούτῳ, 
Ἰηίοτθα, Οἵ Ατῖβι. ἔᾳχι. 430. 

παραπλεύσαντες, 
ΟΥ̓Δ ρτδοίθγνθοί, αυοὰ ἰὰ- 
εἰββι γα ογαὺ, 14 50 ποοίθιῃ 
ἔδοθυθ γοϊθθαπὺ, φαοηΐδπι ἰπίθγάϊα 
ἔδοι!α δηϊμηδανθγιὶ ἢ οὐτββθηΐ, δ᾽η 6 
φαιβᾶ προσπλεύσαντες ΟΙ455, --- 
ἐν ἐπιτηδείω. ΟἿ δάη. 11 
51, 4. οὐκ ἂν ὁμοίως 
δυπηϑέωξες, Το αἶα 
στρατόπεδον καταλαβεῖν ἐν 
ἐπιτηδείῳ) απ ἃ ΡΥ Ἷπ ἃ 6 (ἰ. 6. 
Π] 10 τη 5, ΟἿ. 12,6. 11,1) 
ρΡοβϑϑηΐ. φιοὰ ἀοῖπαε ἴῃ οοἀᾷ, 
Ἰεσίταν καὶ εὖ οὰπὶ βαρϑυϊουῖθι8β 
ἔπη5ὶ ΠΟῸῚ Ροίεβί, πἰβὶ ᾿η θ! ! 6ρα- 
τ] 5 6δἃ 4081} ᾿Πἰζαγ 1 ΘΥδ ἢ ΓΙ Π 6 
ἀυοθ5. 858 ἰάθη ΘΙ οδβίγὶ5. ΟΟῈΠῚ 
Βαπὰ ρϑρῖπάθ οοοιραίιο8 6556 
ΟΟΘΠΟνΪ5586. δίαῃ!θ. 81 δάνογϑιιβ 
Ῥᾶνδίοβ Ποβίθβ δβϑοθηάογθηΐ δυϊ 
ἴδγγα ρυΟἢΠοἰβοθηΐθβ δηϊπιδᾶνοι- 
ἰογεηίαν, 1. 6. Τ]]10 τΤηΐπιι8. 1110, 
46η1Ὶ Βϑοιϊαῦὶ οἰαηΐ, πιοάο ἰὰ 
ἤουὶ Ρο558. 48 Π| Π00, 4116 ΠῚ ΠΟΙ 
ΒΘΟΌΠ Βα ηῖϊ, Αἱ οἸαυϊββίπιθ ραίοὺ 
ΟΠ ΓΑΔ ΠῚ 56 ΘΠ {18 ΠῚ ν ΘΓΆΠῚ 6586. 
Ἐπὶ ἃυ6 πὶ ργδθθθηΐ 50}}0], οἱ 
ψ 4}|ἃ καί οτμηϊτθηί65, Νδπηι ἔγιιβίγα 
ΟΙ455. ὁοηίγα αἰοὶῖ, ααδ6 ΑἸ δηϊ- 
Θη865 ΘΥΪΆΓΘ νΟΪ ΘΓ ηἰ πηϑοῖ5 δὰ 

οἶδα 5. Ῥϑυϊα απὴ Ρ γα 1556 4118 ΠῚ 
ἀΕαΟΠΊΪη 15 Θαβίγα οΟ] οοαγθηΐ ἰηγ- 
Ρϑάϊιαγα [π͵ἰ5886.0. Ουϊὰῦ ΝΌΠΠΘ 
ἰοῦ ἰρβιπι ΤῊ, ἀοβίσηδνὶθ, στχ}}00 
ΑἸ ΓΒ ΟΙΠ 5. ΑἸΠΘηἸθηβῖθα5. ν᾽βατη 
6556. Ἰάοπθαπι Ἰοοηὶ ΟΟΟΌρΆΓΘ, 5Ϊ 
Ποϑβίϊ 5. δα 586 ργο θη 05 ρᾶτᾶ- 
ιἰδ οορίαβ. Θχροπογθηῦ δὰ ἰθυτᾶ 
16 ν ἕδοϊθηΐθβ ΘΟ ΒΡ σΘγθη τ αἰα 8 
Θαυϊίαπι ἱπηρθίι. ἸΔθονγθητ ἡ [π- 
Ἀ{115. ἰρὶταν οϑὺ 4αδπῃ 1Π|0 ἄτρα- 
πιρπῖο ἔπ]5ῖι (Ἰα58. Πα 8110 λυπη- 
ϑέντες (οἴ. 66, 1) καὶ εἰ. Ουν 
οαΐπὶ οοηϊδοίαηάϊ ΡῬευϊσαϊαπι ἔδοϊ- 
δΙΏ 15, ΟΠ {γα {8} ΔΟΟΘΡΘΥΪΠΊῈ5 
Ἰάοη θᾶ πη ΒουΙρίαγὰπὶ ὅς --- Ἐἰδολα 
ἐκβι βάξοιεν, βὶ δάνεγβϑβ 
605. 4υὶ ἴῃ ρΡγομπιρία 6588ηΐϊ 
δὰ 56 Ῥγοϊϊθοηᾶάοβ, οχ θ οἱ ἐπι πὶ 
ΕΧΡΟΠ ΘΙ, 6Χ δάνουβο τὸ- 
Βροπμάθι. νενῖ5 βουλόμενοι... 
ὅτι πλεῖστον. Νᾷη) πθ6 ἴιοο 
βεγθῖ, ἢ οβίθβ 48} [0 Ο]551Π16 ἘΧ 
ἀγθ8. δϑάμποογα γοΙΘυηΐ, Δὰ ἐκ- 
βιβάξοιεν ἰϑτὶ ἴδοι! στρατόν 
δπάίταν φυδηι αἀ ἄγειν, ἐλαύνειν, 
5114, Οἱ, Χ ϑη. Ηϊβιύ, αὐ. 11,24. 
ΟἸα55. ἐχκβιάξοιεν τοοορὶϊ γΘΥΙΘἢΒ 
αἰ “απάμηρ βογοίεγοη. ϑεὰ 
ΘεἰΔπιδὶ Π0Ὸ γθυθιπὶ δα βίαγοί, 050 
ἈΡΡυΪδὰ ΠῸΠ 5] Ποα10. βᾶπὶ νἱπὶ 
μᾶῦθτα ποὸη ροββεῖὶ, --- ἢ ..- 
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γῆν ἐόντες γνωσϑεῖεν (τοὺς γὰρ ἂν ψιλοὺς [τοὺς] 
σφῶν καὶ τὸν ὄχλον τῶν Συρακοσίων τοὺς ἱππέας 
πολλοὺς ὄντας. σφίσι δ᾽ οὐ παρόντων [ἱππέων], 
βλάπτειν ἂν μεγάλα᾽ οὕτω δὲ λήψεσθαι χωρίον 
ὅϑεν ὑπὸ τῶν ἱππέων οὐ βλάψονται ἄξια λόγου" 
ἐδίδασκον δ᾽ αὐτοὺς περὶ τοῦ πρὸς τῷ Ὀλυμπιείῳ 
χωρίου, ὅπερ καὶ κατέλαβον, Συφαχοσίων φυγάδες 
οἵ ξυνείποντο). τοιόνδε τι οὖν πρὸς ἃ ἐβούλοντο 
οἵ στρατηγοὶ μηχανῶνται. πέμπουσιν ἄνδρα σφίσι 

μὲν πιστόν, ἘΡῚ δὲ τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς 

τῇ δοκήσει οὐχ ἧσσον ἐπιτήδειον" ἦν δὲ Κατα- 
ναῖος ὁ ἀνήρ, χαὶ ἀπ᾽ ἀνδρῶν ἐκ τῆς Κατάνης 

ἥκειν ἔφη ὧν ἐκεῖνοι τὰ ὀνόματα ἐγίγνωσκον χαὶ 
ἠπίσταντο ἐν τῇ πόλει ἔτι ὑπολοίπους ὄντας τῶν 

ΟΥ, 54. 1Π42, 4. 
εὐ 4πὶ 564 ΠᾺΡ λήψεσϑαι οχ εἶ- 

γνωσϑείημεν Ἐι., τεῖαπὶ γνωσθϑείησαν. 

γνωσϑεῖεν δὰ αὐτοὶ δὲ ... 
παραπλεύσαντες 6Χ δᾶνοῦϑβο τοὸ- 
ἴεγίασ, Νπι πθ ἰεῦτα Ῥγοβοῖβ- 
οαπίθβ, ὈΪ ΘΟΥῸΠῚ ἰζθυ ΡῈΓ 64.685 
ἔδοι!α Ὄχριοσασὶ ροίεγαί, δηϊπιδά- 
γουίθγθηνασ, πᾶυῖθὰβ5. 580 ΠΟΟίΕΠῚ 
Ῥτϑθίθγν οι βιιπί, -- τοὺς γὰρ 

. βλάπτειν ἂν μεγάλα, 
56}. εὖ κατὰ γῆν ἰόντες γνω- 
σϑεῖεν. Τοὺς ψιλοὺς σφῶν καὶ 
τὸν ὄχλον οὐϊεοίατη, τῶν Σ'. 
τοὺς ἱππέας Θ᾽ δοία πῃ δδὺ Πτιῖτι5 
δππηϊϊαιῖ, Ατιοαϊαβ δηίς σφῶν 
τϑρϑιϊιθ ἤθατι6 ΕΧΘΠΊΡ Ϊ5 ΘοηρΓο- 
θαίαγ πθάῖθ 60 ΘΧθιβαυὶ ροίαϑί, 
αυοᾶ σφῶν οἴπὶ ΘτᾶνΙΟγ6 ῬΟπάθγο 
ρῖοὸ σφῶν αὐτῶν ἀϊοίαμη 5[0, οτπὶ 
Π6 δἃηίθ ποὺ ᾳυἰάοτη ἴα ΔυτδαϊαΒ 
ἰϊοσοίασ, Οἱ, Καθ. Ἃτὑ, τηᾶχ. 
8 455, θΘο. Οτίὰβ πῖο οβδί ὃχ 
τουταϊ ΠΑ ΤΟ Ὴ 6 »ῬΡτεδθοθάθητῖβ5 νο- 
οαθα]. Τὸν ὄχλον οα]οπ65. οὐ Πὶ 
᾿πη ρ  ἀἸ πη θη 115 6586 Ραία. ΟΥ, Χϑη. 
Απδὺ. ΠῚ 2, 86... 8,.6. Πεϊηάθ 

πολλοὺς ὄντας, σφέσι δ᾽ οὐ 
παρόντων. Ξ-- οἱ πολλοὶ ἡσαν, 
σφίσι δ᾽ οὐ παρῆσαν. Οἵ. Κτιπορ. 
ατ. 8 ὅ6, 14 δἄη. 2 εἰ 8 69, 16 
δάη. 8, Ουοά δἀάϊίμῃπι οὶ ἱππέων 
πο 50] .πὶ ἔοι Ππιθ Βα ϑααϊαΓ, 
βοὰ οἰἴδπι, οἰ Ὀγανὶ ροϑί ἰάθτη 
ἐπα τ τη βΒϑαυδίμγ, τηοἰ θβίϊῃβ 
εβί, Αἀ ἱπβηϊίνυπη βλάπτειν ἄν 

δότες δυάϊοπάμπι ἐδ ἐγίγνωσκον: 
νοὶ ἐνόμιξον. -- οὕτω δέ, 56}}. 
εἰ ταῖς ναυσὶν ἐν τοσούτῳ ὑπὸ 
νύχτα παραπλεύσειαν. - λη- 
ψεσϑαι χωρίον ὅϑεν.... 
οὐβλάψονται, 5ε ὀαρίιτοΒ 
6558. ἸΙοοῦτη ἰἀθποαη 6Χ 6 ἃ 
Ρᾶτίο, αὶ... ἀλη ΠῸΠ 
δοοὶρ γοηΐ. Ὅε ὅϑεν -- ἐκεῖ- 
3εν ὅπου εἴ. Β0Ρ1. Ὑσδοῖ, ΤΟ]. 
δᾶη. 189, 8. -- Ὀλυμπιείῳ. 
ΤοΠΊρΡ πὰ οαπὶ ορρίάα]ο ἔπ ρῸΡ 6 
τη σπτπὶ ΞΘΥΓΒΟΌΒΑΓΙΠΙ ΡΟΓΌΠ 
ΜῸ ραββθὺβ δ αἀὐϑ96ὸ ἀϊδίδηβ 
(ἀν. ΧΧῚΝ 88, 8). ΟΥἁ ΟἸαν. 51ς. 
Ρ. 119. ΒοΙπι. Ἠΐρι. 510. 1 Ρ. 129. 
-- ὅπερ καὶ κατέλαβον. 
Οὗ, 6, 8. 66, 1. --- οὖν ρατιϊ- 
Οὐ βου ρῖου 586 δὰ δπυηζδίϊ 61} 
ῬΑγθη Πθϑὶ ἱπίθυγαρία πὶ ΤΕΥΘΡ 
ἰπάϊοαί. ΟΓ, δάη. ΗΠ 98, 1. 

8 ὃ, πέμπουσιν... (ἢ 
Ὀιοά. ΧΠῚ 6, 2. ἢοο ΑἸοϊ θ᾽ ϊ5 
[1586 ΘΟΠΊΠΊΘηατη ῬΕΓΡΟΥδΠι ὑγᾶ- 
ἄσης Ετγοπίΐη. δίγαί, ΠῚ 6, 6. 
Ῥοϊγαθῃ. 1 40, ὅ. --- τῇ δοκήσει. 
ΟἿ. ΠΙ 48, 2 οἱ δάη. Ἴ 85..2; 
ἐπιτήδειον. Οἵ. «ἄη. 1θ0, 2.--- 
καὶ ἠπίσταντο -Ξ χαὶ οὺς 
μαᾳμῖν ᾿χρ Οἱ, ΠΠ 58, 8. Κνιθο. 

. 860,6. - ἐν τῇ πόλει 
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8 σφίσιν εὔνων. ἔλεγε δὲ τοὺς ᾿4ϑηναίους αὐλίζεσϑαι 
ἀπὸ τῶν ὕπλων ἐν τῇ πόλει. καὶ εἰ βούλονται ἐχεῖνοι 
πανδημεὶ ἐν ἡμέρᾳ δητῇ ἅμα ἕῳ [ἐπὶ τὸ στρά- 
τευμα] ἐλϑεῖν. αὐτοὶ μὲν ἀποκλήσειν τοὺς παρὰ 
σφίσι καὶ τὰς ναῦς ἐμπρήσειν. ἐκείνους δὲ ῥᾳδίως 
[τὸ στράτευμα] προσβαλόντας τῷ σταυρώματι 

8.2. εὐνόων ο044. Ρ]αγηῖ. Οἱ, Δ ΘΟΚΙεἰη, Οἰιγ, ερίϑυ. ρ. 36. 
8 8. αὐτοὺς παρὰ σφίσι 6κ55. Απρ, ΡΑ]. 1, Ναὶ, Μ. Η. Κορ. 

Ε. Ἐ. Μοβᾳι. Κ. πὶ. ἀν, ἢν. Ὥδη. ΝΟΥ οΥΓΘα θ116 δ᾽ ὁ ΠΘα 6. ΟΠΊΠ65 
ΑἸΠΘηΐθη565 οαβίτα οἱ βίφι! πο πὶ ἀθβου ἶββθ ΠΘαῚ6, δὶ Ποὺ [θοϊββθηΐ, 
Οαἰηθηβε5 Ῥγοαϊίουο5 ἰοτϊΪ ΑἸΠΘΠἰθΠμβιπτη. ΘΧθγοϊ αὶ γούϊηθημ0 ΡΆΓΘ5 
εχ βυϊπιατὶ, νυ] σαίατη ἀάπιιο ργϑθῖεγο, Ῥυϑθβου τη σατὴ ἰΐα γογθ8 56- 
ααρηῖία τη οὶ ᾿φυιδάτατο νἱἀοδηίαν.(. Ηδδοκ. Μυϊραίδιη οοηἢτπηδί 
Ροϊγϑθη. Ι 10, ὅ δύνασθαι τοὺς ἐν τῇ πόλει γυμνοὺς ἀπο- 
κλεισϑέντας ἁλῶναι ῥαδίως οὐ Πιοά. ΧΙ 6. συχνοὺς τῶν 
᾿4ϑηναίων αὐλιξομένους ἀπὸ τῶν ὅπλων ἐν τῇ πόλει νυκτὸς 
ἄφνω͵ λαβόντες τὰς ἐν τῷ λιμένι ναῦς ἐμπρῆσαι, οὔ αυδο ἴῃ 
αὐτούς ἰαῖοσ ἄφνω (αὐτίκα) τούς ΒυΒΡίοΘυΘ, αυδπαπατη αὐτούς 
οἱ τούς οἔϊατη ΔΙ1δὶ οσοη απ πίαγ, 

τῷ στρατεύματι ῥῬτὸ τῶ σταυρώματι Ἐ. Τιυρᾷ, τ. 1. Ε΄ Τιαὰν, 

ἔτι ὑπολοίπους. Ουδηᾳύδτη, 
οαπὶ ΑἸΠΘπΐθηβ65. ἰηἰγαββαηί, οὗ 
τὰ τῶν Συρακοσίων φρονοῦντες 
ὑπεξῆλθον οὐ πολλοί τινες 
(51, 2). ᾿ 
8 8. ἀπὸ τῶν ὅπλων ἐν 

τῇ πόλει. .,Οαβίτα ἰρίυαγ βία- 
νὰ ΑἸΠΘηΐ θη β᾽ Π], ἴῃ Δαΐθιι5 

Ὧἀθ5 τοπΊδηβουϊηΐ, Πἰ Ἀθη ΠΟἢ 
Ῥοββαπί, οατη ΓΘ 14] τη ἢ 1165 Ἰοη σ 6 
ῬΙΌΥΙΠΙΣ π΄ ἀσῦ8 Ρογποοίαββα ἀϊ- 
ΟΒΠΨῸΤ, ῬΤῸ ΘΧϑγοῖτα ΠΑΡ ον. Ηρουν. 
διθα, Τῆαο, ῥ. 87 ἐπὶ τὸ στρα- 
τόπεδον Ῥτοροηΐ!, ἄπο ῥυορίον 
προσβαλόντας τῷ σταυρώματι 
[6116 ΘἈΓΘΠΊΙΠΒ. Ρίαν, 1.1. βου θθη 8 

Ἰαποθδθ οἱ οἰἱροϑὶ, αἱ Πθυὶ βο θθαὶ, 
ἰπ ἴοοο ἃρεϑιίο ογάϊπε οοπιροβίία 
δγϑηΐ, οχίγα ΥΡ6 πὶ δι ΠΆ ΠῚ ογαπὲ: 
5εὰ τη] 65. Ρ] νίψαι [ουβίοα!θι5 
50 ΠΠ6δὶ ἴῃ ΘΑ 5.15 Δ] 4ποὺ τ ]Ἰοὐ15] ἴῃ 
τ 6 ἀθνογβαυὶ δἰ ρου ποία 600 - 
ΒΌΘΨΘΓΔΗΙ, ΕΠΑ Υ ἢ ΡΟ ΘΗ. ᾿4ϑη- 
ναίους καταλιπόντας τὸ στρατό- 
πεδον ἀόπλους εἴσω Κατάνης 
αὐλίξεσϑαι. Ὁ τῶν ὄπλων νετ- 
ὈΟΓᾺΠῚ Ξθηιθητῖα ΘΕ, ΠΕ ΕΗΠ 
1, 1. - καὶ εἰ βούλονται 
σοὺ, Οἢ ΡΙαἱ, Νῖο. 1. ἃ. --- [ἐπὶ 
τὸ στράτευμα] Τ|.. ἀρϊπάϊοα- 
Ιη85. ΝΠ) οΧχ ἴἰἰϊθ, 486 ἰηΐτγα 
αἰοαηίαγ, ραίοι Κνγδοιβαηΐβ Θ0}- 
δ᾽ ΠΠπιπὶ ἀδίαπη 6556, τὖὸ ἴῃ οαϑίτᾶ 
Αὐμδηϊθηβί πηι, ἄστη πὶ ἴῃ Οδιὶ- 
ΠΘηΒ᾽ πὶ 06 νου βϑηίαγ, ᾿ΠῚΡ Θἰι1ΠΊ 
[αοϊδηῖ, [416 ΠῸΠ ρΡοϊοθϑδὶ ἀβθ 
ἜΧαγοῖϊία 4υΐ ἴῃ σα βιγ 8 Γπϑῦὶἐ ο0- 
αἰϊατὶ. Νάπι Ἰϊοοὶ δἰϊφαοὶ οὐδβίο- 

πρὸς Κατάνην παραγενέσϑαι 
Πος οοῦίθ πο ἰθοὶϊ. -- αὐτοὶ 
μὲν ἀποκλήσειν. ὍΣ ΝΘΏΙΡΘ 
0505 (Ὁδιϊπθηβ65) ος ἔδοίιγοβ, 
ΦΟΟΡΠῚ. ὉΠ15 ΟἸΠῚ [πθγὶς ἰηίθυ- 
ΡῬΓῈ5 116, ἀθ. 88 αυοαπθ ἀϊοίαγαβ 
αιοὰ 46 τριϊαιῖβ οἴνὶ τι 5815 
αἀἸϊοογεί, Ἀρρᾶγοὶ, σα πολ πδιῖῖνο 
αἰδίαγ αὐτοί. Βαιυ. Οὗ ΙΝ 
114, ὅ. --- ἐκείνους δὲ... 
αἱρήσειν. ϑεπίδητίαπι οροτίοι 
ἸᾶπηΠΟ 6586: {105 διιΐθηι, δὶ 
γα! τὴ δἀοτιϊ δϑϑοηὶ, ἰά 
(ϑ8ει. οδ5.Γ8) τρβμανς οαρία- 
τ ΙΒΕΣΊΟΙΣ ΡΙαΐ, 1. ἃ. εἰ βούλον- 
ται λαβεῖν ἔρημον ἰσο ϑν τὸ 
στρατόπεδον. ΡοΪγάει!. 1. ἃ, 
εἰ καταλάβοιεν ᾿Αϑηναίων τὸ 
στρατόπεδον. Οπλῖθ80 δ8ο- 
οαβαίϊνο τὸ στράτευμα (εἴ. 58.) 
ΟΥ̓ΤῸΓ 68 [ὈΥΠΊἃ ΒΘΓΠΊΟἢΪ8. 46 αὰ8 
ἀἴεῖν Κταορ, ατ, 8. 600, ὅ δάη. 2. 
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αἱρήσειν" εἶναι δὲ ταῦτα τοὺς ξυνδράσοντας πολ- 

λοὺς Καταναίων καὶ ἡτοιμάσϑαι ἤδη, ἀφ᾽ ὧν 
αὐτὸς ἥκειν. 

οἱ μὲν οὖν 0ὅ. Οἱ δὲ στρατηγοὶ τῶν Συρακοσίων μετὰ 
Συρακόσιοι “ ἡἀῷ ᾿ζλα ϑιαριεὶ ν τ ἐῤονδηβς 

ἐπὶ Κατάνηςτοῦ καὶ ἐς τὰ ἄλλα ϑαρσεῖν καὶ εἶναι ἔν διανοίᾳ 
ΠΣ καὶ ἄνευ τούτων ἰέναι [παρεσκευάσϑαι) ἐπὶ Κα- 
οι η: δ δς ον 65. , »νἭν 9 
γαῖοι ἐς τὸ τάνην ἐπίστευσάν τὲ τῷ ἀνθρώπῳ πολλῷ ἄπερι- 
κατὰ τὸ Ὀ- σκεπτότερον καὶ εὐθὺς ἡμέραν ξυνϑέμενοι ἡ παρ- 

λυμπιεῖον ἀ- δ ΣΡ ν ᾿ Ἢ (ἤδ 
ποβαίνουσιν. ἐδονται ἀπέστειλαν αὐτόν, καὶ αὐτοὶ (ἤδη γὰρ 

καὶ τῶν ξυμμάχων Σελινούντιοι καὶ ἄλλοι τινὲς 
παρῆσαν) προεῖπον πανδημεὶ πᾶσιν ἐξιέναι Συ- 
φακοσίοις. ἐπεὶ δὲ ἑτοῖμα αὐτοῖς καὶ τὰ τῆς παρα- 
σκευῆς ἣν καὶ αἵ ἡμέραι ἐν αἷς ξυνέϑεντο ἥξειν 
ἐγγὺς ἦσαν, πορευόμενοι ἐπὶ Κατάνης ηὐλίσαντο 

τη, Αὐ. μιν. Ὅδι. τηᾶῦρ, 55.) 4 8Π| ΒΟΓΙΡ αγαπὶ δἰϊδη 50}}0]. δἴογί. 
4}1|ἃ ἰηπιογρυοίδίιβ 5 γγϑοῖιβ8Π 05 δα 6 πηὶ ἴδ οὶ α ΑὙΠ 616} 5] τι Τὴ 
Δἀοτγίοβ οχθυοϊίατη ἀθ] οία ΓΟ 5 δὰΐ ἀδιίϊνιιπι αὐ Δοοι 58 {1} 1 ΠΟῚ 
νἱάἀδίαν 1οοῖββθ, Εὖ Ὄχϑγοϊ 8 οπηηΐμῸ ἢἶο ΠΟῚ ΔΡ(Ἶ 18. ΘΟΙΠΠΘΙΠΟΥ̓ΑΥΠΣ 
αυΔΠῚ 8078. [Ιἰδαιι6 ἀραιθ ἴαἰβϑε δίαιια ἰδηρσιϊάδθ νοοὶ ἀΠ605 (υϊ 
ΒΙοοτμἶ.) ἀρροϑβιίμηθβ. Οἷ, δάῃη, 

ὕὰρ. 6ὅ. 8 1. παρφρκευοσαρθιειν ΟΣ ν δας Πνν Ἐπ υ ΠΧ οἷς 
σκευᾶσϑαι ἴαὰι., παρασκευάσϑαι Μ, 

-- ταῦτα τοὺς ξυνδιρά- εἶναι ἐν διανοίᾳ Ἰη νου γθίϑημθη- 
σοντας, ἷ. 6. τοὺς ταῦτα ξυν- πὶ 6856. Ὀεὶ. Κτυδρ, -- ἀ- 
δο. Οἱ. 86. Π 1, 2. 1Π 82, 4. περισκεπτότερον. Αἀ οοηι- 
--Ῥ [ καὶ ἡτοιμάσϑαι ἐνιν ρδιδνατμ Ππδίγαπάατῃ Βδα. μὰ 6 0 
ἥκει ν] καὶ ἑτοίμους εἶναι τοὺς δἀδβοιίρβιυ: , Εδοϊεθαὶ ἸΠου ΠῚ 

9 “" . αι, Ω “1" . 

ἄνδρας παρ᾽ ὧν αὐτὸς ἥκει. αυπίνονϑα βαποῖα οὐ ΘΟμ 51} }ππὶ ἴϑτῃ 
5601. 6 ἱπῆηϊῆνο ἡκεὲν οἷ, οδρίαπι Οδίϊπιδα. οσοιραηάδθ, εὖ 
δάη. 24, 3. ῬδῈγ ἰὰ δββϑϑηῦ ρυοηΐογοβ οὐ ἴη- 

Οάρ. 6ὅ. 81. μετὰ τοῦ... οδαιίίοτεβ δὰ βάδην 11 Ῥυοαϊίουϊ 
ϑαρσεῖν, οαπὶ οὐΐατη 41|10- παθοηάδη, “ -- ἡμέραν. Νύκτα 
ααἱὶ θοπαπὶ δηϊπιαπὶ ἤᾶ 0 6- ΟΟμπηπιοπηοταύ Ὠϊοὰ. ΧΠἼΠ 6, 8. -- 
γϑοηῦ, [)ὲ νὶ ρΡῦϑβρ. μετά εἴ, αὐτοί δα ἰπβεααθηΐεπὶ ρϑγθη- 
δάη. Ὗ 69, 2, 111, 8. - εἦὐναν {Πιεβὶπι γεβρίοῖε: οαηλ Ρ8Υ5 50010- 
ἐν διανοίᾳ] ἤγουν διανοεῖ- τὰῖπὶ ἰᾶπὶ δεβϑβεῦ, ἴρ 831. τοίη 
σϑαι. ὅ001. Οὗ. 4. Π 80, 8. ΞΘ γυϑοιβαποΓαπῃ ἐχθγοϊατη. ονο- 
--χκαὶ ἄνευ τούτων, οὐδ ἢ οδϑγυθγαηί, -- ἄλλοι τι νές. Νία. 

βίπθ μῖὶ8 πιηύ 115. - [παρ- 6Υ, 9. -- ἐπεὶ δὲ ἑτοῖμα. 
εσκευάσϑαι)]. [τα ἴῃ δηΐπηο ἦν; ΘῸΠΙ ἃ αὐ 6 ΠῚ ἰἢ ρτοπιρία 
Βαθεθαπί, πο δά δαηάπμηι ρᾶγαιὶ [115 δϑϑοὺ οἰϊδὴ δρρᾶγϑδίιϑβϑ 
6558, υομἶ8 ΠῚ, τ ΕΧ νΘ Ὁ 5 ἰηΐνα Ὀ6ΙΠῸα5, 408 ἀ6 τ ἀϊοίαπι) 680 
βουῖρεῖϑ ἐπεὶ δὲ ἑτοῖμα αὐτοῖς 08, 1. Οὗ, ἀθ νου 8 τὰ τῆς 
καὶ τὰ τῆς παρασκευῆς ἣν ἰῃ- παρφασκ. βιρια 239, 1. -- αἴ 
16]! 6ρῖταν, γεν εῦα ρϑυδύϊ ἰδ ΠῚ δγδηύ, ἡμέραι. ΡΙΌΓΑΙ ἀὰὺ' ἰΕΠΠΡῸ8 
Ῥαιθὶ παρεσκευάσϑαι νουθοτα. πηίνθγβιπι δπΐ ρΟίΐι8. ΠΟ 50] πὶ 
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2 ἐπὶ τῷ Συμαίϑῳ ποταμῷ ἐν τῇ Δεοντίνῃ οἵ δ᾽ 
᾿ϑηναῖοι ὡς ἤσϑοντο αὐτοὺς προσιόντας. ἀνα- 
λαβόντες τό τὲ στράτευμα ἅπαν τὸ ἕαυτῶν καὶ 
ὅσοι Σικελῶν αὐτοῖς ἢ ἄλλος τις προσεληλύϑει 
καὶ ἐπιβιβάσαντες ἐπὶ τὰς ναῦς καὶ τὰ πλοῖα, ὑπὸ 

ϑνύκτα ἔπλεον ἐπὶ τὰς Συρακούσας. καὶ οἵ τε 
᾿Αϑηναῖοι ἅμα ἕω ἐξέβαινον ἐς τὸ κατὰ τὸ Ὀλυμ- 
πιεῖον ὡς τὸ στρατόπεδον καταληψόμενοι. καὶ οἵ 
ἱππῆς οἱ Συρακοσίων πρῶτοι προσελάσαντες ἐς 
τὴν Κατάνην καὶ αἰσϑόμενοι ὅτι τὸ στράτευμα 
ἅπαν ἀνῆκται,. ἀποστρέψαντες ἀγγέλλουσι τοῖς 
πεζοῖς. καὶ ξύμπαντες ἤδη ἀποτρεπόμενοι ἐβοή- 
ϑουν ἐπὶ τὴν πόλιν. 

1 00. Ἔν τούτῳ δ᾽ οἱ ᾿4ϑηναῖοι, μακρᾶς οὔσης ἐνταῦϑα μὲν 
τῆς ὁδοῦ αὐτοῖς, καϑ'΄ ἡσυχίαν καϑῖσαν τὸ στρά- Ξρτα ες 
τευμα ἐς χωρίον ἐπιτήδειον καὶ ἐν ὡ μάχης τε ροῦνται. ἀφ- 

ικνοῦνται 

8 8. ἐς τὸ Ρα]. Κ. (ει ἴτὰ Ιεσϑηάϊπηι 6556 οοπίθοῖς ΠαΚ.); 
τὸν τοῖϊααϊ. Ουδτα ἴῃ Η, Βερ. Τιυρὰ. ΒιρΘίβοῦ. μέγαν λιμένα, δὴ 
ἰθλονθ. Βδρη}. ϑγηΐ. Ρ. 184 Εὖ ΑΠΠ ποηπα!ῖ τόπον ἃιαϊθη5 ο0Π|- 
Ρᾶταυ ὅόρι. 00. 1061 τὸν ἐφέσπερον. Αἱ Ποο ΒΟΡΠΟΟΙ 15. ἸοοῸ 
ΕΧ ΞΌρθυϊουθα5 χῶρον τϑρϑίθπατιπὶ 6558 δἰιθοὶ π6 6 πιᾶρῖβ 810] δά- 
ἜΤΙΝ δβύ δ] Πρ 515 τόπος. 

606. 8 1. καϑέσαν τι οοὐά., ἐκάϑισαν 1ι. αι. νυ]ρο. 
οἱ ἫΝ ἣν 180,07. 

δανθηίιβ., 568 οὐϊδηὶ ργοϊθοι: ἢ 5 
ἀἴεβ β᾽ θα Ποϑίυν, --- Συμαΐίϑω. 
Εβι τηαχίμηιβ 510" Πα 6 Πανὶα5, ἀτιὶ 
πὰηο ἀϊοϊταν αἰαν οί. ΟἿ, ΟἸαν. 
5ῖο, Ρ. 124, ΗοΪπι, Ηἰβί. ὅἴῖο. 1 
Ρ. 21 534. 

8 2. Σικελῶν. 
τὰς ναῦς καὶ 
Οὗ, δάη. Ιν 116} 8ὲ 

8 8. καὶ οἵ τε ᾿Αϑηναῖοι 
οοὺ. Οἵ, ιοά. ΧΠῚ 6, 4, αυἱ 
ΑἸ πΊ θη 5685 ΟἸΥ πη ρῖθο Ρουτο5 6588 
ἴα! 50 ΠᾶΡΓΑΐ, γα. ἴηῦγα 10, 4. --- 
ἐς τὸ κατὰ τὸ Ὀλυμπι- 
εἴον. Αἀ πρυςΓᾺ ΠῚ Παβίγὰ πὰ πὶ 
θΚοΓ Θοπιρᾶγαὶ 606, 1 τῇ μὲν 
τειχία τε καὶ οἰκίαι εἶργον 

- παρὰ δὲ τὸ Ἀρημνοΐί, “δ, 1 
παρὰ πᾶν τὸ πρὸς τὰς ἘΠπῚΣ 
πολὰς ὁρῶν, θ4, 1 περὶ τοῦ 
πρὸς τῷ Ὀλυμπιείῳ χωρίου. 

Οἱ 62, ὅ. --- 
τὰ πλοῖα. 

Αἀά, Κτυορ, ἀτ. 8 80, ὅ δάη. 12. 
6 ΟἸγπρίθο οἱ, άπ. θ4, 1, ἀθ 
ἰοοὺ Θϑοθηβίοηΐβ ρίατα ἴῃ ἀάπ. 
06, 1. -- τὸ στρατόπεδον. 
ΑτὐΠουϊαπι ἀἀάθηβ οϑ ΡΥ τὸ- 
βρίοιυ Το, ϑηϊοοοάοπιΐ5 ΘΔρΡ 5 
γεῦθᾶ βουλόμενοι στρατόπεδον 
καταλαβεῖν ἐν ἐπιτηδείῳ." 
Βεπδά. -- πρῶτοι, ἷ. 6. δηίο- 
αυδπὶ Το] 415. ΘΧονοΐτι8. 60 δά- 
νθηἶγοί. --- ἀποτρεπόμενοι]) 
ὀπίσω ἐπανερχόμενοι. 508}0]. 
-- ἐβοήϑουν ἐπὶ τ. π. ΟἹ, 
Δάη. 1 107, 8. 

Οδρ. 66. 81. αὐτοῖς] τοῖς 
Συρακοσίοις. 5600]. -- καϑ'- 
ἴσαν τὸ στράτευμα. ΟΥΙΝν 
98,1 ἐς χωρίον καϑίέσας ΕΥ 
{, 4 καϑίσας ἐπὶ λόφου καρ- 
πόύνν, ντῷ στρατόν. 6 τὸ οὗ 
ΡΙαι. . π- μάχης ἄρξειν 



δὲ καὶ οἵ 
Συρακόσιοι. 
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ἄρξειν ἔμελλον ὁπότε βούλοιντο καὶ οἵ ἱππῆς τῶν 
Συρακοσίων ἥκιστ᾽ 

Ν 3 . . ΙΒ, 
[ἂν] αὐτοὺς καὶ ἐν τῷ ἔργῳ 

καὶ πρὸ αὐτοῦ λυπήσειν" τῇ μὲν γὰρ τειχία τὲ 
κι 3... ὃ Ξ ᾿ ΄, Χ ’, ᾿ κ 

καὶ οἰκίαν εἶργον καὶ δένδρα καὶ λίμνη, παρὰ δὲ 
Ἁ ΄ 

τὸ χρημνοί. καὶ τὰ ἐγγὺς δένδρα κόψαντες καὶ 
ῥ, ΓΝ Ν , ’ (Υ - 

ἘΞ ΤΕΜΕ ΝΥ ἔπι τος ϑαλασσαν παρα τὲ τὰς ἈΠῸΒ 

σταύρωμα ἔπηξαν. καὶ ἐπὶ τῷ “άσκωνι ἔρυμά τε, 

ἡ εὐεφοδώτατον ἦν τοῖς πολεμίοις, λίϑοις δγε 

8. 2. ἐνεφοδώτατον ὅτ., ἐφοδώτατον τεϊϊᾳυὶ. 

ἔμελλον. Ἀροία Ροτί,: ργο6- 
1 ἰπἰτίαπι οτδπίὶ Γαοιατί, 
ΟΥ ΙΝ 18,2. -- ἐν τῷ ἔργῳ, 
ἴῃ ρΡιρπὰ, -- λυπήσειν, αἵ- 
ΠΠΙοταίατὶ ογϑηῖ. Οὗ Ιν 58, 
9 λῃσταὶ τὴν “Μακωνικπὴν ἧσσον 
ἐλύπουν. Ὁ ἀεἸοῖο ἄν οἴ. ϑ.8}}, 
(υδεδί. στᾶπι. Ρ. 9. 54. ϑευνϑίο 
ἄν λυπήσειαν οοπὶ, Μείποκ. 
(Ηθιμη. ΠῚ ρ. 8572) νεὲὶ ρυορίεθγ 
8ΟΥ, Γοϊοϊθπάτπιπη, Νραιθ δῃΐϊπὶ 
ἈΠτΠῚ 814 16Π|, 564 ΟἸΠΠΘΠῚ 6110 
Ῥυρσηδπι ΘΟΠΊΠἰ 6 η658. ν6] οοπι- 
ΤαΪβϑασὶ δἰ ΠἸοἰθ πίαγ δα αϊίατη. ἰπὶ- 
Ρεύμτη ΑἸΠΘπἴθηβ685 εν αγο νο- 
Ἰμηΐ, -τ- τῇ μὲν γὰρ..«κρημ- 
νοί. Ὀαρθίίαπι Ἰητουργοίθδ, ὈΐΓΙΙΤη 
Ηΐο Ἰἰοοὰβ δὰ ἀβδθχίγαπὶ ἃῃ δὰ 5ϊ- 
πἰβίγατη ἀπδρὶ τἴρϑηι ἔπογιύ, ΠΙσὰα 
ῬΥΔΘΙΘΥ ἀ]105 ΠΟΠΉΔ]]05 ρσοραΐ 
Αγὴ. ὕΟυϊ βρηίθηςίαθ. ρϑ] ΠῚ, 
αι ηο0η νἱἀδυθίαν Αἰϊὰ πἰβὶ Πγ- 
βίτηθῖθα 6586, ΟὈβίαγθ οἱἱπὴ ογὸ- 
αἸαΙ πηι; ΘΑΠῚ ΘΠΪΠΊ, 481 508 ΠΊ 
ΘΟ ΠῚ 886 (θυ ]Δ 6 ἃ ΠΟΡΪ5 ἰη- 
βρϑοίδθ ππὶ Ὠιἀοἰΐαπα ὁὀοηιϊηθηΐ, 
ἴῃ β᾽ ηἰβίτα ἀπδρὶ γὶρα οο]]οσδηί. 
Ατ Αὐποϊάϊαπα τἀ 018 οαἰθγὶβ. Ρ]6- 
ΤΌΠΙαΙ6 ϑοσανδίϊοῦ 860 π|}} 85 ἴῃ 
β᾽ Πδίσα τῖρα ραϊα 65, αδὶ ἔπϊββ 8 
ΕΧ ὟΙ 101,1 αἴᾳαθ αἰϊπη δ αἰα 6 
σοηϑίαιϊ, 58ἃ σοπΊρίατο5. ἴῃ ἀθχίγα 
ΘΧΠροί. Αἰαι δα Θαηά οι ἀθχίγα 
ΤΙρδΠῚ δἃ5 ραϊιαθβ, ατιὰ8 ΠΠΟ 
Ρδηίδῃ 0 νοσδηΐίαν, 6586 ἀϊοῖϊί 
Κορ δ άα5 Τὸ Πρ. 46. Εἰ 
ΟΠ] Το απ ΟΠ ηἶὰ 5θηίθης,86 
ΘΟΓΆΠῚ. αἱ ΑἸἸΙΘ ἢ ΘΠβ᾽ ατὴ οαβίγα 
101 οοἸ]οοαηί, ἰανθαηΐ, οἰϊδπὶ ἴῃ 
ἀοχίτα Απδρὶ τἷρα ργορο 1||45 ἀο- 
Τη 115 Θύ Δ ΟΥ 65 561 ΡΓΟΡ6 51η5ΓὩ Τὴ 

5. ἔφοδος 

οοΥπα ΑἰΠθηϊθηβίππι Ἰοοαμη 4π6η- 
ἀπ ρα αβίγοιη [α͵5886 ϑβίἰδίιθυα 
τη] 4115 ἀπᾶτη 8115 αἰ Ποῦ ἐαι1- 
θ115 ᾿Π 6 Χ ΣΙ ΟΦ Ὀἢ Π1 0115 ἱπιρϑαἶτῖ, Αο- 
σοαϊν, απο, 51] τηλῖον 1118. ρ8}15 
ΤΥ βἰπηθίθα ἱπ 16} 16 Θγθία τ, ΤΠποΥ- 
ἀϊάοπι πο λίμνη, 5εὰ ἡ λίμνη 
ἡ ἐν μείια καλουμένη, αἱ 
ὙΙΙ ὅ8, 2 βουϊρίαναπι [πἰ556. ρτο- 
ὈΔ4 116 οϑύ, Οἱ, Ηοϊη. Ηϊβί. ὅ1ο, 
1 Ρ. 129, ΠΡ. 26. ᾿Αρημνοΐ 
ν]ἀ δία 6556 ΓΡ68 ἴπρᾷ ΟἸγπιρίεὶ 
Πηϊοη5, 5ᾶχᾶ ργδουιρία ἃ ΟἸ γπι- 
Ῥίεο ἰπ πιᾶγ Θχοιγγθηϊα. ἢ 6 
παρὰ δὲ τό νϑγθογιιπὶ 60}10- 
οαιίοπο νἱᾶ. δάη. ΠῚ ΘΙ], 1. 

8 2. σταύρωμα. Ἦσος ναὶ- 
ἸὰπΠῈ υἰγτη ἃ Τηϑιὶ 8ὴ 8 ἰδγ8ἃ 
οορὶἰαπάυτη 5᾽Ὁ, ἀυδογπηΐ ἰηίογ- 
ῬΓοίθβ. Νοὺϊβ αἂὐλ ΒΙοομηῆεάϊο 
ἩΠυὰ ΡΙδοοῖ. Οἱ, ΝῊ 88, 2. -- 
ἐπὶ τῷ ἄσκωνι. ἘΠ ΒΕΘΟπΙΒ 
[νἱοῖ γδὶ βίπυβ, ατ1ἃ ἀ6 τῷ οἵ. 
(06}}.1 510π|8 'π ἈΠῚν ΓΒ ἰΔ Π ΠῚ 
ἀοἤη1 ροίοβί. Ιῃ τϑοθβδὰ ροτ- 
[8 ΘΠῚ ἔιἶ586. πονΐπηι5 [6χ ὙΠ 
52, 2. 0]. οὔὐπιὶ Ὠὶοὰ. ΧΙΠ 18, 8] 
αὐ ῬΓΟΡῈ 5πι5 Μαράδίθηδα [αὶ 
ΔῸ 4115 Ματγῖπα ἀἱ Μεϊοοδᾶ 
νοοδίαγ}] ρδγίθη) δχίγοηϑηη δα 
Βορίθη το η65 βρθοίαπίοη, αὶ 
ἴᾳρσα ΟἸγτηρὶοεὶ δὰ [ἰ{π8 ἀδουγγαῃΐ 
δὲ ΤΌΡΘΠΙ ΡΓΟΠΊΪΠΘη 6 ΠῚ ΡΓΟρΡίοΓ 
᾿ρϑῦμη δᾷδα δησαίατη εἰβοϊαπί, 
ἔαϊ5568 νυ β᾽ Π1116 δϑί.Ί Αστη. ὕδγία 
84 ἀθχίγατη Απδρὶ Υἱραπὶ {558 
ΟΠΊΠ65 ργϑοίογ (106}}. ἴῃ δα, 2 
Θοποραμῃϊ, οΥ. Ποῖπι. Ηἰϑβίέ. 510. 
ΠΡ. 2θ19:--- ἔρυμά τε. Κτυερ. 
ἔρυμα τι οοπίοοῖ!, φαοα τϑοίρεγε- 
ΠΊι15, 81 ΠΟΪ8 βα 15 οοηδϑίαγοι ἐπὲ 

"πασιστυσπὐσσ τ πἰὐπππὰἰὐσπσππνπ απ. τ τς τ ὐςἰ σπτὸ  τ 
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δὴν καὶ ξύλοις διὰ ταχέων ὥρϑωσαν καὶ τὴν τοῖ 
8 ᾿ἀνάπου γέφυραν ἔλυσαν. παρασκευαζομένων δὲ 

ἐκ μὲν τῆς πόλεως οὐδεὶς ἐξιὼν ἐκώλυε, πρῶτοι 
. “ “-» ΄ ΐ ’ δὲ οἱ ἱππῆς τῶν Συρακοσίων προσεβοήϑησαν, 

ἔπειτα δὲ ὕστερον καὶ τὸ πεζὸν ἅπαν ξυνελέγη. 
καὶ προσῆλϑον μὲν ἐγγὺς τοῦ στρατεύματος τῶν 
᾿ϑηναίων τὸ πρῶτον, ἔπειτα δέ, ὡς οὐκ ἀντι- 
προῇσαν αὐτοῖς, ἀναχωρήσαντες καὶ διαβάντες τὴν 
9 ’ ε Ν 9 ΄, 

Ηλωρίνην ὁδὸν ηὐλίσαντο. 
1 01. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ ᾿4ϑηναῖοι καὶ οἵ ξύμ- ἤει ΟΣ 

ομενῶν Οοὐὔν 
μαχοι παρεσκευάζοντο ὡς ἐς μάχην καὶ ξυνετά- ἀμφδιέσῶν 

ξαντὸο ὧδε. δεξιὸν μὲν κέρας ᾿Δργεῖοι εἶχον καὶ ὡς ἐς μάχην 
δηλοῦται ἢ 

ΠῸΠ Ἰηϑρὶβ δαἀϊδοιϊν πὶ δϑὺ αὐδηὶ δέοδος, εἴσοδος, πάροδος ἔξοδος, 
πρόσοδος, σύνοδος. Μετᾶπι ἰδοίΙομθπὶ ρυδοροί 5600]. εὐπρόσιτον 
Ἰητογργοίαιαβ. Οἱ, δάη, 

ὃ 8. 
Ρ. 8671. 

τῷ Ζάσκωνι ποῖ ρ0586 οἰἶΐαπι δὰ 
καὶ τὴν τοῦ (4. γέφυραν ἔλυσαν 
γοίογεὶ. -- εὐεφοδύίύτατον. 
ὍΝ ἸΧρη γε 11 Ὁ 15.5 ΒΟΙ 
εὐοδώτατον, αυοα ροίϊι5 Ρ6.- 
ν᾿, ΟΧ Ρ οαἰύ πὶ ααδτὴ ἃ ἀϊτα 
ἔδοια βισηϊἤοανῦα (1855. πηοηθί, 
-- λέϑοις λογάδην. Οἵ, αάη. 
ΙΝ 4, 2. 81, 2. -- τὴν τοῦ 
᾿Ἄνάπου γέφυραν ἔλυσαν. 
ἡ Πσηο Ῥοπίθιη ἤθη ἰΐᾷ ΠΊᾺΪ ΠῚ 
40 οδίϊο Απᾶρὶ [0] ἴη 1μοδκὶϊ 
1 θ 1} τϑοθηίϊοι ρΡΟῺΒ 651] ἃ αἶ556 
ἴηἀθ ἃρρᾶτοί, αποα ΝΙοϊα8. [6 πὶ 
ἰητουβοϊηάθη 0) ἰὼ ἃρίίαθαί, αἱ 
Ποβίθπ)Β ἃ ἱἰτοηίθ, ἰάὰ δύ δἃὉ 
ΟἸγτηρίθο, ργοργθαϊθηίθη 56 ἃρ- 
ΘΥβάϊ οορογοῖ.ς. Ασῃ, [Ιίδαὰ6 ἃ 
Ροηΐο δα ΟἹ πιρ  θιπὶ ΡΥ ΡῈ ΟΥ8Π 68 
εὐ Αηδρὶ δοῃπαθηΐθβ ἔθγοπίθ ἢ 
ἀἰβησηθηά 5, δἰβϑὶ 4} 106 βίδίθθυα 
ν]άἀδίυν 1,θακίαβ ἀρια ΒΙοοιηΐ, δα. 
2, Π  . 678 54. (οἵ, ΠοΙπ. 1]. 1.); 
1ΠΠ πὶ ΘΠ Ο ΟΥ̓ 6 ΠῚ ᾿ηςουβοϊηἀ θηαὶ 
Ῥοιοβίδίθπη ΑἰΠΘηἸθηβῖθ 5. ἔμ ͵ 556 
Αὐη. περϑί, εὐ ἀοϊθίαμη ποη 6856 
οχ 710, 4 εοχίν, νἱἀδίαγ ἰη 6]! οἹ. 
Ελ πῖβὶ δαρτγα οὰπὶ Κταθρ. ἔρυμα 
τι Ἰερίπιιβ, ἱρϑὶβ ΤῊ. σϑγθὶβ ἴη- 
ἀϊοαίαῦ ἤσπο ροπίθπι ΡΥΟΡΙῚ8Β 
Ῥαβοοηθπὶ ἴμπϊ5δ8θ. Εἰ ΡΙαγοβ 

᾿Ἔλωρινὴν νεὶ Ἑ λωρινὴν ταῦ οοἀά. Οἵ, Ηειοάίδη. 1 

Απδρὶ ρομίθβ πιοπιουδί ΡΪαὶ, Νῖς, 
16. Απᾶρυβ ποαΐϊα ΑἸΓθο πο- 
τη] ηδίαν, 

88. παρασκευαζομένων. 
(φμῃοιϊν πὶ δοοιιβαίϊνο Ργδοϊ αι πὶ 
6586. ἃ Τῆυο,, τὖ ρϑιιοὶρ᾽ μη] 
οὐδηι ἰψουὶ νοῦ προσεβοήϑη- 
σαν οοηνθηϊγοί, δαἀποίαί Βδι. --- 
προσεβοήϑησαν, Ῥοτί.: δὰ 
ΟΡ Θπὶ (51ὶβ. τϑθ8) ἔδυ θη ἀἃ Τὴ 
οὐσυγγόγαηῖ, --- ἔπειτα 
υστερον. Οἷ, δάη. 1] 9, 2. -- 

Ὄ δὲ μα» ᾿, ς Δ 

τὴν Βλωρίνην δον. ,,ἤδεθο 
νὰ Ηρίοσο [ἀ6 αὰ υγῦ6 νἱὰ, 

. ΟΤαν. 51ο.. δηΐ, Ὁ. 184 54.] ρῥτο- 
[θοία οὐα ΠῚ πἀδαπιθ. ΠΡ (ϊ Πλὰ πὶ [6- 
Βθ6η5 Ῥιοοανγοθ αὶ δὰ ἥΠανίαμη (ἃ 
οὐρϑυῖπι {(1180,5). Τομη οοοδϑιιπὴ 
ΥΘΥΒῚΒ. πἀϑ4πὸ δά νδάϊοθβ ΟἸγηι- 
Ρἷδὶ νϑυρθηβ [1ὈΪᾳ 6. ἄθηιο πᾶυὶ 
ΔΡΡγορίπαυδῃβ, ἀθ 400 νἱά. 1]. 1.} 
{88 ΑΠΑΡῸΠῚ ΡῈ. Ρογίᾶ5 Τϑιηθ- 
ηἰτ 45. ἴῃ ἀγρθθπι ἀυχὶς, ΤΠ οίγο πῃ, 
Ρ. ὅ8 5ᾳ.“ 6061}. ἀδ 51:, ὅγγδο, 
Ῥ. 81. δηι ΟἸ γι ρ ΘΠ {γ8 η515858 
εὐ ΡῈ. ν᾽] ὴῖ απ θὰ ἰῃ ἀρ ΓΟ 
Βίγαίαπὶ 6586. εχ 10, 4 οορποβοὶ 
ἀοοσού ἄτη, ἤδηο νἱδηὶ νΘΡΒῈ5 
ΒΘρίθῃ ΟΠ 6 ΠῚ ΘΟ ΓϑΟΙ 581 ἰγ8}5- 
θγαβϑὶ οαβίνα ροβιθιηΐ, 
άρ. 67, 81. δεξιὸν κέ- 



τάξις ἕκατέ- Παντινῆς, ᾿Αϑηναῖοι δὲ τὸ μέσον, 
ρῶν. 

149 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, ξξ΄. ξη΄. 

τὸ δὲ ἄλλο οἵ 
ξύμμαχοι οἱ ἄλλοι. καὶ τὸ μὲν ἥμισυ αὐτοῖς τοῦ 
στρατεύματος ἐν τῷ πρόσϑεν ἦν, τεταγμένον ἐπὶ 
ὀχτώ, τὸ δὲ ἥμισυ ἐπὶ ταῖς εὐναῖς ἐν πλαισίῳ, 

ἐπὶ ὀκτὼ καὶ τοῦτο τεταγμένον᾽ οἷς εἴρητο, ἧ ἂν 
τοῦ στρατεύματός τι πονῇ μάλιστα, ἐφορῶντας 
παραγίγνεσϑαι. καὶ τοὺς σκευοφόρους ἐντὸς τού- 
τῶν τῶν ἐπιτάχτων ἐποιήσαντο. οἱ δὲ Συρακόσιοι 
ἔταξαν τοὺς μὲν ὁπλίτας ἐφ᾽ ἑκκαίδεκα, ὄντας 
πανδημεὶ Συρακοσίους καὶ ὅσοι ξύμμαχοι παρ- 
ῇσαν (ἐβοήϑησαν δὲ αὐτοῖς Σελινούντιοι. μὲν μά- 
λιστα, ἔπειτα δὲ καὶ 1 ἐλῴων ἱππῆς. τὸ ξύμπαν 

ἐς διακοσίους. καὶ Καμαριναίων ἱππῆς ὅσον εἴκοσι 

καὶ τοξόται ὡς πεντήκοντα). τοὺς δὲ ἱππέας ἐπ- 
ἐτάξαντο ἐπὶ τῷ δεξιῷ. οὐκ ἔλασσον ὄντας ἢ δια- 
κοσίους καὶ χιλίους, παρὰ δ᾽ αὐτοὺς καὶ τοὺς 
ἀκοντιστάς. μέλλουσι δὲ τοῖς ᾿4ϑηναίοις προτέροις 
ἐπιχειρήσειν ὁ Νικίας κατά τὲ ἔϑνη ἐπιπαριὼν 
ἕχαστα καὶ ξύμπασι τοιάδε παρεκελεύετο. 

ρας. ἴ)6 ὐθα!ο οπλϊ880. νἱά, 
δάη, 1 48, 4. -- τὸ δὲ ἄλλο. 
ΟΥἮἨ, δάπ, [Π 107, 4. -- ἐν τῷ 
πρόσϑεν, ἴῃ ρυϊπᾶ δοῖο. -- 
ἐπὶ ὀκτώ, ἵπ οοὐοὸ πιἰ}1υι τὴ 
αἸυϊτα αϊη θὰ, Οἱ, δάη, ΚΡ 98, 
4. -- ἐπὶ ταῖς εὐναὶῖς, ἍῚ 
ἰοηίοτία, ΟἷἍ δάη. ΠῚ 76. -- 
ἐν πλαισίῳ. »Πλαίσιον, αἱ 
5010 1: ΑΘ 8, ΡτΟρυῖο ει ὅταν 
ἐκ τεσσάρων πλευρῶν γένηται 
ἡ παράτα ις οὐκ ἐν τετραγώ- 
νῳ, ἀλλ᾽ ἑτερομήκει σχήματι." 
Ητ 8. τὰ ΔοΙθ τὴ π8 πού ἢ 6856, 
ααἴᾶ.,. οὐπ] ΑΥΠ θη θη5685 ὀδβίγα 
ποηάππὶ ρ᾽απθ τλιηΐν 58θηΐ, οδ- 
Ἰοηθ8. ἰδ Ῥαρσηαπιὶ θουίου!ο 0Ὁ- 
θοῦ οββϑηΐ, ηἰβὶ ἴῃ δοῖθπὶ 0}- 
Ιοηρᾶπη βῖνθ αιδάγαι πὶ Οδν ΠῚ 
γϑοθρὶϊ οββϑηῦ, δα ποίαν ΑΤη,, ααἱ 
ἵπίτα αὐδάνγαία ΘΧογο 8. ῬᾶΓίΘ8 
δὰ ρῬγοο! απ ππὶ πὴ ἰάοηθαβ γ8- 
ὁδρίαθ. 6886 ἀδηλοπβίγαι οἰϊα ΠῈ 6Χ 
Ιν 120, 2. ΜΙ! 78, 2, Χοϑη. Αηδῦ. 
ΠῚ 2, 80. 8, 0. 4, 19. -- ἐφ- 
ορῶντας, ον πονναπίθβ, Οἱ, 

ΙΝ 182, 8. Χοη. ΔηδΡ. ΥἹ 8, 14. 
Βταδίτα, τάχιστα ἐφορμώντας 
Μείποιο, 1.1. Νδ υβἰϊαύιπι αἰ- 
ἄοπὶ ΤΊν. ὁβὲ νοοαθ!απι ἐφορμᾶν. 
-ῦ ὀνξῦρι,ο. ἐποιήσαντο, 
ἰηίτα Π08, 4 ἴῃ δι 8᾽α 118 
ΟΟΙΠοοαυϊ ΟΥ̓Δ ἢ ὑ, ΓΘΟΘΡ ΘΓ ὕ, 
Οἵ, Π 88, ὅ. Χροη. Απδαῦ. ὟΙ 
8, 10. 
δ 2. ἐφ᾽ ἑκκαίδεκα. ΤἸιοπὶ 

ἴῃ. αἰ ἀϊποῖη, --- παν δὴμ εἰ. 
ΘιΘρ ΒΔ ἴθ ΤΠ685. ν. πανδ., 
τα] ἱπίογργθίαιαν πὶ ἀ ἢ ἷν 6 Υ- 
Βἀ τη, Βροίβ ἤδαβ,: ααἱ ογαπί 
ΟΠΊΐ8 δὲ γὙ 8 08 ἃ ἢ ΟἿ ΠῚ μΡο- 
Ρα]ὰ5. Οἱ, 68, 2. -- μάλιστα, 
Ρτδθοῖρῖ, Απίδ Ποὸ ΠῚ ΠΊΘΤΊΙΤΏ, 
α018}18. ἴῃ το] 18. δ ἀἶνι8 811, οχ- 
οἰαἶδθθ βυβρίοαίαν. ΟΙα588,. αὐοὰᾶ 
ΠΟΡ15 Ῥᾶγαπὶ ὀθνιπὶ ν᾽ ἀθίαν, --- 
τὸ ξύμπαν. ΟΓἉ, δάη. 1 14. 
-- ὅσον. ΟἿ, Μαι. αν. ἃ 86 
αἄη, 1} οχίν, --- ἔλασσον. διά. 
ααη.Ψ1, 2. 

8 8. ἐπιπαριών. Οἱ, δάῃ, 
ΙΝ 94, 2. Υ 69, 2: 



τῷ 
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608. .Πολλῇ μὲν παραινέσει. ὦ ἄνδρες. τί δεῖ Νικίου λόγος 
τ ᾿ ἑ πρὸς τοὺς χρῆσϑαι. οἱ πάρεσμεν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀγῶνας ᾿κλρρεν εῖνθί τς 

αὐτὴ γὰρ ἡ παρασκευὴ ἱχανωτέρα μοι δοκεῖ εἶναι 
ϑάρσος παρασχεῖν ἢ καλῶς λεχϑέντες λόγοι μετὰ 
ἀσϑενοῦς στρατοπέδου. ὅπου γὰρ ᾿Αργεῖοι χαὶ 
“Μαντινῆς καὶ ᾿᾿ϑηναῖοι χαὶ νησιωτῶν οἱ πρῶτοί 
ἐσμεν. πῶς οὐ χρὴ μετὰ τοιῶνδε χαὶ τοσῶνδε 
ξυμμάχων πάντα τινὰ μεγάλην τὴν ἐλπίδα τῆς 
νίκης ἔχειν. ἄλλως τὲ καὶ πρὸς ἄνδρας πανδημεί 

τε ἀμυνομένους καὶ οὐχ ἀπολέκτους ὥσπερ καὶ 
ἡμᾶς. καὶ προσέτι Σικελιώτας. οἱ ὑπερφρονοῦσι 

κ ς - ξ τιν δὲ " ΠῚ Ἀ ν ᾿ Ε δ 4 
μὲν ἡμᾶς. Ὁπομενοῦσι δὲ οὐ. διὰ τὸ τὴν ἐπιστη- 

“ , ἊΝ , ᾽ 

μὴν τῆς τόλμης ἥσσω ἔχειν. παραστήτω δέ τινι 
᾿ Ἷ 

καὶ τοῦδε. 
᾿ κ - . “- 

χαὶ πρὸς γῃ οὐδεμιᾷ 
μαχόμενοι χκτήσεσϑε. 

παραχελεύονται" 
Ε ξ 9 Ι 
ἔσται ὁ ἀγῶν. 

ὕδρ. 68. 81. οἱ πάρεσμεν. 
ϊ. ε. ἡμᾶς οἱ π. Οὗ Κσαες, ὅτ. 
8 81, 18. -- ἐπὶ τὸν αΥὐτὸν 
ἀγῶνα. Οὐπλ οπιηὶθβ ἰὰεπὶ 
ΡῬτοροβιτυπη δἰξΐ δου θη, πΟὴ 
τ] 18. ἃς γατᾶ ΟΡῈΒ δϑὶ οὐδ 06. 
-- αὐτὴ γὰρ... λεχϑέντες 
λόγοι. ϑιμ τα Ἰερί τους ΟΥ 69, 2, 
δὶ οἵ. δάῃ. 

. 5. πρὸς ἄνδρας, κἅ- 
ΥΕΥΒῸ5 ΥἾΤΟ 5. δὰ πῇ νοῦ Υ 68 
511 οαπὶ νἱγὶβ. Οἱ, δάη. 40, 1. 
ΟἹ, ὅ. ͵ -π- πανδημεί τε ἀμυ- 
νομένους ΡϑΥΓΙοῦ δίας δὰ- 
Ἰαποίῃι καὶ οὐκ ἀπολέκτους 
ἀηϊνούβαη ἀεΐεηἀεπαϊ τὙϑιϊοη θη 
ἰηάϊοαί, ποῦ δὰ ϑοϊδπὶ 4υϑηι 
δοίυτὶ βαπί Ρυσηδη φεογιϊπεῖ. 
Ιδαὰ6 ὩῸΠ φΡτοθαῦη Μεῖηεκ. 
(Βεγαι. ΠῚ ρ. 869) Θοῃϊθοιαγϑτῃ 
ἀμυνουμένους. οὟ 5 τοῦ παν- 
δημεί ποῦ εβὶ ἴθ πηϊνεγϑὶβ, 
αυοὰ δυσοηάδε 5ἰῖ Γουυηϊάϊηὶ, 0 
τηϊηδηάδο, θεὰ ἴῃ οοἰϊανὶε 

ΡΓομπηΐβουδ, ἱποοηάῖία πιὶιὶ- 
τυάϊης. Βαὰ. Οἵ, δάη. 67, 2. 

πολὺ τὲ ἀπὸ τῆς ἡμετέρας αὐτῶν εἶναι 
φιλίᾳ ἥντινα 

καὶ τοὐναντίον ὑπομιμνήσκω 
ὑμᾶς ἢ οἵ πολέμιοι σφίσιν αὐτοῖς εὖ οἷδ᾽ 

οἱ μὲν γὰρ ὅτι περὶ πατρίδος 
ἐγὼ δὲ ὅτι 

᾿ 9 ᾿" 

μὴ αὐὔυτοὶ 

δ 
οτι 

οὐκ ἐν πατρίδι. ἐξ 

-- ὥσπερ καὶ ἡμᾶς. Ῥε δο- 
ουβαῖϊνο νἱά. δάῃ. Ὗ' 44 1 εἰ ἀξ 
δαάϊίο καί Κυαεσ. ἢ 69, 32 δάῃ. 
18. ὑπερφρονοῦσι φῦν, 
ἡμᾶς. ΞιΠΗ τεῦ ἴδτῃ ΠΠ 89, 5. 
δ μένε πεῖν ἄσεαν. Οἱ. δάῃ. 

ΙΝ 61. 2. ΥἹ 84,9. --Ἐ ἡμετέ- 
ρας. Οἰαβ5. τηᾶν αἱ! ὑμετέρας. 
ϑοὰ ποὴ νἱἀδπιβ, οαγ ΡΥΟΠΟΠΊδη 
Ροξϊὰβ δὰ χτήσεσϑε οὐηνθηΐγε 
ἀεθεᾶι α8πὶ δὰ Ῥγοχίῃηδ Ῥγδε- 
ΞΥΘΒΞΌΠΣ ἡμᾶς. Αἰἴχὰς ἐσ δτϑὶ- 
{το δἰϊογηδτα βοϊθφῃηΐξ ουϑίογεβ 
Ῥυϊπαπὶ εἰ βεοιμῃηάδηι ῬΘΓΒ. Ρ]Γ. 

ἥντινα ... κτήσεσϑ᾽ ε. 
Τεπιεγο Ἀδυομεηβί. (Ρ}}]. ΧΧΧΥῚ 
Ρ. 344) οὐ δῃηίς κτήσεσϑε ἴῃ- 
βευϊῖ, ϑϑηΐϊθηϊϊα δηϊηὶ ἤδθο δϑί: 
ΠΟῸῚ ψοηϊβιὶϊβ δὰ ϑπιϊοϑπιὶ ἰδΥΓΆ ΠῚ, 
8 βῖπε ρΡαβηδα (ἱρϑὶ ποἢ 
Ρυρηδη 65) Ροιιτυτὶ 51.118. 
-- εὖ οἵδ᾽ ὅτι. ΟἿ δἄη. 84, 
7. --- οὗ μὲν γάρ. Οἢ Μαᾶν. 
ϑυπς, 8. 314 δᾶὰῃ, 8, -- οὐκ ἐν 
πατρίδι. Ἔν οὐ πατρίδι, δε 
αὰο Ἰοᾳπεηὰϊ σεῆεγε νἱὰ, δάῃ, 



τῶ στρατὼ 
ἀλλήλοιν ἐπ- 
ἔασιν. ἀκρο- 

βολισμοί. 
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ἧς χρατεῖν δεῖ ἢ μὴ ῥαδίως ἀποχωρεῖν" οἵ γὰρ 
ἱππῆς πολλοὶ ἐπικείσονται. τῆς τὲ οὖν ὑμετέρας « 
αὐτῶν ἀξίας μνησϑέντες ἐπέλϑετε τοῖς ἐναντίοις 
προϑύμως καὶ τὴν παροῦσαν ἀνάγκην καὶ ἀπο- 
ρίαν φοβερωτέραν ἡγησάμενοι τῶν πολεμίων." 

09. Ὁ μὲν Νικίας τοιαῦτα παρακελευσάμενος 1 
ἐπῆγε τὸ στρατόπεδον εὐϑύς. οὗ δὲ Συρακόσιοι 
ἀπροσδόκητοι μὲν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἦσαν ὡς 
ἤδη μαχούμενοι (καί τινὲς αὐτοῖς ἐγγὺς τῆς πό- 
λεως οὔσης καὶ ἀπεληλύϑεσαν,. οἵ δὲ καὶ διὰ 
σπουδῆς προσβοηϑοῦντες δρόμῳ ὕὑστέριζον μέν, 
ὡς δὲ ἕκαστός πῃ τοῖς πλείοσι προσμίξειε καϑ- 
ίσταντο᾽ οὐ γὰρ δὴ προϑυμίᾳ ἐλλιπεῖς ἦσαν οὐδὲ 
τόλμῃ οὔτ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ οὔτ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις, 

Οδρ. 609. 8 1: 

αυϊεογδηΐῖ; 

181, 4, βου θοπάπηι Ῥαίαί ΤΌΤ. ; 
Ὡδηὶ ἴῃ δἰΐθπο 5010 ἀϊοοπάμπηι 
εβδί. Ὑγδηβροβιίοηθ ἴϑηθῃ ΠΟΠ 
εϑί ορυβ. ΟἱἨ, Κυυερ. τ. ὃ 67, 
10 δἀπ. 4. Μᾶυϊίο τηϊπὰ5 αυΐϊο- 
αὐᾶπι Θχοίἀϊβθα οοπίοϊδβ. --- ἐξ 
ἧς... ἀποχωρεῖν. δες 
γεγθᾶ ̓ δπὶ 50}0]. πθϑο ΠῚ [αοοβϑὶ- 
νεταπι, 40] δἄποιδι ἤτοι λείπει 
τὸ [ἐξ᾽ ἧς] ὁρμωμένους ἢ τὸ 
ἐξ ἧς ἀντὶ τοῦ ἐν ἢ. ϑεὰ 
δαῖτα αἀαδπιὶ ργΟρΟΒαΪϊ γαῖῖο Ρτο- 
Ὀαίαγ, Ὑεγαπ κρατεῖν δεῖ ἰητετ- 
Ροβίταπι ἰδ Πα ΠῚ ΡΘΓ 58 ΘΟμΒ[6Γ 
ει ἐξ ἧς δὰ Ξοίιπι ἀποχωρεῖν 
νεϊεγιαν, Οἱ, ΡΙαί, Ρνοί, 8278 
ἐδίδασκε καὶ ἐπέπληξσει τὸν 
μὴ καλῶς αὐλοῦντα. . οὐδεὶς 
φϑονεῖ οὐδ᾽ ἀποκρύπτεται 
ὥσπερ τῶν ἄλλων τεχνημάτων 
ἰθίαυθθ ϑδαρρ. [πίργ ἤπηο ΘῃΪΠ 
Ἰοοπιὶ οἱ δχθπιρία Ρ]αίοηϊοα ἢοο 
τηδχὶπη ἰηἰογοϑί, αυοᾶ ῃἶἰο νοοᾶ- 
θυ} 8 τεπιοίϊιι5 νοῦ θ πὶ γοἰϑία 
ἴπ ἱπῖτϊο, δριιὰ Ρίδίοποιῃ ἴῃ ἢἥμθ 
δηαηζϊαιὶϊ οΟἸϊοοαία 5αηΐ. Τ ΠΊΘΓΘ 
ἐξ ἀε], Βεἶβι., αυοᾷ ρτοϊεείο, 
βὶ δἰυϊββει, δάβογι θεγθ πϑῃλὶηὶ 
ἴῃ τηδῃίθι νϑηϊβϑεί, --- πολλοὶ, 

ἀπεληλύϑεσαν Ὁ. .Ὕ: 
το αὶ οοἀά, ἐπεληλύϑεσαν. 

ἰάθπιαὰθ Ὑ4}18Δ νϑγίθη5 
Οὗ, δάη. 

ἱ. 6. πολλοὶ ὄντες. ΑἸΐτοῦ πολὺς 
ἐνέκειτο ΨΚ 22, 2, υδὶ οἵ, ἀάμ. 
γι: δάπον τ; 3 

8 4. ἀξίας, αἰδσηϊαεῖ5. 
σε τὰ 19 

(δρ. 69. 5 4 .ἀπροσδό- 
κητοι.. «ἤσαν ὡς ἤδη μα- 
χουμενοι, ποη δχβρθοίᾶ- 
θᾶπῦ..,. 58 ἰᾶπὶ Ρυρσηδίαῦ 08 
6536. Οἵ, Κυρμη. ὅτ, τηᾶχ. 8 
4880β 8ἀη. 4. -- καί τινες 

-προυδίδοσαν ἴῃ φρᾶτοη- 
{μεβϑῖίπα ἰάθο τεἀεβίπηιβ, αυοὰ 
γουθὶ5 ἀπροσδόκητοι μὲν. Η 
μαχούμενοι ΘΟ  Αἃ 5 ηΐ ὅμως 
ὁ ξαινν 5 ἀντεπῇσαν. καί 
τινες... καὶ ἀπεληλύϑε- 
σαν, δίᾳυσδ δἰϊαᾳαὶ.... οδὐἶᾶπὶ 
60 (ἴῃ ΓΘ 1.) αὐΐϊοταπί, ΒαΪῖδὸ 
ΟΙα55. ἐπεληλύϑεσαν ταδίυν, φαοὰ 
γΘΥθαΠῚ ΠΟῸῚ βἰσηϊῆοδί 56. οθ- 
ἔδυ 6 αἰΐααο, βΒεΕὰ δοοβάθγε 
({86 570 220 ΠΠΠ 68, 1: ἢν Ὄδδν 
άπ 759). -εὐϑιρὰ ἜΣ ΤΩΣ 
δῆς, Βἰ πα] ἰτοῦ δία ῬΆ}]0 Ροϑί 
διὰ τάχους. ΑἸΙΌΙ κατὰ σπου- 
δήν, ὑπὸ σπουδῆς, ἴεϑπιϊ- 
πᾶηίοι, -- προσβοηϑοῦν- 
τες, βυθπίάϊο νοπὶθπίδβ (ΕΧ 
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ἀλλὰ τῇ μὲν ἀνδρείᾳ οὐχ ἥσσους ἐς ὅσον ἡ ἐπι- 
στήμη ἀντέχοι, τῷ δὲ ἐλλείποντι αὐτῆς καὶ τὴν 
βούλησιν ἄκοντες προυδίδοσαν) ὅμως δὲ [οὐκ ἂν 
οἰόμενοι σφίσι τοὺς ᾿ϑηναίους προτέρους ἐπελ- 
ϑεῖν καὶ] διὰ τάχους ἀναγκαζόμενοι ἀμύνασθαι, 
ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα εὐθὺς ἀντεπῇσαν. καὶ πρῶ- 
τον μὲν αὐτῶν ἑκατέρων οἵ τὲ λιϑοβόλοι καὶ 

ἀνδρίᾳ αἰϊφαοι οοἀά. Γ΄. Ηβροάΐδη. 1 Ρ. 393 τὸ δὲ ἀνδρεία 
διὰ τῆς ξι διφϑόγγου γράφει ἡ παράδοσις, 1 ρ. 410 ἀνδρεία 
ἰσχὺς: εἰ, οαἴὰ5 ἀοοινίπᾶπι οἱ Ιοπίοιπὶ ἀνδρηΐη (Ηδιοά. ὙΠ 99) 
εὖ ροΘίϑυιΠΊ ΒΟΘΘΗΪΘΟΥ ΠῚ 1818 ΘΟΠΗΓΠδί, ἃραὰ 1108 πηι [005 
(Ατυιβίορῃ. Νὰ. 5810) αἀἱρῃιποπραπι ροδβίμαϊαί, το] αὶ (ΑΘ βοῆ. ϑθρί. 
δῶ, ϑβόρῃ. ΕἸ. 9588, Ευγ, ΕἸ. 846, Ττιοδᾶ. 674. Ατὶϑβί. Εᾳυ, 268) 
τοΙοσᾶηΐ (πᾶπὶ Εν, Προ, 41ὅ ᾿ὰπῸ ΡτῸ οθγία Παθοίμν ΕἸΠῚ5] 61} ΘΠ 6 - 
ἀαιῖο εὐανδρίᾳ ρτο ἐπ᾽ ἀνδρέᾳ). [τάδ τοὶ ϊααϊβ φαοαιε ΤῊ. 1ἸοοἷΒ, 

9 ν - Α ᾽ ΄ ᾽ ΄ ΕῚ " 

ὈΓΡῸ6). -- ἀλλα τῇ μὲν αν- ταχοῦυς αναγκαζομέενοι ἀμύνα- 
δρεέίᾳ...προυδίδοσαν, 568 
Τουυϊταΐϊη 6 ααἰά 6 ηοὴ ἰη- 
ἔθγι οσθβ (οὰπὶ [οτγυϊίπαϊπο 
αὐϊάθιη ΠΟ ἰπΐθυϊου 8 65- 
56), ἀδίθππ5 ρον ἐἶα 5 [- 
ΓΙοογοί, ἀοίοοία νογῸ οδἷὰβ 
(αὶ νοτὸ ρογιτα 605 ἀδἴθοε- 
Γ81) δἐἷἃ πὶ ἃ π᾿ πιὶ νὶ Ο ἀπ ἃ 6 Πὴ 
ἰηνὶτὶ ργυοάεθαηΐ 5ῖνα δὰ ἰτ- 
γιατ τοάϊρορδπὶί (οἴ, Αὐὶβί. 
Νυῦ. 1500. Ὧδε μὲν... δέ 
᾿ᾳποίαγα οἵ, δἄη. ΠῚ 82, 1 εἱ 
Βαίίπη. δα ΡΙαι, Οὐἶι. 44 0, ΟἸ8585.; 
αἱ δὰ ἥσσους ἀθΟ4 88 ΒῈΡ ΘΡΪΕ5 

ἤσαν Ρουίηογο γνα]ΐ, Βθηϊθη τα 
ΘΟΠΘΧΌΙΩ Ρ 655 πια δΐ, ἾΝοᾷιε θη τη 
αἰοὶ ροίϊεβύ: πο ἱπαϊσοῦδηί 
ἀΠἾπΠ]0 δία ϑυάδοϊα, 568 
ξοντϊταἀϊηθ πὸ ἰπΐθγ! Οὐ 6 5 
δτδηΐ, αὐδίθηθϑ Ρουνϊίϊᾶ 
Βιυρροίογθι, ααοηϊδηὶ Παΐτ5 
Βδηϊθηϊαθ ρᾶυΐθβ ΠῸΠ 5810 ἱπίου 
586. σοηίγανϊδο: θουσθηἀ πη διαί: 
πΠθᾷᾳὰὺθ ἰοτγτεϊτα ἀΐηα ἱπέοδσγϊο- 
65 οὐϑηΐ, 4πδίθπα5 ρΘΡ 18 
Βυρρεούεοιθι. - ὅμως δὲ. 
ἀντεπῇσαν. Μοῖρα Βθοι ιβᾶ 
πΘαιι6 πουΐ αἰϊσαπδπι δ 56 ηῖ6η- 
τᾶ πὶ δα ἀτηῖ (68 46} ΓῸ5 ΘηΪΠῚ 8 1 
ἴηι, ᾿πα οαῖϑ 651) ἀθα 6 ἀρίθ ΘᾺ ΠῚ 
ΤΟΙ 415 ἴῃ οἱ Ροββιπί, Οὐπι θη ΐ πὶ 
οὐκ ἂν οἰόμενοι... . ἐπελϑεῖν 
ῬΓῸ δηπηϊαιοης οοποοδβϑῖνα, διὰ 

ΤΒυογαϊαϊξ 0]. 111. ϑ'ϑοί, 1|. 

σϑαι ἃυύθπι ΡγῸ οδιι58}} ἤδθ6η- 
ἀΠῚ 511 (ἰιθραπι θηἷπι νεῦθο ρυΐη- 
οἶρδ}} ἀντεπῇσαν οομίγϑυϊαηι οϑί, 
ΔΙΙΘΓᾺΠΙ ΠΟ ΟΟΠίΡΔΙΪ ΠῚ}, ΠΟῚ 
Ῥοββαηί Πᾶθο ἀ10 πη ΠῚ γ8, 4αΐρ 06 
αυδθ οἱ ἰρβᾷ ἱπίθν. 856. Θοπίγαυϊα 
βἰηΐ, καί ρατγίίϊοα!α ἰπηρὶ. ΤοἹ- 
ἰϑυθίαν αυϊάθπὶ ἤδθο οἴϊβηβῖο ἀ6- 
ἰοία πὸ ρϑυιίίοι!α; 56 φυαομηοᾶο 
ΘΥγδοῦβδ ἢ 60 050 ἰΘΠΊΡ ΓΘ, 400 
ΑἰΒθηἰθηβίθαβ δὰ ραρηδηι ρΡΓο- 
ΒΘ θββδὶβ σα Ρτ5 ΔΓ ΠῚ15 ΟΌν πὴ 1θδηὺ, 
ΟΡ πδὺὶ Ροίθγϑηΐ ΠῸ5 ΠΟῚ ὈΥΪΟΓΘΒ 
ἈΡΘΥΘΒΒΌΓΟΒ Θσ56 ἢ ΤΠ ργοΐθοίο 
5015. ΟΟᾺΪ5 ΓΘ, 48Π| ΠῸΠ 6χ- 
Βρθοϊᾳ νθυδηΐ, νἱάθθαηί. [άπ 
οὐκ ἂν οἰόμενοι... ἐπελθεῖν 
ΒῸΡ ΘΙ ΟΓῈ πὶ 56 ΠἰΘ ἢ 18 ἀπροσ- 
δόκητοι.... μαχούμενοι πο 
Ῥοίεϑιί τϑρθίοτο, Νδπι ἀΐνεοιβᾶ 
γαιοη 6 οαπὶ ἀντεπῇσαν οΟΠδογοῖ. 
ΘΙ πη Ἰδίᾳ 6 δῖοι ΡΘυβρθοίαχῃ εϑί 
114 νϑῖθα οὐπὶ γοϊϊᾳυᾶ βϑηΐθηια 
ΠῸΠ ΟΟἾΓΘ, 6Χ 60 απο π}|0 56η- 
τθητ8 6 ἀδῖηη 80 6558 Ροβϑιαπίοοη- 
(πο οοσποβοῖνιν θὰ 88 ὅμως δέ 
Ἰαϊογρυθίϑπαὶ οᾶιιδ8 Δαἀβουρία οἱ 
ἀοὶπάθ οὐπὶ Βουρίουὶβ γ γθὶβ. οο- 
Ραϊαϊα 6586. Ῥοιϊαμη δαΐθπὶ δϑί 
προτέρους ἐπελϑεῖν εχ ΘΥ, 8 
προτέροις ἐπιχειρῆσαι. 

ὃ..2.. οἵ λεϑοβόλοι. νὰ 
[απ ἰοῦ θ5. ἀἰβιίηοιῖ,,,. ὕπάε 

10 
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σφενδονῆται καὶ τοξόται προυμάχοντο καὶ τρο- 
“ Ζ ΟΥ̓ΡᾺΣ 4 9 ΄ ΄ " 

πάς, οἷα εἶχος ψιλους, ἀλλήλων ἐποίουν᾽ ἔπειτα 

δὲ μάντεις τὲ σφάγια προύφερον τὰ νομιζόμενα 
" ᾿ 4 , “ ς ΄ 

καὶ σαλπιγκταὶ ξύνοδον ἐπώτρυνον τοῖς ὁπλίταις. 
οἱ δ᾽ ἐχώρουν, Συρακόσιοι μὲν περί τε πατρίδος 
μαχούμενοι καὶ τῆς ἰδίας ἕκαστος τὸ μὲν αὐτίκα 
σωτηρίας. τὸ δὲ μέλλον ἐλευϑερίας, τῶν δ᾽ ἐναν-- 
τίων ᾿4ϑηναῖοι μὲν περί τὲ τῆς ἀλλοτρίας οἰχείαν 

Ὁ ΡΥ ΘΓ ΠΙΡΥΟΓ ΠῚ τηϑπηοτῖα νανΐαὶ (ΠῚ 359, 4. 87, 4. ΠΙ 82, 4. 
12, 2. ὟΙ 72, 2. 4), ἀνδρεία βου θθη ἀυτι εϑῖ, 

οἷα (8855. Ααρ. ΟἹ. 
Μοβαι.; να]σὸ οἵας. οἵ 8Δαη. 

Ὡς δὲ ἀντίων Οἀ55. Αὑρ. 
ῬΓΟΒᾶ6. ΟΥ̓ΔΙΙΟΠἾ8. ΒΟΥ Ρ ΟΥΙθιι5 ΠΟ 

8 2, 

δρυὰ ΡΟ]]. 1 181 σφενδονῆται, 
λιϑοβόλοι, τοξοφύροι.. . ΑΘ 56}. 
Ρεγβ. 489 ἐκ χερῶν πέτροισιν 
ἡράσσοντο. Επγ. ῬΠορη, 1142 
ἐμαρνάμεσϑα σφενδόναις ϑ᾽ 
τ μα μο πετρῶν τ΄ ἀραγ- 
μοῖς. ψέροι 16 88 185 
νᾶ 685. γ6ΓΟ γε] τη ηΐθ 15 νο6] 
Γὰπα185 ἰδοϊθημᾶοβ δχθυοϑσΐ 
οοηνοηΐϊὶ ἱππῖοΓ 65. ... . ΡΙδίο 
Τορο. 8848 τόξοις καὶ. λίϑὼν 
βολῇ ἐκ χειρὸς καὶ σφεν- 
δόναις.“" ΝΥ α55. »ἘΧ 1η15 Ἰρὶ- 
ἰὰγ Ἰίᾳπθοί 605 ἴαΐββθ, ααἱ 18 - 
Ρίἀε5 τπιϑηϊθὰβ8 Ἰϑοα] τ η- 
ἴὰγ. ἘΕπχ Ιοοἱβ ἰδ πθη ἃ 8858. 
ΔΙΙαιῖ5. ἴθ ἀπὸ 5010 αἰδιϊποία λι- 
ϑοβόλων ταρδαίῖο ἢν... Ἐρο δᾷᾶο 
Ῥοῖνυ ΠῚ 7.2 εἰ Τς 41 6 
ΒΙοοτηῦ, Τοῖιο ἰδίου θ5 
ααν ΠΤ Ι ΟΥ̓ 65. ΔΡΡΟ δηΐου Οὐ 
Γαπαϊουῖθιι5 σοηὶ αποίὶ Αηη, Π 20, 
ΧΠΙῚ 89. Οὗ Ἀποβέ, οἱ Κοϑοηὶ. 
ἨΠΒ.: ὙΘΙ ὙΠΕΠ. Πατ. ἐρ. 1129. --- 
οἷα εἰκὸς ψιλούς. Ἐχ ρτο- 
χῖπιο ἐποίουν τερείε ποιεῖν. Οἵ. 
Κτυρρ. τ. 8 δῦ, 4 ἀαη. 11. 6 
οἷα ἐδ 105. 41). ΘΌΤΗΣΕΞ 
ἐποίουν. ῬὈϊοῖϊαν τροπὰς ποι- 
εἶσϑαι (ΠΠ 19, 2. ὟΙ ὅ4, 1) οἱ 
τροπὰς ποιεῖν (Ἠετοῦ,. 80. 
Χρη. Ηΐβι. αν, ΝῊ 2, 20). ΠΙυα 
βὶ ἢι, τροπή γοσδίαν τὸ τρέ- 
ψασϑαι, β' Ποὺ, τὸ τραπέσϑαι. 
-- μάντεις τε σφάγια 

ἘΠ [να Ὁ δ: 

Ῥα!, 1, 
ἀντίος ΟΕΕΒΑΝΙ" 115118. 

ἩΣ ΝΜ ΠΕΣ ς 

Μ, Τὰρᾷ. 8564. 8] 6πὰ5 ἃ 

προύφερον. »Οἵ, Ῥαν, ῬΒΟρη. 
1110 ἐχώρει σφάγι᾽ ἔχων ἐφ᾽ 
ἄρμασιν ὃ μάντις ᾿Δμφιάραος. 
Εππάθῃ τἰλατη ἃ Βγαβίαδ ἰηϑίαπία 
Ῥαρπα ΠῸΠ Πρρ]θοίΠΊ 6556 [6Χ 

10, 2] τδοογά θηλαγ, “( Β]10 ὁ πι, 
Οἵ, σδγα. Απίῖᾳφα, ατ, 11 ὃ 38, 
9. Ἠατγυβρίοοθβ δχϑγοϊίῃ5 56απὶ 
5011{05 6586 δἀποίαί (96]]. οἵ, θουν. 
δα ΟΠᾶν. ρ. 606, εὐ οχ Χϑπορῃ, 
ΑΠδΔΌ., τ] 5ᾶθρθα ποι ηΔηϊαΥ, 
ποιϊββί πη πὶ οϑί, Εἰχ 115, αἱ ἴῃ 
ΘΊΟΙΠ Δ ΠῚ ΘΧϑγοἰ πὰ πὶ σΟΥ αὶ ογϑηΐ, 
Β.ΠΡΙ1αἾ5. ΠΟπΊδη δϑύ βουγαίπτη, Υ]α, 
Κνιθρ. δὰ ἢίοη. ρ. 278, 
ξύνοδον ἐπώτρυνον τοῖς 
ὁπλίταις. ἘΧααυϊβιοΟΥ ἀϊοοπάϊ 
γαῖϊο, απᾶϑὶ αἴᾶγα νου θ8 Ο0Π - 
8. 6551 Ἰη5ιϊσαθδπηί ργυἃ- 
νἱ5 ΑΥΠη ὐ ἃ 6 ΤῊ} 111} 5 ῬΤῸ 
πὶ ἰαι}5 δὰ ΘΟ 6581) ΠηΪ - 
1165. ᾿ΕἘποτρύνειν τινί τι ἰϑτη ἢ 
οἰἰδτη Ηοιμοσὰβ (θα. ΧΧΠ 152) 
αἰχὶς οὐ συγ ΡΤΟΘΙ ατὰ 
Τδοῖι5 Ηἰβί, ΠῚ 24, 

ξ 8, πατρίδος. ὅδ86ρε 5ϊη8 
ΑΥίσι!ο Ἰορὶταγ, αὐ τηοᾶο θ8, 8. 
σ΄, Κυαρρ. στ. 8. ὅ0, 8 άπ: 8. 
-- τὸ μὲν αὐτίκα... τὸ 
δὲ μέλλον. Οἱ. Κυπερ. 1. ἃ, 
ὅ δάη. 18. -- περί τε τῆς 
ἀλλοτρίας οἰκείαν σχεῖν] 
ἡ διάνοια" περὶ τῆς ἀλλοτρίας 
μαχούμενοι ὥστε αὕτους τὴν 
ἀλλοτρίαν ποιῆσαι οἰκείαν. 
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σχεῖν καὶ τὴν οἰχείαν μὴ βλάψαι ἡσσώμενοι, 
᾿Δργεῖοι δὲ καὶ τῶν ξυμμάχων οἱ αὐτόνομοι 
ξυγχτήσασϑαί τε ἐκείνοις ἐφ᾽ ἃ ἦλϑον καὶ τὴν 
ὑπάρχουσαν σφίσι πατρίδα νικήσαντες πάλιν ἐπ- 
ἰδεῖν" τὸ δ᾽ ὑπήκοον τῶν ξυμμάχων μέγιστον μὲν 
περὶ τῆς αὐτίκα ἀνελπίστου σωτηρίας. ἣν μὴ 
κρατῶσι. τὸ πρόϑυμον εἶχον. ἔπειτα δὲ ἐν παρέρ- 
γῳ καὶ εἴ τι ἄλλο ξυγκαταστρεψάμενοι ῥᾷον αὐτοῖς 
ὑπακούσονται. 

ξυγκαταστρεψάμενοι ΡαΪ. ἰε5ῖ8 ἘΓΟΤΊΙΊΕΙ., συγκαταστρεψόμενοι 
ἰοβίθ Βεκῖ., ΓΟΙ4υ] ξυγκαταστρεψαμένοις, ξυγκαταστρεψομένοις, 
συγκαταστρεψομένοις ; ἀεῖπάε ὑπακούσεται οτηπε5 ρτϑείον ὑπαχοῦ- 
σαι Μοβαι., ὑπακούσονται 56}0]. ὅπως συγκαταστρεψαμένων 
αὐτῶν τὴν Σικελίαν οἵ ᾿4ϑηναῖοι πρᾳότερον τῶν συναγωνισα- 
μένων ἄρχοιεν" 
Οἵ, ἄπ, 

5080]. Ιπιρὰ, Πὲ βυηίαχὶ νἱᾷ, 
Μαδίῃ. αν, 8 ὅ894. Κτιορ. 6τ, 
ξ 61,6 ἄπ, 9, ἀ6 ᾿ἱπῆηϊῖνο βἔΐδ τη 
Μάδιῃ. τ. ὃ δὅ82!. -- τὸ δ᾽ 
ὑπήκοον. Οὗ, δάη. Π 46, 1, - 
μέγιστον μὲν περὶ τῆς 
αὐτίκα ἐν] μάλιστα μὲν διὰ 
τὴν ενον σωτηρίαν προϑύμως 
ἐμάχοντο, ἢτις ἣν ἀνέλπιστος 
αὐτοῖς, εἰ μὴ Ἀρατοῖεν. 5680). 
-- ἔπειτα δὲ... ὑπακού- 
σονται. Νεῖηο, αὶ γα! σαία πὶ 
ΟἸΪπὶ Παΐϊπ5. ἸοοὶΪ 5ΟΥΙΡ ΠΓΔΠῚ εἴ 
τι ἄλλο ξυγκαταστρεψαμένοις 
ὅᾷον αὐτοῖς ὑπακούσεται »»8Ὁ 

ΟἸΠΠΪ Ρῥᾶτγίε δοουγαίθ δχρθῃαθϊί, 
ἤᾶθο σεῦῦα δὺ ἱπίογργοί θυ δᾶ 
Παυϊάσπη ρεγάποίϑ 6556 δὶ δὶ ρεῦ- 
βυδαθθϊ. ΝΑΠῚ δᾶπὶ δχρίϊοδηὶ 
τίη ΘΙη, ἴῃ ατπιὰ ΡΟΡΡΟ οἱ Βοβῆπι., 
αυδπαπδιη αἰ Πἀδηίον, δοααΐονο- 
Ταῦ, ἰουτη8 ΠῚ ζπίαγὶ απδ6 δϑί 
ὑπακούσεται ρτο ραββῖνα ροβ88 
ΔΟΟΙ͂ΡΙ, η6 ᾿'ρϑὶ φυΐϊάθτη ργοθαγαηΐ 
οἱ Β8Π115 σγδιητηδίϊοαθ π5118 ΟΤῚ- 
πἶπο τορυᾶϊαί. Κτγπθρ. δι 6 ΠῚ 
Ἰηΐεῦ αἴνουβᾶβ ἀπᾶβ ᾿ῃίθυργεοίδ- 
ἰἰοπθ85 ἀυθῖιβ Πδογοῖ ἢ ΟἸΠΊ ΘΠΪΠῚ 
ἀδεϊνττι ΡΑΓΟΙΡΙΪ ξυγκαταστρε- 
ψαμένοις ἀϊδεῦίθ δα βοοῖοβ τὸ- 
Γευθηάθτη 6556. αἰοαί, σοητϊπθο 
ἰδτηθῃ 51Π|1}} ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ 4᾽] 80 68 ΠῚ 
ται ποτ ἀοίθηογο σοηδίαγ, 4τἃ 
δα γϑύθαπὶ ὑπακούσεται 5υθϊοοιὶ 

τοῦτο γὰρ ἔστι τὸ ῥαδίως ὑπακούσονται. 

ἸΙοθο ποιηθὴ τὸ ὑπήκοον ἱπίε!- 
Ἰεσαίασ: 4π886 4ΟΙΠΟΔΟ ἰπίθι 56 
σΟηΒθηἰ δ ηΐ, ΠῸΠ γἱάθο. Ἐφαϊάθυηῃ 
ἢοο ἰοοο δἰίθυ απ ΠΙὈΓΑΥΙΪ ΘΥΓΟΥΘΙΊ, 
αἱ ρΔΡΓΟΙρΊ τη ἐθυτηϊ πδίϊοπθ 'π|- 
τηυίαία Τη8]6 ΟἿΠῚ 5θαπθπίϊ ῥτο- 
ΠΟΙΉΪΠ 6 σΟηΪΙΧΟΥΪ(, ΔΙ ΘΓ ΠῚ {γᾶ- 
ΧΙβ56 βαρ οοΥ, 400 δηϊίαπι 4π0- 
αὔθ αὐοἋ ἀϊοσυπύ γουρθὰπ] ἃ 
ΠΟΙΉΪΠ6 500 ἀθῇθχηπΠ, 511. θυδτα 
οὐτη Πδδοκῖο ΤῊ. βου ρβίββθ οχὶ- 
βίϊπηο εἴ τι ἄλλο «ξυγκαταστρε- 
ψάμενοι. .. ὑπακούσονται. 
Ηδθο βηὶπὶ νοῦ Παΐτ5. ἰοοὶ 56η- 
ἰθηῖα νἱἀθίαν 6556: ἔπτη 6 ἐϊ ἃ Τὴ 
Εδ ΟὟ οϑυβϑιῃ δἰδουΐοῦθβ 
ογαπί, δὶ ἴογίθ, ᾳποηΪ ΠῚ 
ἰρϑὶ δὰ αδἱΐοβ. βιυθδίρεηάοβ 
ΟΡΘΥΔΏ πᾶγνᾶββϑθηΐ, [1115 
(ΑΥΠΘπ θη 5105) ἴῃ Ρ Οβίθυ τὴ 
δ οὶ 15. (ἢ. 6. Ἰευίοσθ οοη- 
ἀϊοῖοη 6) οββοηΐ ΟΡ οοαϊίατγὶ." 
ΟΙ455. Κυπῦ. οτἱΐί. Ρ. 19 54. 
Ἀδνογα δυο ΠΟΙ Ϊ ΠΑ.  ατὴ ρ8Τ- 
ΓΟΙΡῚΪ οεϊαπὶ πππὸ ο04, ΡᾺ]. 56ὺ- 
ναί εἱ ὑπακούσονται 56}10]. Ι6ρ]. 
Τίααπο σοηϊθοίατῖβ δὰ ΠῸΠΟ Ἰοθαπι 
ἴῃ ἱπίθρτιη] ΤΟΒ( ΘΠ ἀ πη ΟΡῈΒ 
πΠΟη δβί, 6 εἶ οοπἰπποιίοπὶβ τὶ 
οἵ, ΠῚ 20, 1 οἱ φυοά Παΐο 0600 
5 ΠΤ] ΠΔ ὁδὶ Χοη, ἀπδρ. ΥἹ 
4, 22 ἐδεήϑη προϑυμεῖσθαι, 
εἶ τι ἐν τούτῳ εἴη εὐ. Μδιῃ. 
ατ. 8 ὅ36: αὐτοῖς φῬτοχίπιε δὰ 
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ξυμβολή. 
οἵ Συρακχό- 
σιοι ἡσσῶν- 

ται. 
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10. Γενομένης δ᾽ ἐν χερσὶ τῆς μάχης ἐπὶ πολὺ 
ἀντεῖχον ἀλλήλοις. καὶ ξυνέβη βροντάς τὲ ἅμα 

Ἁ , Α 3 Ν ἀκ τῷ ’ Ο᾽ 

τινὰς γενέσϑαι καὶ ἀστραπὰς καὶ ὕυδὼρ πολυ, ὥστε 
τοῖς μὲν πρῶτον μαχομένοις καὶ ἐλάχιστα πολέμῳ 
ὡμιληκόσι καὶ τοῦτο ξυνεπιλαβέσϑαι τοῦ φόβου, 
τοῖς ὃ᾽ ἐμπειροτέροις τὰ μὲν γιγνόμενα καὶ ὥρᾳ 
ἔτους περαίνεσϑαι δοκεῖν, τοὺς δὲ ἀνϑεστῶτας 
πολὺ μείζω ἔκπληξιν μὴ νικωμένους παρέχειν. 

9 , κ -» 9 ΄ - Ἂ ϑΛ 

ὠσαμένων δὲ τῶν ““ργείων πρῶτον τὸ εὐωνυμον 
΄ὔ »" ΄ δι 9 3 ᾿ » 3 

κέρας τῶν Συρακοσίων καὶ μετ αὐτοὺς τῶν 4ϑη- 
, 2 Σ ψαίων τὸ κατὰ σφᾶς αὐτούς, παρερρήγνυτο ἤδη 

ἐκείνοις τοβρίοῖι, αἱ βᾶπθ δαηΐ 
ΑἸΠΒΠΘη θη 5685. 

ὅαρ. 70. 8 1. Γενομένης 
. τῆς μάχης. Τεπρὰβ πυϊὰδ 

Ρυβπδο φυοαδτηληηοο 6Χ ΨΘΡΌΪ5 
βροντὰς... ὥρᾳ ἔτους περαΐνε- 
σϑαι εἰ ἴῃ ΘΟΠΠΡῚ Ροίοϑβί, αυοὰ 
» Ὁ ὑστεραίᾳ οδα αν ΘΓᾺ ὥόγγδοι- 
βδηῖβ ἢ46. ρυθ]ῖοα, οοποράππι. οἱ 
δὰ Οδιϊπᾶπι [ργορίθι ΠἰΘΠΊ6Π1] 
γϑθάθυμπι (χειμών τὲ γὰρ ἣν ΤΙ, 
2). Πδοο σγϑίῖϊο ουτη τοϑααϊδαν, 
[«ποπίαπι ἱπθαπίθ ἀθπλιπι ΠἰΘπΙΘ 
(68, 1) ̓ρβᾶπι βαρ θα! οποπι ρᾶτὰ- 
ψογᾶηι], ΘΠ ῬΪδπ6 ΘΙ Θ ΠῚ 580 - 
ΡοηΪΐυ, αυ86 ἔμπουῖϊῦ τϑρ5 6110 
ΘΟΓΘΠΪβΒ ῬΓΟΥΒΙΒ ἰηἰοπηροϑίέϊνα, 
Ργοϊπὰθ Νάχαπι οἱ Οδιϊπαπι δέα- 
χειμάσοντες πᾶνίσαην ΑἸΠΘηΐθη- 
565 (12, 1) ὀλίγων ἡμερῶν δια- 
γενομένων (ΡΙαί. Νίο, 160). 
θοᾶν., 4 Νονοηθυὶϊ Τηθ6η56 
μδῆσ ῬυβΠΔΠῚ ΟΟΠΊΠΪΒΒ8ΠῚ 6588 
οοηϊοῖς, --- ὕδωρ. Οὗ δάπ. ΠῚ 
22, 1 οἱ Κταερ. ατ. 8 ΟἹ, 4 δᾶη. 
4. -- ὥστε. ξυνεπιλα- 
βέσϑαι τοῦ φόβου, αὖ 118, 
4αυἱϊ ΡΥΪΠ ἃ Πὶ Ρυρπαραηΐ οὐ 
τα ηἶη6 ἴῃ Ὀ6]|10 γνϑῦβϑίϊ 
ογδπῃί (οἵ, δάη. δὅ, 8 εἰ αυἱ οἱ 
ἰρϑὶ πολέμῳ ὁμιλεῖν αἰχουπηΐ 
ΡΙαύ, Τπο. 28. θοχῖρρ. 18), ργδϑίθν- 
αυϑτη αποα πΠοηαππὶ ρα ρπανθύδηΐ 
οὐ Ὀ6}11 ᾿σηδνὶ ογϑηῦ, οὐδ Δ ἢ 60 
γ65 δὰ {ἰπηοτ πὶ ἔδοϊ ἢ ἄτη) 
βίη α] οοὴ γι θα γί, Οἵ, ΒΕΚΙΕ. 
Απεοᾶ, ᾿. 118 ξυνεπιλαμβάνο- 

μαι γενικῇ Θουκυδίδης ὃ ἕκτῳ" 
καὶ τοῦτο συνεπιλαμβάνεσϑαι 
τοῦ φόβου. 5010]. αἴτιον φό- 
βου γενέσθαι Θχρ!ἰοαί, Αριί8- 
5]Π|6 οὰπη ἢ00 ἰ0600 ΘΟΤΠΡ ΟΣ 
ΥΠ] 20, 1 ξυνεπιλαβέσϑαι καὶ 
τῆς ὑπολοίπου ᾿4ϑηναίων κατα- 
λύσεως, Ὁ] 5610]. συνεφάψα- 
σϑαι ὥστε καὶ τὴν ὑπολειπο- 
μένην δύναμιν τῶν ᾿4ϑηναίων 
καταλῦσαι ἰηϊογργοίδίαγ. ΡΑΥΪΟΥ 
ΘΗΪΠῚ ἢϊὸ ΘΣ ΡΠ ΙοδτΙ Ροίοβί συνεφ- 
ἀἄψασϑαι ὥστε αὐτοὺς ΦΌΒΗΣ 
σαι. Ῥαίϊγυβ δυίεπι τοῖς. 
ὡμιληκόσι ποη ἃ ρτϑθρ. ξύν ἴῃ 
ξυνεπιλαβέσϑαιν ρεπάοῦ, 568 ἴ5 
Θδύ α16ΠῚ Ἰποοτη πα ϊ] αἸσΘΓ 6 ο0η- 
Βιιθνπηα5, [ποῦ ἤπηο ϑαίθηι 
Ιοοιτα οἱ θὰ 4αθηη Δ] Πρ αν ἱπηι5 
Ποο πιαχίπιθ ἱπίθγθϑί, ααοᾶ ἢϊο 
γουθαπι ρ8810 δυάδοῖτ5. ᾿ΐᾶ ἰγ8η5- 
Ιδίπῃτη θϑί, αὐ ΠῸΠ Ρθύβοηᾶ, 568 
ΓΒ ξυνεπιλαβέσϑαι ἀϊοαίαγ, --- 
τὰ μὲν γιγνόμενα... δο- 
πεῖν, (1) ααδο “ον απί δεῖ ἂπὶ 
(βολοη. Οὗ, Κυαορ. αν. 8. 69, 82 
δᾶμ, 19) ἃἀππΐ ἐορονα δἔ οὶ 
νἰἀογοπίαν. 6. νϑυῦ 5. οἵ, ΒΝ: 
Π ὅ2, 2, ἀςΘ τὸ Ἴ 79, 8. 
τοὺς δὲ ἀνϑεστῶτας ὙΠ): 
μὴ νικωμένους, αποἂ ((δΥ 
ζηηπδίαπα (52) αυίθι δάνοτι- 
ΒΥ ποη νἱπορθθαπίαγν, (ΟΕ, 
δάη. ΙΝ 29, 8. 

8, 2. τὸ κατὰ σφᾶς αὐὖ- 
τούς -- τὸ μέσον. Οἵ. 67, 1. 
-- παρερρήγνυτο. Οἷ. δάη, 
θ05. 0 

τοὶ 

ἃ νι 



μὸ- 

μω. 
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καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα τῶν Συρακοσίων καὶ ἐς 
φυγὴν κατέστη. καὶ ἐπὶ πολὺ μὲν οὐκ ἐδίωξαν οἵ 
᾿4ϑηναῖοι (οἵ γὰρ ἱππῆς τῶν Συρακοσίων πολλοὶ 
ὄντες καὶ ἀήσσητοι εἶργον καὶ ἐσβαλόντες ἐς τοὺς 
ὁπλίτας αὐτῶν, εἴ τινας προδιώκοντας ἴδοιεν. 
τ δ ΕῚ ’ Ν 9 ’ [εν 
ἀνέστελλον). ἐπακολουϑήσαντες δὲ ἀϑρόοι ὅσον 
ἀσφαλῶς εἶχε πάλιν ἐπανεχώρουν καὶ τροπαῖον 
δ, ρ (Ὶ ’ 9 , ᾿ 
ἵστασαν. οἵ δὲ Συρακόσιοι ἀϑροισϑέντες ἐς τὴν 

, τι ’ 

᾿Ἠλωρίνην ὁδὸν καὶ ὡς ἐκ τῶν παρόντων ξυντα- 
ξάμενοι ἔς τε τὸ ᾿Ολυμπιεῖον ὅμως σφῶν αὐτῶν 
παρέπεμψαν φυλακήν, δείσαντες μὴ οἵ ᾿Αϑηναῖοι 
τῶν χρημάτων ἃ ἦν αὐτόϑι κινήσωσι, καὶ οἵ 
λοιποὶ ἐπανεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν. 

11. Οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι πρὸς μὲν τὸ ἱερὸν οὐκ οἱ δ᾽ ᾿4ϑη- 
᾿ ναῖοι ἄπο- 

ἦλϑον, ξυγκομίσαντες δὲ τοὺς ἑαυτῶν νεκροὺς ΧΟῚ πλεθυ ΟἿΣ ἐν 

ἐπὶ πυρὰν ἐπιϑέντες ηὐλίσαντο αὐτοῦ. τῇ δ᾽ ὑστε- Κατάνην. αἱ 
θαίᾳ τοῖς μὲν Φιυραχοσίοις ἀπέδοσαν ὑποσπόνδους 

τοὺς νεκρούς (ἀπέϑανον δὲ αὐτῶν καὶ τῶν ξυμ- 

μάχων περὶ ἑξήκοντα καὶ διακοσίους), τῶν δὲ 
σφετέρων τὰ ὀστᾶ ξυνέλεξαν (ἀπέϑανον δὲ αὐτῶν 
καὶ τῶν ξυμμάχων ὡς πεντήχοντα), καὶ τὰ τῶν 

ὕαρ. 70. 8 4. Ἑλωρινὴν νε] Ἔλωρινὴν οο4α. ΟἿ, 54. 66, 8. 

8 8. προδιώκοντας, Ιο- 
5188 ᾿Ἰη5θαπθηῖθ85. ἂν- 

ἔστελλον. Οἵ, δἄηῃ. ΠΙ|Ι 98, 1. 
-- ἐπανεχώρουν, 60, ἀπὰϑ 
δ ῬΘΓΒΘΑΠΘηΔΟ5 δ γγδοιβδ πο 
ΡΥΙοἕθοιὶ οὐδηί, στϑαϊθδηί, 
ΟἿ, δάη. ΠῚ 88, 8. 

8.4. Ἐλωρίνην ὁδόν. Νὶα. 
δᾶῃ, 66, 8, ὑπάθ ραίθὶ ϑυσυδοι- 
Β8ΠΟΒ.), Ἀπ ἐααδτη οατη ΑἰΠδηΐθη- 
5108 ΘΟΠ ΡΥ ΘΓΘ ΤΠ, ΠΆ ΠΟ ν͵ΔΤη 
ΤΌΓΒΙ8. Τ]ΘΡΙ ἴθ γ Υβιι5 ἰγὰη5- 
δΥΈΒ808. 6586, --- ὡς ἐκ τῶν 
παρόντων. Οἷ. δάη. ΠΙ 29, 
ὥ. -- Ὅμως, ἷἴ. 6. 4ιδηαδη, 
γἱΟΥ ογδηΐ, ὈΓ. δάη. ΠῚ 28, 2. 
-- παρέπεμψαν φυλακήν. 
θιοά, ΧΠῚ 6, 4. Ροΐγδεθη. 1 40, 
ὅ ἰὰη0 5ίἰαιπη ΑΥΠΘη θη 565 ΟἸγπι- 
Ῥίθαπ ΟΟΟΙρᾶ558. Ππᾶργϑηΐ. θά 
οὰπὶ ΤῊ, ἰδοῖὶ Ρ]αί, ΝΊο, 16, ΒΘ.) 

εἰἶᾶπη πιριηογδί Ραι8. ΟΙ28. Ὁ. 
τῶν χρημάτων... κι- 

νήσωσι. Ὅς [ἷ8 εἴ, δάπι 1 
1485. 1: 

(δρ. “ς 8 51} ξυγπομί- 
σαντες δὲ τοὺς ἑαυτῶν 
ψνερρους. ,,)]18ἃ8 Π105 ογαὶ ἴῃ 
0610. Τήν. ΧΧΥΙ͂Ι 2 5ροϊϊὰ 
ΡῬθτ οὐ απὶ ΙΘσ οΥ 6 οἱ σοπροϑίος 
ἦσι τιρλέῖι ἰΟ Οτηι ΟΥ̓ 6 Τὴ ἂν ΘΥΘ 5108. 
Εν ὁ. 42 5ρο0]ϊΪᾶ Ἰερὶ ο8650- 
Τα] ἢ Ο5ἐ} ΠΤ οὐ 5 ΟΤ ΤΩ 60 Υ- 
Ροτὰᾷ δοϊϊαΐα ἵπ τγῖπὶ 56 ΡΤ] 
ἴα 551... Ααα, ΧΧΧΥῚ 8, υκ, 
-- περὶ ἑξήκοντα καὶ δια- 
κοσίους. Αἱ οἵ ᾿4“ϑηναῖοι 
τετρακποσέους τῶν ἐναντίων 
ἀνελόντες Ὠιοά.. ΧΠῚ 6, ὅ. --- 
τὰ ὀστὰ ξυνέλεξαν. οὖὐι ἴῃ 
Ρδίγίατη τοἰαία 101 Βθρ  γθηίαγ, αὐ 
ΔΥθισοῦ; αποά οἱ ἀ6 ΤἼ ΘΠ βίος 5 

τίαι τοῦ 
ἀπόπλου. 



Ἑρμοκρά- 
τους λόγοι 
πρὸς τοὺς 
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πολεμίων σκῦλα ἔχοντες, ἀπέπλευσαν ἐς “Κατάνην. 

χειμών τὲ γὰρ ἦν καὶ τὸν πόλεμον αὐτόϑεν ποι- 
εἴσϑαι οὔπω ἐδόκει δυνατὸν εἶναι, πρὶν ἂν ἔπ- 
πέας τὲ μεταπέμψωσιν ἐκ τῶν ᾿4ϑηνῶν καὶ ἐκ τῶν 
αὐτόϑεν ξυμμάχων ἀγείρωσιν, ὅπως μὴ παντάπασιν 

ἱπποκχρατῶνται, καὶ χρήματα δὲ ἅμα αὐτόϑεν τε 
ξυλλέξωνται καὶ παρ᾽ ᾿Αϑηναίων ἔλθῃ. τῶν τε 
πόλεών τινὰς προσαγάγωνται, ἃς ἤλπιξον μετὰ 
τὴν μάχην μᾶλλον σφῶν ὑπακούσεσϑαι, τά τε 
ἕῳ “ ΄, ἄλλα, καὶ σῖτον καὶ ὅσων δέοι. παρασκευάσωνται, 
ὡς ἐς τὸ ἔαρ ἐπιχειρήσοντες ταῖς Συρακούσαις. 

12. Καὶ οἵ μὲν ταύτῃ τῇ γνώμῃ ἀπέπλευσαν 
[ἐς τὴν Νάξον καὶ Κατάνην διαχειμάσοντες) Συ- 

ὅάρ. 71. 8 2. 
“ ε 2 ΣΝ ἔχε Ἔγὼν 
ὠστὲ ρῖῸ ὡς ἐς Ρἰυτίτηϊ οὐ ορίϊπιϊ οοαά,; ἰ8η - 

αυ8πηὶ 510 νΘΥΓΠ ΠῚ (6 Π]ρΡ115 ||. 

οβϑίθυβ αυἱάδπι ρῥτοδίἀθυπηΐ 1 
[1388] οὐ ἀε. Εαπιθπα ΡΙαἰδγο 5 
εὖ ΟοΥπ, Νόροβ Ευπιη, ἴῃ ἤη,“ 
θυκ. Οὗ 1 84, ὅ. --- ἀπ- 
ἐπλευσαν ἐς Κατάνην. Νι- 
οἶᾶβ ἰάθο ἃ Ρ]ιυΐί. 1. ἀ. (ἀγα 815 
οὐ Ἰρπανίδθ δοοιιβαίαγ. 

Ὁ 9. αὐτόϑ'εν ποιεῖ ἔσϑαι. 
» Εκ τοῦ κατὰ τὸ Ὀλυμπιεῖον 
5ῖν 6. εχ πᾶ 0 ῬΟΓία. Η 88 1. 
Οοπίγα ΔΙ το πὶ αὐτόϑεν ΟΠηπΐποῸ 
6Χχ ΒΙΊΟΙ118ἃ γϑίεῦ. -- ἱππέας 
γίξιτ ον ΚΣ χρήματα δὲ ἅμα 
ἴαηρθ. -π-μεταπέμψωσιν. Οἵ, 
δάη. 1 112, 8, -- ἔλ9' ΟΥ 
Μδίῃ. ἀν. 8 428, 2. δεν δ δῶν 
τινας. δΝοῖΙαί ΟἈπιδεΐπαθο5. για. 
τῦ, 8. -- καὶ σἴτον καὶ ὅσων 
δέοι, οὐ ἔγυαπιοπίαηι οὐ 418 6 
Ργδοίοτγθα (ο[. Τό, 8. Υ 116, 
4) ΟΡ5 δεὐδηῃηΐ, τὰ τὰ ἄλλα εκ. 
᾿Ιοαηὰῖ οαιιδἃ ΔρΡροβί(υ πὶ 6δΐ. --- 

ἐς τὸ ἔαρ. ΒΌΡΕΓ ἐς οἵ, Μδι. 
αν. 8 δ780 οἱ 84η, 1Π 84, 2. 
ᾶρ. 72. 81. [ἐς τὴν Ν. 
. διαχειμάσοντες} π0}}0 

τποάο το] δΙΑΓὶ Ροβϑαηί, ΡΥΪΠΊ ΠῚ 
οπΐἷπὶ πὸη Νάχαπιὶ ῥτοΐβοι! βαῃὺ 
ταύτῃ τῇ γνώμῃ, 564 Οδεη8Π), 
αἰ ΔρεΡ ἰββίπηθ 515 πἰβοαίαπι οϑί 
11, ἴἅᾧ γεγῦϊβ ἀπέπλευσαν ἐς 
Κατάνην, α4υ0 ἰοίᾳ 4886 ἀεῖπαα 

(71, 2) ἐχροπίταν ἀυϑεαας ἐδάθηι 
᾿ς ταύτῃ τῇ γνώμῃ νογθῖ5 οοπη- 
Ῥτοπμ θη ἰίαν ΑΥΠΘη θηβί πη 461106- 
ταῖϊο γοίοσίασ. Αίαιθ 460 ἢδο 
ἀοΠ 1 ογαύϊομθ πΠοὴ (81 οατι58ἃ 60η- 
«ἰποίαν, σαν Οδίϊηδηη 586 σοπί]ουϊηὶ 
4υᾶπι ΟΕ ϑνγδουβῖ8. αἰβοθββϑυὶηΐ 
(ἀπέπλευσαν). Ὀεΐηα6 Αἰπεπίοη- 
505 ΠΟ Οὐδιη8πὶ Πἰοηηδηἀϊ οδι58 
νοῦ, 5οὰ ὁοπίϊππο ἰηἀ6 ΝΜ οσβδπδπι 
Ῥγοΐβοι βαπὶ (74, 1) εὐ 506 Πυΐτ5 
ΓΡΪΒ Ροιϊϊππάδα ἔγαβίγαί ΠΟΠ 
Οδιϊπαθ, 564 Ναχὶ πἰθθῦπα 60|10- 
οαγογαηύ (14, 2). Θρηΐϊᾳαθ πὸ 
πΟΠλΪ Πατα 4 υΪ 46 πὶ ΘΟ]]Οσδ.10 ΘΟΓῸΠῚ 
βἰίαὶ οοπίγαγία ἢἶο οἴθηβίοπθ νὶ- 
ἄδίυν οᾶγοτο, Ναπι αποὰ 1Π 29, 
1, ὙΠ] 88, υδἱὶ οἵ. 8άιι., ρυῖὰ8 
ΤΘΠΊΟΙΟΥ {{1ΠῸ6 715 4 αἰ ἀ 8 ΠῈ ἰΘΓΠλΪ Π115 
β᾽σηϊβοαίαν, ἀοῖηἀθ ργορῖου [0615 
δα τορίοπθπι αἃ 60 ρΕοΡνΘηἑ. ΠῚ 
βῖ0 ἱπαϊοδηάαιη δαϊιπρὶίαν, ΠΟΠ 
ΡΓΟΓΒῚΒ Θϑἀθπὶ πεαῸ86 ἰΐο Π664116 
62, 1 το βϑί, Νδηὶ 62, 1 ποῃ, 
αὐ Θ᾽ ππηίθηι 56 οοπἤογδηί, ὅ86- 
σοβίδη ΑἰΠθηΐθηβεβ δι ηραηί, 
Βεὰ ἰπ ἴδ υγθ8 ῬτΟΡΓΪΟ σοη51110 
δία πρροΙΪ οαυ8ϑἃ ΘΟΠΙΠΊΟΓΔη- 
τὰ, οὐ πΐο ποὴ Νάχυπι βυργᾶ 
Οδιϊηδηι ργοἢβοϊβοαμίαν, 568 Ὠΐηο 
Μαβϑϑηϑηα Θχρθα!ῖοη 6) 550] ρὶ- 
απὸ (14, 1). Πίδαὰα ποῦ ἰοθ0 
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ραχόσιοι δὲ τοὺς σφετέρους αὐτῶν νεκροὺς ϑά- 
᾿ ΄ 9 - 

ψαντες ἐκκλησίαν ἐποίουν. καὶ παρελϑὼν αὐτοῖς 
Χ 3 ’ 

“Ἑρμοκράτης ὁ Ἕρμωνος, ἀνὴρ καὶ ἐς τἄλλα ξύν- 
’ Ἁ Ἁ ’ 

ἐσιν οὐδενὸς λειπόμενος καὶ κατὰ τὸν πόλεμον 
΄ ω Ν ’ ΚΕΝ Ἄ, ΄, ᾽ ἐμπειρίᾳ τε ἱκανὸς γενόμενος καὶ ἀνδρείᾳ ἐπιφα- 

νῆς, ἐθαρσυνέ τὲ καὶ οὐκ εἴα τῷ γεγενημένῳ ἐν-- 
διδόναι" 

σϑαι, τὴν δὲ ἀταξίαν βλάψαι. 
γε λειφϑῆναι ὅσον εἰχός [εἶναι]. 
πρώτοις τῶν ᾿Πλλήνων ἐμπειρίᾳ. 
χειροτέχναις, ἀνταγωνισαμένους. 

Ὁ ΤΣ τυ 
ΠῚ “Ὅς 54. 69, 

ὃ 8. εἰκὸς ἣν 'δν, Οὗ δάμῃ, 

᾿ κι ᾿ , 4 Ἐπ έν 3 - » 
τὴν μὲν γὰρ γνώμην αὐτῶν οὐχ ἡσση- 

οὐ μέντοι τοσοῦτόν 
Ἵ Ἁ « 

ἄλλως τε καὶ τοῖς 

ἰδιώτας ὡς εἰπεῖν 
μέγα δὲ βλάψαι 

ἀνδρίᾳ Πἰο εὐ 5ἰ πον 5 4 ἀνδρίας αἰϊαιιοί 

ἄλλως τε καὶ Βα5. πη. Θοτγ, Η., τϑαυϊ καὶ οπι. ὅδ ργδο- 
56 Υϊηὶ ἈΡΙα 6 εβὲ ἄλλως τε καί. 

χειροτέχναις οοτῖ, Απὺρ, ἰΐοπηααθ ΟἹ, εὐ γρ. πὶ οὐ 814 νϑυίβῃβ 
ΡΥγδθβϑδγίϊη γα θ5 οὑπὶ... 
τ αὶ οοἀ 4, χειροτέχνας. 

Ἰῃ ορΓο ἈΠ] ΘΠ ΠῚ ἀεργθμ πα αΓ 
6Χ ὁ, 74, Ὁ] ̓ ρ5. πὶ διαχειμάξειν 
γϑΡθατα ἰορίταν, 5815 ΠορΊ ρθη ἑοῦ 
Ἐπ τῆξς -- δάψαντες. σῇ, 
8άπ, 1 ὅ2, 4. --- ἐποίουν. Ὦδ 
δοῖϊνο νἱά. δάη. 1 67, 8. 

8.2. παρελϑὼν αὐτοῖς. 
Οἱ 56, 19, 2. -- Ἑρμοπρά- 
ΠΡ οἵ, Ϊν ὅ8. -- ξύνεσιν 

2 λειπόμενος. [511 811π8 
δδβεδὶ ξυνέσει. (Οἵ. Μαι, τ. 
8 401, 7. -- οὐκ εἴα, ποπ 
δἴποθαι, ᾿- ἀπδν ἘΡΈΘ Θυ6 
δια εθαι, αἰββυδάεῦ δι. 
8 8. τὴν... γνώμην. 

οὐχ ἡσσῆσϑαι. ΟἷὉ Π 87, 8, 
ΤΠ ηἰνὶ Ρεπάθηϊ εχ ἔλεγε τερο- 
τ Π640 6χ οὐκ εἴα. Οἱ άπ. 1Υ̓ 
8, 2. - οὐ μέντοι τοσοῦ- 
τόν γε λειφϑῆναι ὅσον 
εἰκός [εἶναι]. Οὐπι 5ούναιο 
ξέναι 6Χ Ἰορὶεπια ἀϊοθηαϊ οοη- 
βαρίαάϊης ὅσον εἰκὸς εἶναι ρτὸ 
δ ππ ἰδιῖο Πα ΘΟηβθοιίνα, ΠΟη τὸ- 
Ιατῖνα, αἰ] 6 πὶ δϑη θη 'Ροβιυΐαι, 
Πα ΘΠ μη 511 (οἴ, ΠῚ 49, 4, Κτιορ. 
ατ. δ δῦ, 8 δάη. ὅ. ἔπεοινη, αν. 
Τηᾶχ, ἃ ὅ8ὅ, ὅ), π6 5ουϊρίου οοη- 
ΒΌΠ0 Ἱπδρίαπι ΔΙῚ ὈΙ αἰ θη 56- 

ΟΡΘΓΑΥ 5 ΘΙ] ογατῃ ἀἰπιϊοδη 65; 
Οὗ, δάῃ. 

οἰδίαβ 6558 ν᾽ ἀθαίῃγ, ΠΟΙ Πηιι5 ἢΐο 
ἰηδηϊς, εἶναι ἴπ ογδιΐο πα ΟὈΠαὰ8 
ΒΘΟΘΠ ΠῚ ΥΔΙΪΟΓΘΠῚ 1511ΠΔῚ ΌΓῸ 
γουθο0 Πηϊΐο απο ἀϊοίτιγ ροβὶταπὶ 
6588, 408 ἀ6 τὸ οἵ, δάη. 24, ὃ. 
64, 8, 56 οαπὶ ΤΙ. Ροϑὲ ὅσον 
βῖνθ ὅσα͵ εἰκός͵ ανθ ΝΗ 
81, 2), ὡς εἰκός (1 οἵ, ἜΝ ΜΠ} 
104, 6. ΝΓ2, 4. ΥΠΙ 2, 8. 88), 
ὥσπερ ἜΣΕΠΕΙ (Υ 9, 3) οἷα εἰκός 
(Π 84, 3. Ν1.69, 108, 4), 
ὅπερ εἰκός (1 141, ἢ γϑιθιπὶ 
505 δ ἢ {1 ν ΠῚ οπηϊτίδγ 50]θδῖ, 
εἶναι Πἴο ἃ ᾿ἰργᾶγῖο Βαρρ]δίαπι 
6588 Ραίδηγι5. Εἰαβά θη) τοὶ ΠΟ 5 
Ἰπα Ἰο πὶ δϑί οοὐ, ἅν. βου ρέματα 
ὅσον εἰκὸς ἦν, ααΐρρα υδὶ ἣν 
Ρᾶτὶ πιοάο ἃ ἰἰθγαγῖο δαάϊταπὶ 
510 δία! ἴῃ γαι. ΜΙΠΟΣ τ᾿ ν  ὍΒΙ 
δὲ. δα:; Ροβι ὡς εἰχός.- ἐδιεά.- 
ταῖς, ταὶ πηὶ]ᾶτῖ5. ἔπη ΡΥ [0 8, 
ΟΡροβίζαηι δϑί χειροτέχναις, 
ΟΡΙ ΓΙ οΙθ 5. βῖνα ᾿ἰβ ααἱὶ θ6]- 
᾿ἰοδῖὰ ἃγίθηι οΔΙ] 6 ηἰ (αΐ6 εἱολ 
αὐ ἄὰας Παπάιυον υεγδέελεπὶ. 
ΘΙ τον Ρ] δι, ϑ0ρ)]!. 2216 πό- 
τερον ἰδιώτην ἤ τινὰ τέχνην 
ἔχοντα ϑετέον εἶναι τὸν ἄσπα- 
λιευτήν, Τιοσα. 9100 ἐὰν δέ 

ΖΣυρακο- 
σίους. 
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καὶ [τὸ πλῆϑος τῶν στρατηγῶν καὶ] τὴν πολυαρ-- 
χίαν (ἦσαν γὰρ πεντεκαίδεκα οἵ στρατηγοὶ αὐτοῖς) 
τῶν τὲ πολλῶν τὴν ἀξύντακτον ἀναρχίαν. ἢν 
δὲ ὀλίγοι τὲ στρατηγοὶ γένωνται ἔμπειροι καὶ ἐν 
τῷ χειμῶνι τούτῳ παρασχευάσοωσι τὸ ὁπλιτικόν, 

οἷς τε ὅπλα μὴ ἔστιν ἐχπορίξοντες, ὅπως ὡς 
πλεῖστοι ἔσονται. χαὶ τῇ ἄλλῃ μελέτῃ προσαναγκά-- 
ζοντερ., ἔφη χατὰ τὸ εἰκὸς κρατήσειν. σφᾶς τῶν 
ἐναντίων, ἀνδρείας μὲν σφίσιν ὑπαρχούσης. εὐτα- 

ξίας δ᾽ ἐς τὰ ἔργα, προσγενομένης" ἐπιδώσειν γὰρ 
ἀμφότερα αὐτά, 
μένην, τὴν ὁ᾽ 

τις ἰδιώτῃ τι τῶν τοιούτων 
ἀποδῶται δημιουργός. Μαῖεο 
ἃ αυϊθυβάδτη Θαϊιουῖθα8, Ἰ ῈΓ 
405 ΟἸα55., χειροτέχνας ῬΥδο- 
[ογίαν, αποά χειροτέχνης γοοσᾶ- 
θΌΪαη. ΠΟ ἰδ ΠῚ ῬΟΥἸ 8 ΠΔ| 4118 ΠῈ 
ἘΠΊ] οτὴ δίααα οΟπίοπιρίδτη νἱΐδ6 
οΟΠαϊοϊοηθῖη ἀοβίσηθί (Ρ]αί. ἀ6 
Β6ρ., 4064. ἨἩετοά. ΠΟ 167). Βὰ- 
ἰοηα Δ 58η6 οδί αυδθοὶβ ργαθ 115, 
4] τορι. Ρι]1οἷβ δὲ ἀρεθα5 11- 
ὈΘΥΔΙΙουἱθ8. ναοαθαηί, ἀδβρίοδιίοαϊ 
[1556 605, ααἱ τηϑηπππὶ ἰδ. 8 
γἱοίαπη απ ογοθδηΐ; 564 πἷπο ΠῸῚ 
οἰποῖμαν 1105. ορ᾿ἤσατη 50]]ογίϊατη 
ΟΥΠΠΪΠΟ ΠῸΠ δθϑιϊπ|8 556) ΨΘΙΙΙΠῚ 
ἴρϑαπι ψΟσΔὈ.]ΠῚ χειροτέχνης 
ἀοοτπηθηίο 6ϑὶ ορ᾿ Βοϊατη ργο τέχνῃ 
6586. Βαθϊΐατα, Τίδαπο ΡΪαί. ΡΟ]. 
2ῦ88ε τὴν “χειρουργίαν αἸοῖν 
πρακτικὴν ἐπιστήμην 6588 οἱ 
2694 αἰδιϊποί ποτὰ ἴαεῖ, τῆς 
γνωστικῆς οἱ τῆς χειροτεχνικῆς 
καὶ ὅλως πρακτικῆς (ἐπιστή- 
μης). Ῥεῖπᾶα ἰρβα Τῇ. ὙἹΙ 27, 
4 Ἰηίθυ 5ΈυνῸ5 [πρὶν 5. ΤΊ ΔΙΏ 
Ῥδυίθτη ορὶἤθ65 [πἰ5586 θα 46 σδιιβἃ 
τπετηογαΐ, 404. ΠΟΙᾺ Ορογᾶ ύ- 
486 Ῥογ 8 τη χίηιθ ἀθϑι ἀγα ίυγ. 
ἈΑρυὰ Ὠίοη. Οἀ55. 1, 10, 1 δυϊεηὶ 
ῬΑΥΪΟΡ δίαπθ ἢἶἰο δὰ ρασπᾶπαϊ 
Ῥογιδτη νΟΘΑθΪπΠΠΊ {ΓΔ Π5ΓΘΥΓΓΙΡ ; 
ἰαυααύ επῖπι 11 Α πιοπῖιβ τα τ 5 
505. αυοὰ παντὸς εἴδους μά- 
χης χειροτέχναι βἰηί, Νέφὸ δἰ ἴθ ὺ 
Ποσ ἴρ80 Ἰοῦοο ΡῬοϊυχ 1 156 ἰη- 
1616 ρῖῖ, οατη αἰοῖς πολέμου δὲ 

τὴν μὲν μετὰ κινδύνων μελετῶ-- 
εὐψυχίαν αὐτὴν ἑαυτῆς μετὰ τοῦ 

χειροτέχνας στρατιώτας εἴρηκε 
ΟΣ Π8ΠΔῚ νΟΘΒΔθΠ πΟίΪΟΠΘ ΠῚ ἃ 

ΤῊ. δά Ὀ6}1 ρου ἐἴατη {γϑη5] ἴα τα 
6556. νυ] ἰπάϊοασθ. ὥσθ ΟΟΠῚ 
(ἃ 5ἰπί, σᾶι88, 48 Δ ΘΟΠηίΓἃ ΠᾶΠΟ 
᾿πίουρυοίϑπαϊ τϑῦοποη φτοία- 
Ἰουιιηῦ, 58η6. π}}ὰ οϑέ. Νβαῦθ 
εδάθη χειροτέχνας 0110 τηο60 
οοτητηθπαδίιν, (Οποπιοάο δηϊπ 
Ηοτγτηοογαίθβ, αὐ οἰν τὴ ΒΟΥ ΠῚ 
ΔΗΪΠΊΟ5 ΘΓΘΟΙΤΙ5. δϑί, 605 ΟἿΠῚ 
οοπίομηριι χειροτέχνας δΔρρεὶ- 
Ιᾶαν ροίοϑι ΕουπΊ ἰῃ 586 Ρο0- 
{15 ᾿πα σ᾽ πδύϊοΠθτη τηονἰβϑθΐ. 
8.4. μέγα δὲ βλάψαι καὶ 
τὴν πολυαρχίαν. 8ε- 

Ο[αθα ὁχ ἱπιορρυθίαπηθπίο ἢΠιιχὶβ56 
οορπονῖέ ΡΙυγσουβ, Μπεῖποβ. ΧΙ 
Ρ- 928. Ετγαὰν (1855, αιοὰ ἢΐο 
ἀμδ5 το5 βἰρηϊβοατὶ ραίδί, ἃ τηι]- 
115. οἱ Ἰπα τα β'η 8. ΘΟη5Θη51ι ἵτη- 
Ρθιαυῖ, Νὰπι τὴν πολυαρχίαν 
πἾ 81} ΑἸπιὰ 6556. 48 ΠῈ τὸ πλῆη- 
ὅος τῶν στρατηγῶν οβίβηππηΐ 
μοναρχία, ὀλιγαρχέα, Ἠοπιοιῖ- 
οατη ΠΙὰἃ πολυκοιρανέη. Οἵ. 
Χρη. ἀπᾶρ. Ἴ 1, 18, - πὲεντὲ- 
καέδεκπα. Οοπβοπεῖν ΡΙπι. ΝΙο, 
10. -- καὶ... προσαναγ- 
καάξοντες, εἰ ρτδοίοτοα δὰ 
οχοτοϊζ τὴ 605 δάϊσοηΐθϑ. 
ΟΡ, δΆπ. Π 14, 1. --- ἔφη γτο- 
Ῥίον ΘΟἸ]ΟοΔιϊοπθην ἀ6]. Κριθβ..» 
νἱὶχ τθοίο. -- ἀμφότερα αὐτά, 
ἢᾶθο ἃῦο. 6 προιαίϊο νἱᾶ. 
αάη, 111 97, 8 εἱ Κιυθο, αν. 8 
58, 8 ἀἄη. 5, --- τὴν δ᾽ “εύψυ- 



ἘΤΟΣ Ρ. ΧΕΙΜΩΝ. (ὙἹ 72. 18.) 159 

πιστοῦ τῆς ἐπιστήμης ϑαρσαλεωτέραν ἔσεσϑαι. 
τούς τὲ στρατηγοὺς καὶ ὀλίγους καὶ αὐτοκράτορας 

χρῆναι ἑλέσϑαι καὶ ὀμόσαι αὐτοῖς τὸ ὅρκιον ἢ 

μὴν ἐάσειν ἄρχειν ὅπῃ ἂν ἐπίστωνται" οὕτω γὰρ 
ἅ τὲ κρύπτεσθαι δεῖ μᾶλλον ἂν στέγεσϑαι καὶ 
τάλλα κατὰ κόσμον καὶ ἀπροφασίστως παρασκευασ- 
ϑῆναι. 

9. ὨΚ αὐ το Φυφακόσιοι αὐτοῦ ἀκούσαντες οἵ δὲ τρεῖς 
τε στρατ- 

ἐψηφίσαντό τε πάντα ὡς ἐκέλευε καὶ στρατηγὸν ηγοὺς ἀντὶ 
αὐτόν τὲ εἵλοντο τὸν Ἑρμοκράτη καὶ ΠΟ ΘΣλ εἴδη» πολλῶν αἵ- 
τὸν “υσιμάχου καὶ Σικανὸν 

τούτους τρεῖς, καὶ ἐς τὴν Κύρινϑον καὶ ἐς τὴ 

τὸν 

“Ἰακεδαίμονα πρέσβεις ἀπέστειλαν, ὅπως ξυμμαχία 
τε αὐτοῖς παραγένηται καὶ τὸν πρὸς ᾿Αϑηναίους 
πόλεμον βεβαιότερον πείϑωσι ποιεῖσθαι ἐκ τοῦ 
προφανοῦς ὑπὲρ σφῶν τοὺς “ακεδαιμονίους, ἵνα 
ἢ ἀπὸ τῆς Σικελίας ἀπαγάγωσιν αὐτοὺς ἢ πρὸς 
τὸ ἐν Σικελίᾳ στράτευμα ἧσσον ὠφελίαν ἄλλην 
ἐπιπέμπωσι. 

οὔνται καὶ 

᾿Ἡξηκέστου, πρέσβεις ὦ ἀπο- 
ν στέλλουσιν ἑ ἐς 
Κύρινϑον καὶ 

“ακεδαί- 
μονα. 

«4. ὺ ὅ ἐν τῇ Κατάνῃ στράτευμα τῶν ᾿4ϑη- ᾿4ϑηναϊοιμὲν 

χίαν. Εὐψυχέας οἱ ἀνδρείας 
ΠΟΙΉΪΠπἃ ᾿ΠίΘΓ 86 ΘΟΠΊ ΠῚ αἰ ΥΪ ν᾽ 68, 
αὶ ΤΙ 87, 4. “μετὰ, τοῦ 
πιστοῦ τῆς ἐπιστήμης, 
οατη ΡΥ ἐἶᾶ6. ἔΙάποῖἃ (οου- 
Ἰα ποίη). -- ἔσεσϑαι. Ἐχ- 
ΒρΡΘοίο5 ἐσομένην; βεὰ πιδδὶ 
δηΐθα, τὴν μὲν γὰρ ἐπιδώσειν, 
ποῃ ἀμφότερα ἐπιδώσειν 5Ξοτὶρ- 
ἵπτὴ δβϑοί, οὐδίΐο οοηεϊπαδία δβί. 
Οὗ ΠΙ 94. 8: 

8, ὅ, ὀλίγους καὶ αὐτο- 
κράτορας Ῥτγδράϊοαιϊνα ϑδαπί, 
ΟΕ ΠΝ 78. 2: Κναορ. ατ. 

8 δ7, 8 δάη. βέιει: ἀπροφα- 
σίστως, 58ῖπ6 ἰεγρίνουβα- 
{10Π6. -- παρασκευασϑῆ- 
ναι. Ηυς 4ποαθο ἄν Ρου ποι, 
Οὗ, 518}. Ουδοδβί, σγᾶπι, Ρ. 7. 

Ὀλρ. 18. .8 Τ τούτους 
τρεῖς ϑουρίοῦυ δααϊαϊι, σιο 
τη 9185 διίθη ἀθγθίυῦ αυϊπάθοῖπι 
ἀπουπὶ (72, 4) ΠμΠΊΘΓΙι8. δἄθο 
ἀοτηϊπείιβ, 6 τὸ νἱά. Ρι[αἱ, 1, ἃ. 

8.2, ξυμμαχία, δυχὶΠΐα, 
Ο΄, Χρη. Πῖίϑι. ΟΣ  8:. 9.8 συμ- 
μαχίαν ἔπεμπον. -- τὸν πρὸς 

-πόλεμον. Ασποα!απι ἴά60 
δὐαϊαῖε, 48 .,.οἰαπὶ οὐ οσουϊία 
ἰᾶπι ἰαπποῦᾶι ὈΘΊΠατη. “Βα. δὶς 
δ ΠῈ ϑιρτὰ τὸν ἐκεῖ πόλεμον 
κινεῖν 84, 8 εἱ Ἰηΐτα 88, 8 τὸν 
αὐτοῦ πόλεμον σαφέστερον 
ποιεῖσθαι εἰ 91, ὅ τὰ ἐνθάδε 
χρὴ ἅμα φανερώτερον ἐκ- 
πολεμοῦν. βεβαιότερον 
αὐγατη δὰ πείθωσι ἃπ δὰ ποι- 
εἴσϑαι νοϊεγθηάπην 5ἰ:, διηθὶ σὶί 
Βαι.; 5648. δἰίθυιη. οΟη ΒΥ ΠΊδίτΓ 
Ἰοοὶς τὰ τὸν πόλεμον τηοάο δἀ- 
βου ῖριῖβ, -- ἀπαγάγωσιν, ἃὉ- 
ἀποογθηΐ, ἃ ἀρ απ ἃ πῇ ρδτ- 
τηονοτθηΐ, -- ἄλλην ἐπι- 
πέμπωσι. ϑϑινται ον ΨΠ 1, 1 
οὐ Αὐἱβὰ, 1. Ρ. 819 στρατιὰν 
ἄλλην ἐπιπέμψομεν. ἔβι τεάπη- 
ἀδηῃτα αὐδοάδπι ογαιϊοηἶβ, 4ἀθ 4πα 
οἵ, δἄη. 1 28,. 8: 188. Υ̓ 18, 6, 
ἰἸηΐγα 91, 5 νἱϊαίᾳ. 

μάτην ἐπὶ 



Μεσσήνην 
στρατεύσαν- 

τες ἐν Νάξῳ. 
διαχειμάξου- 
σι καὶ τριήρη 
ἀποστέλλου- 

σιν ἐς 
Ἄϑήνας. 

οδ΄. οὲ 104 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΡΡΑΦΗΣ Ζ, 

ναίων ἔπλευσεν εὐθὺς ἐπὶ Μεσσήνην ὡς προδο- 
ϑησομένην. καὶ ἃ βὲν “ἐπράσσετο οὐκ ἐγένετο᾽ 
᾿Δλκιβιάδης γὰρ ὅτ᾽ ἀπήει ἐχ τῆς ἀρχῆς ἤδη (ιε-- 
τάπεμπτος, ἐπιστάμενος ὅτι φεύξοιτο, μηνύει τοῖς 
τῶν Συρακοσίων φίλοις τοῖς ἐν τῇ Μεσσήνῃ ξυνει-- 
δὼς τὸ μέλλον οἱ δὲ τούς τε ἄνδρας διέφϑειραν 
πρότερον χαὶ τότε στασιάζοντες καὶ ἐν ὅπλοις 
ὄντες ἐπεχράτουν μὴ δέχεσϑαι τοὺς ᾿Αϑηναίους 
οὗ ταῦτα βουλόμενοι. ἡμέρας δὲ μείναντες περὶ 
τρεῖς χαὶ δέχα οἵ ᾿4ϑηναῖοι, ὡς ἐχειμάζοντο, καὶ 
τὰ ἐπιτήδεια οὐκ εἶχον καὶ προυχώρει οὐδέν, 
ἀπελϑόντες ἐς Νάξον καὶ ὅρια χαὶ σταυρώματα 
περὶ τὸ στρατόπεδον ποιησάμενοι αὐτοῦ διεχεί-- 

(Δ. 14, Ξι 2. ὅρια καὶ͵ 5680]. ὁρια περὶ τὸ στρατόπεδον 
ποιησάμενοι" οἵ μὲν τὰ νεώρια ἤκουσαν. πὸ οἵ δ᾽ ἀποϑήκας, 
οὰπὶ 40 σοηϑρῖγαί ΗΘΒγ6].. ὅρια᾽ τὰ νεώρια, ἔνιοι ἀποϑήκπας:; 
ὅρα καὶ ρτδοθεὶ ἢᾶθο ΒΟ ΠΟΙ ΟΡατα Ῥαιπηθηβί τη (Βενὰθ 46 ΡΒ]. 1 
Ῥ. 182 564.) δαποίδιϊο : ὅρα καὶ σταυρώματα περὶ τὸ στρατό- 
πεδον ποιησάμενοι] ὅρα οἵ πεφραγμένοι τόποι καὶ οἷον ὅροις 
τισὶ διειλημμένοι καὶ εἰς ἀπόϑεσίν τινος πεποιημένοι" καὶ ἴσως 
ἐστὶ τὰ νῦν ἐν τῇ συνηϑείᾳ λεγόμενα ὅρια, 6Χ 6046 ἴδοίαπι 
εδύ 4ιοὰ ἴπ οοἀ4, ᾿ἰΘρῖμαν ϑρᾶκας (ΟΡΑΚΑΙ: ΘΡΑΚΑΟ.. Βουῖρ- 
[ΓΙ ὅρια ῬΥΪΏ.115 “βοτοχῖν ΡΙυγΘ ΓΒ, (Μη δπιο8. ΧΙ ρ. 92 54.), 4αϊ 
καὶ σταύρωμα (οἴ, ἱπΐτα 54.) ἰδηααδηι ἰπίουρ θη θηίατη ἀ δον, 

(αρ. 74, 81. εὐθύς. Ροβί- 2, θ6. Ἐγαβίτα ᾶθο νϑυρᾷ ἀεὶ. 
φυᾶπῃ δα ΟἹ πιρίθιιπι νἱοίογεϑ Ο- 
εἶπα πὶ τϑἀ θυ ηΐ, Οὗ, δά. 12, 1. -- 
ὡς προδοϑησομένην. Οἵ, 
δάπ. ΠῚ 18. 1. ἐπιστά- 
μενος ὅτι φεύξοιτο, ὀπτὰ 
ἐχριοτγταίαπι μᾶθοΥοῦ 56" [ἴα- 
Θ᾽ ταΓὰ πὶ 68 88 ἰάθοαι8 Αὐῃθηΐθη- 
βἴαπι ἰγᾶπῃ ΠΟ {ἰπηογεΐ, γε πὶ ἰπ- 
ἀϊοανῖι. -- μηνύει...τὸ μέλ- 
λον. ϑοηϊθηίδτη τϑοίο ἜΧΡΓΘββὶί 
Ρογίαβ γϑγθϊὶβ ἔαταγἂ πὶ ἃ 15 
ῬΡγοάϊιϊοη θη, συαϊὰ8 δγδὶ 
οοηϑβοῖαβϑ, ἰπηάϊοϑνῖί. σὴ 
ΡΙαι. ΑΙς. 22, --- οἵ δέ, 561]. 
Μεσσήνιοι. Οἱ. δάη. 48. Τῦ, 2. 
-- ,τούς τε ἄνδρας] τοὺς 
ὑπόπτους ὡς προδιδόντας. 
56}0]. πρότερον, Ροϑί 
ΑἸοϊ θ᾽ ϊ5. ἱπαϊοίϊατῃ. τότε, 
οαπὶ ΑἸΠΘηΐθη8865 δάνθηϊβϑθηί, --- 
οἵ ταῦτα βουλόμενοι. ἈΡ- 
Ροβίιϊο ρᾶτιῖβ δὰ ἰοίατη, Οἱ, άπ, 

Ηογινεγά, δίμα. ΤΉμο. ρ. 88. 

8.2. ἡμέρας δὲ μείναν- 
τες. ,ἢδθο τοβροπάθηιί ΘΠ η11ἃ- 
ἰοηὶ ποῖ ρ Θη.15 οαρ᾿]8 ἃ μὲν 
ἐπράσσετο, οὐκ ἐγίγνετο. Βε}1- 
48 ἱπίεγϊθοία 5θηι,ς. ΑὙ, 
περί. 6 οοἸοσδίϊοπ6 νΘΡθΟΥ ΠῚ 
ἡμέρας περὶ τρεῖς καὶ δέκα εἴ. 
1 117, 1. - ὅρια καὶ σταυ- 
ρώματα... «ποιησάμενοι; 
ουπὶ δορί (δα οοπάρηδαπι 
6} ἀρραγδίι πὴ) δίᾳφι θ ν 8110 85 
οαϑίγὶβ οἰγοῦπηαεάαϊββθηΐ. 
γὶπι αιδπὶ ἀΠ0 μοῦ ἰἴοθοὺ Ππαθοί 
νοοαθα πὶ ὄρεον ΡΓδείθῦ. 5680]. 
Ραιπι. (εἴ. ,54.) ἀροῦν Ββυοῖι. 
ὅριον τείχισμα, φραγμόν. 
θὲ ρίαγα! σταυρώματα (Βαρτὰ 
θ4, 8. θ6, 2 5Ξἰπρυ!αγοπι [66 1Π|05) 
ΘΕΝΙΣ 58, 1: Χρη, Αηδὺ, Υ 2, 
16. 19. 

ΌΘ 
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μαΐον" καὶ τριήρη ἀπέστειλαν ἕς τὰς ᾿ἀϑήνας ἐπί 
τε χρήματα καὶ ἱππέας. ὕπως ἅμα τῷ ἦρι παρα- 

γένωνται. 
Α] ὕ Ὶ “ ’, - Ξυ. 

τῦ. ᾿Ετείχιξον δὲ καὶ οἵ Συρακόσιοι ἐν τῷ χειμῶνι 
πρός τὲ τῇ πόλει, τὸν Τεμενίτην ἐντὸς ποιησά- 

» δ. 3 

μενοι, τεῖχος παρὰ πᾶν τὸ πρὸς τὰς ᾿Επιπολὰς 
ὁρῶν, ὕπως μὴ δὲ ἐλάσσονος εὐαποτείχιστοι ὦσιν, 

Βρεπαῖς καὶ σταυρώματα ΟἸα55.., οαϊαβ. βθηςθπϊδ η). οὐ 80}Π|0], ΡδΙτη, 
οοπῆγπιαι δὲ αιοὰ ὅρια οἱ σταυρώματα ΠῸΠ ἰ8ΠΊ 51Π|1}16858 Παθθῃί 
ΠΟΙΙΟΗ65., τὖ Αἰ ΘΓ ΠῚ ἔοι] 6. Αἰ (θυ 1115 Οἰπίογρ Γθίδο 6588 ΡΟϑ51{, ΑἸΓῸΓ 
ΔαϊΘ ΠῚ 560}0]. ἴπ δἀηοίδιϊοπε βὰὰ καὶ σταυρώματα νἱάείαν ΟΠῚ151556, 
ᾳυοά ἰδοὺ γϑιθα ἱπίεγργθίδιίοηθ ποὸῃ θβθῦδηΐί. [Παα 6 ππη0 τορα- 
αἀἰδηᾶα οβϑὶ Εὶ, Ῥογίϊ οοηῃϊθοίιγα, ααΪ ϑρᾶκας ΟΧ χάρακας δῇ σταύ- 
ρώμα Δάδοῦρίο ΟΥπὶ 6556 ραίανῖ, εἰ ἃ, ΗοΡπΊΔ πὶ, 4], οἱ πιεητοναΐ 
Μ, Ηδυρι. (Ηδθτπι. ΠῚ ῥ. 151), 1ἃ δἰ πα ον οχ ϑώρακας (εἶ, 50}0]. ΑΥ51, 
γ65ρΡ. 9856) ἰδοίῃ πη 6558 βιβρίοδίαβ οϑί, Ρτοΐβοίο σταύρωμα, 40 
ἷᾶπ 04, 8. 00, 2 ΤῊ. υϑὺ5 ογαΐ, ἰοῦ 1. ἱπίθυργείδιοηθ νἱχ δσοθϑΐ, 
Οἵ δάη. 

σταυρώματα ρΡΙττγο5 οοἀά. εἰ 56}0], Ραίχη,, 
ρώμα. Οὗ «ἀη. 

Οαρ. 75, 81. τὸν Τεμε- 
νίτην. .,Ε8ὰ ΘΥΓΔΟΙΒΑΓΙΠῚ ρΆΓΒ, 
αὐ ΡΟΒ(ΘΓΙΟΓΘΒ ἀἴχογο ΝΘϑρο Ϊη, 
ἃ Τῆπο. Δρρε! δία εϑὲ ΤοπΊθηΐίο5 

.« 80 ΑΡΟΙΠΠηἾ5. Τοιηθηἰίαθ ἴδπο, 
φαοτηδάἀπιοάμπι ΔΙογὰ.. ΡᾶΓΒ5 
ἀπὸ τῆς Τύχης, ἰὰ 65ι ἃ Βοτία- 
π86 ἴαηο, ΤΎομο, Ψιά. ΟἸαν, ὅ΄1ο. 

161 [εἰ [μειγ, ὅγτγᾶσ, ρ, 88 
544.1“ Ηπἀ5, Τὸν Τεμενίτην, 
βίσμαπῚ Α ΡΟ] ἢἾ5 Τ᾽ πιθηϊίαθ πηαχὶ- 
ΠῚ ΠῚ οὐ ΡΟ ἰ πλι1ΠῚ|, ααοα ογαΐ 
ἴῃ δος τϑρίοηθ, Ια. Οἷο, ψοευ, 
ΙΝ ὅ8. 8υεί. Τρ. 174. Θυηὶ 
ἀοπιὰβ ἴῃ ἢδ0 Γοϑίοηθ ΠΟΠΑῈΠῚ 
δϑϑϑηΐ, 80 1{π|5 ΠΟΥ ΟΥ̓ ΠῚ ΠΊΟΘῊ [11 ΠῚ 
τ 615 5᾽ τ Ποατὶ πο ροίαϊ α 8 ΠῚ 
βίο, αὖ ΤῊΠΓῸΒ 5815 ἰΙόη σα δὰ ἢοῸ 
βίσποτη ἱποϊ αἀ δη ἀπῇ 5ῖν 6 ΘΟ ρτο- 
ποπάθηάαπι ἀ ποιὰ 6856 ἀἰσογθίαν. 
ΒΌΡΕΙ δ γαίΐοηθ ἀδ ϑβ' πη] 86 γῸ 
Ἰοαυθπαάϊ, φαδβὶ 5ὶ 6 ̓ρ56 ἄθιβ, σο- 
5.16 δάη, [Π 18, 8.] 1Υ 67, 2 οἱ 
118, 4,“ Ατὐη. Νόοη ἰοίδηι 68η1 
τορίοποπι, 4086 ροϑίεαᾶ Νεᾶρο]}5 
ΔΡΡΕοΙ δία ἰῖ, βεὰ βοϊαμι 5 σηυϊη 
γ6] ἔπι ἈΡΟΠΙηΐ5 οατη [ΘΟ 580 ΓῸ 
ΠΡΟ ὈΓΟίδΟΙΙΠῚ ΘΠ. 116. ΠῚ ΓΙΙΠῚ, 
αυοηΐδη ΠῸΠ περιετξίχιξζον ἰ6- 
Βδαίυγ, πΠοῸὸὴ οΟἶγοᾶ Τοπιθηϊ (6 ΠῚ 
(αϑᾳι6 ἃἀ πιᾶρηαπ ΡοΓ(μΠ}) 

τοι ϊααὶ οοαα, σταύ- 

δοίῃπι νἱάἀογὶ οχρὶϊοαὺ ΠαηΡᾶΓ 
»»4π αἴξοπιρέ ἰο αδοοτίαϊπ {δὲ 
Ῥοδίους οΓ᾽ ἐῆα Αἐλοπίαη ἰΐπας 
απά ἐπε δυγασιδαπ ἀοῥοποθϑ'" ρ. 
1. ΠΙυά ἰᾶπιθὴ περιετείχιξον 
Ρτορίεν. γεῦθᾶ ἐντὸς ποιεῖσϑαι 
τ ΐΠ 115. ΠΘΟΘΒΒΔΥΪΙΠῚ δϑί, 4186, 5] 
ΠΛΓῸ5. 1Π|6, ἰὰ ααοαὰ ΠαηθδΓ 518- 
(αἷτ, Π6 ἱποθρ ββϑί φυΐϊά οπὶ ἃὉ ᾿ρ58ἃ 
ΡΡ6, ΟὨΊΠΪΠΟ ΠΟ ἃρίαᾷ Ε6586ηΐ. 
Οἷ, δάη. ΠῚ 88, ὅ. Εἰ Τεπηθηϊίθπὶ 
ἴδ η} ἰὰπο ΓΘρίΟἢΪ5, ΠΟῚ 50]1π|5 
ἀεὶ ποπιθῃ [ιιῖϊβδθθ εχ ἄκρᾳ ΤῈ- 
μενίτιδι ΥἹΙΣΕ 8, 8. σοΠΠἸσῖς (106}]., 
δά άδηβ ἱποθυ ΠῚ 6586, ΠΙΙΠῚ Τιι- 
οὐ ἀἸά 5 δϑίδίθ ΠΟ ]6 Ππῶ 5᾽ ἢ αΠῚ 
ἴδ πὶ 101 δχϑίτονῖί, Οἵ, Ηο]η). Ηἶβι. 
ΘΊο, Πρ. 884 54., αυἱ ὀχρ ϊοαύ 
ἤπηο ΤΡ. ΠῚ, ΟαπῚ αἰ γα Ερὶρ οἰα5 
ΠΟΠ ῬΘΓαιοίι5 5[ζ, ὩῸῚ ΡΟΓΓῸΠῚ 
Π]Δ ΡΠ, 564 νϑίθγομῃ Αοῃγααϊηδθ 
ΠῚ ΕΑ} ΠῚ ἃ {10 1556, 4 δ ΡΟΥΓΌΠῚ 
ΠῚ Δ ΟΠ ΠῚ Ρδριπαθεῖι (οἵ. ἰθ]4. 1 
Ρ- 128). Ῥᾶαϊο ροϑί ποιησό- 
μενοι ἔγαβίνἃ οοηϊοοὶξ Κυιιεθ, --- 
τεῖχος... ὁρῶν. Ρονίαβ: 
ΠῚ Γ ἃ ΠῚ (Θχοϊζα νου) ἃ τοίἃ 
118 ρᾶτίθ, 4ι8)ὲ Ερίὶρο 8 
ΒΡρεοίαί. )ὲ Ερίρο!185. νἱὰ, 96, 
1, ἀὲ ὁρᾶν αάη. 11 δῦ, 1. --- δι᾽ 
ἐλ ΠΕ σε. δ. 1 9.5: 

Συρακόσιοι 
δὲ τειχίξουσί 
τε καὶ ἐπὶ 
Κατά νην 

στρατεύουσι. 
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Ἵ “ , Χ δὴ ’ ᾽ 

ἣν ἄρα σφάλλωνται. χαὶ τὰ Μέγαρα φρούριον 
καὶ ἐν τῷ Ὀλυμπιείῳ ἄλλο᾽ καὶ τὴν ϑάλασσαν 
προεσταύρωσαν πανταχῇ ἣ ἀποβάσεις ἦσαν. καὶ 
τοὺς ᾿Αϑηναίους εἰδότες ἐν τῇ Νάξῳ χειμάξοντας 
ἐστράτευσαν πανδημεὶ ἐπὶ τὴν Κατάνην. καὶ τῆς 
τὲ γῆς αὐτῶν ἔτεμον καὶ τὰς τῶν ᾿Αϑηναίων 
σκηνὰς καὶ τὸ στρατόπεδον ἐμπρήσαντες ἀνεχώ-- 
ρησαν ἐπ᾽ οἴκου. 

Δ ἐτὶ Καὶ πυνϑανόμενοι τοὺς ᾿ϑηναίους ἐς τὴν 
“Καμάριναν, Καμάριναν κατὰ τὴν ἐπὶ “άχητος γενομένην ξυμ- 
τὸ Ὧι 5 μαχίαν πρεσβεύεσϑαι, εἴ πῶς προσαγάγοιντο αὐτούς, 
τῇ ἐκκλησίᾳ. ἀντεπρεσβεύοντο καὶ αὐτοί" ἦσαν γὰρ ὕποπτοι 

αὐτοῖς οἵ Καμαριναῖοι «μὴ προϑύμως σφίσι μήτ᾽ 

ἐπὶ τὴν πρώτην μάχην πέμψαι ἃ ἔπεμψαν, ἔς τὲ 
τὸ λοιπὸν μὴ οὐκέτι βούλωνται ἀμύνειν, ὁρῶντες 
τοὺς ᾿᾿ϑηναίους ἐν τῇ μάχῃ εὖ τς προσ- 
χωρῶσι δ᾽ αὐτοῖς κατὰ “τὴν προτέραν φιλίαν 
πεισϑέντες. ἀφικομένων οὖν ἐκ μὲν Συρακουσῶν 
Ἑρμοχράτους καὶ ἄλλων ἐς τὴν Καμάριναν, ἀπὸ 
δὲ τῶν ᾿ϑηναίων Ηὐφήμου μεϑ' ἑτέρων, ὁ Ἃ ρ- 
μοχράτης, ξυλλόγου γενομένου τῶν Καμαριναίων, 
βουλόμενος τ ΠΝ ΔΉ ΜΗ τοὺς ᾿Αϑηναίους, ἔλεγε 
τοιάδε. 

άρ. 7ὅ. ὃ 4. προδιαβαλεῖν ρᾷυοὶ προαια ορίϊπιϊ οοαα, 

-- καὶ τὰ Μέγαρα φρού- Ξ-- τοὺς Καμαριναέους. ΟΥ, δάη. 
ριον; ἵν 6. καὶ τὰ Μέγαρα 14, 1. --- τὸ στρατόπεδον, 
ἐτείχιξον φρούριον Ξτ ἐτείχ. ἷ. 8, τὸ στρατόπεδον τὸ ἐρῆμον, 
ὥστε εἶναι φρούριον. ΟΠ τὰ σταυρώματα καὶ ὁμοῖα. 
82. ΤΙ οοιι5. δηΐτη ἰᾷπὸ ἀθβουίτβ 8 8. κατὰ τὴν. εξυμ- 
εγαί. ΟἼί, 49, 4 οἱ δάμη. 62, ὅ. μαχίαν. ψια.1Π 86,2. ὁ πέμ- 
Ηος δυίΐοπι οαβίθ πὶ ϑγγδουβαὶ ψαν ἃ ἔπεμψ αν. ὍὭδ τὸ νἱά. 
ἰάθο νἀ θηΐαν οχϑίγιιχῖββθ, πο 1 Π6-ὀ 67, 2, 46. οὐδίϊοπα Μαμ}. αν. 
πΐθη565 Μδϑαγα ἢδν]ΌΤη ΒΔ οποπὶ 8 486 δάῃ. 3. -- μὴ... βού- 
ΘΔΡοΓθηί. ὍΝ. 42, 4. .-- ἐν τῷ λῶωνταῖι. 6 Ποο αϑὰ μή ρϑτ- 
ὈΟλυμπιείῳ ἄλλο. Οαυθα τοὶ ἰἴθυϊαθ νἱ, δάπ, 1118, 1, ἀθ πτηῖ- 
ΘΟρσηῃοβοῖίαν οχ 10, 4. - παν-ὀ ἰδία ογδίίομε οἵ. ΥΠΙ 78. 

’ 

ταχῇ... ἦσαν. ᾽Νϑᾳιθ ἰδτηθῃ ξ4. προδιαβαλλειν, 
ΡΓΟΡ6 [μβοπίθπι εἰ ΤΠάρϑαπ, αὐ τ ΡρΥϊαβαθδπῃ ΑἸ ΠΘηἾΘη565 858 γϑηαὶ- 
97, 1 νἱἀθθίπηιβ: ΘΓΡῸ τηᾶχῖηθ ἰδγθηΐ, ΟΟΘΌΡ ΔΓΕ οΥἰ πη μα πο 
ἴῃ τηᾶρπο Ῥοτία. οἱ ρύδενουίεσο Βδᾶυ. -- 

8. 2. αὐτῶν, 1. 6. τῶν Κα- ἔλεγε. ὍὯε ἰοπροτα νἱὰ. δάῃ. 
ταναίων. ἘΠ 8 ὃ αὐτοὺς 1 72, ὃ. 
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(Ὁ. "Οὐ τὴν παροῦσαν δύναμιν τῶν ᾿4ϑη- Ἑρμοκρά- 

ναίων, ὦ Καμαριναῖοι, μὴ αὐτὴν καταπλαγῆτε τ ΤῈΣ 
δείσαντες ἐπρεσβευσάμεϑα, ἀλλὰ μᾶλλον τοὺς μὲν τι: 

ρεῖ ᾿4ϑη- ΄ 9 ᾽ 9 -»" Ἂ 

μέλλοντας ἄπ αὐτῶν λόγους, πρίν τι καὶ ἡμῶν τἀ ΩΣ 
ἁκουσαι (ἢ ἼΒΒΕ. πεισῶσιν. ἥκουσι γὰρ ἐς τὴν τὴν κα διάνοιαν 

ι ἣν ἐς τὴν Σικελίαν , προφάσει μὲν ἡ τυνϑ ΄νεσϑε, διανοίᾳ ἐξ σε 6 
δὲ ἣν πάντες ὑπονοοῦμεν᾽ καί μοι δοκοῦσιν οὐ ἦλϑον δηλοῖ. 
“εοντίνους βούλεσϑαι κατοικίσαι. ἀλλ᾽ ἡμᾶς μᾶλ- 
λον ἐξοικίσαι. οὐ γὰρ δὴ εὔλογον τὰς μὲν ἐκεῖ 

’ 9 , "ἢ Ἀ ι ) ’ 
πόλεις ἀναστάτους ποιεῖν. τὰς δὲ ἐνθαδὲ κατοι- 

κίζειν. καὶ ΖΔεοντίνων μὲν Χαλκιδέων ὄντων κατὰ 
τὸ ξυγγενὲς κήδεσθαι, Χαλκιδέας δὲ τοὺς ἐν 
Εὐβοίᾳ, ὧν οἵδε ἄποικοί εἰσι, δουλωσαμένους ἔχειν. 
τῇ δὲ αὐτῇ ἰδέᾳ ἐκεῖνά τε ἔσχον καὶ τὰ ἐνθάδε 
νῦν πειρῶνται" ἡγεμόνες γὰρ γενόμενοι ἕκόντων 
τῶν τὲ ᾿Ιώνων καὶ ὅσοι ἀπὸ σφῶν ἦσαν ξύμμα- 

ΙΝ 62, 2), 564 Θϑάθῃ 4}101 4πο- 
αὰθ ἀοἰοοίδίαν Τῆηυο. Οἵ, δάπ, 1 
99, ὃ. Εὐϊσὶα δὴ θᾶτῃ ᾿ῖο ἅρ6|| 
Ῥίοη. ΗΔ], Ρ. 985. --- ἐκεῖ, ΄ἴὰ 
ατγϑθοῖα, -- Δεοντίνων Δ ἢ: 

ὕδρ. 26. 81. οὐ τὴν. 
δείσαντες. ϑ΄ουν 88θρ6, ἰὰ 
αυοα ποιϊββι πηι δϑί (οἴ, δά. 1 
21, 1), ϑυδ᾽θοίαπη Θπα ἐδ οἢ 5 
Βϑοιηάαγῖδθ ἴῃ ΟὈϊ Θούι ΠῚ ῬΥΪΠαυ δ 6 
τη πίδίυγ, ἰἰᾳ ῃἷο ΟὈϊδοίαπη {ΠΠ1π|8 ἴῃ 
᾿ιδηο τϑ πὶ δὲ 51π|}} 1160 Ῥτο- 
ποτηΐπα αὐτήν ἱπα!οαίαπι 6ϑέ. ΟἿ, 
άπ. Π 42, 4 οἱ Κυιιθθ. αν. δ 61, 
ὁ δάμη. 2. - τοὺς μέλλοντας 
ἀπ᾿ αὐτῶν λόγους, ἴαυτυ- 
ΤΆΤ ΘΟΥΓῸΠῚ ΟΥδίϊοπ θη (οἴ, 
δάη, 1 87, 1), Ῥᾶυγῖίον. ἴῃ ϑπθη- 
1. 1006 Ῥυϊπιδιίας. ΘΟ] οϑί 
δίαυμθ τὴν παροῦσαν δύναμιν. 
-- πρὶν... - μή. [5108 Ὁἴογ 60]- 
Ἰοοδιῖο δββϑί μὴ πρίν εεἰι. Οἵ, 
δάῃ, ΤΥ 4, 

δ. προφάσει μὲν... 
διανοίᾳ ὃ ἐ. Ηδγοάου, 11 100 
τῷ λόγῳ, νόῳ δέ. Οἱ, 10] Ψ ΑΙ] Ὰ, 
ϑαρτα 88, ἢ πρόφασιν μὲν. 
τὸ δ᾽ ἀληϑές, φοὰ Πἴο δἀάϊᾶ 
ΘΒ ηἰδία γοἰαίϊνα δοοιβαίν 5. γθ- 
Ρυρπδηΐ, --- ἡ πυνϑάνεσθϑε, 
501}, ἥκειν αὐτούς. -- κατοι- 
πέσαι... ἐξοικέσαι. Δ4- 
ΠΟΙΪΠδίϊο. 4υ86 ἤραυϊα ἴῃ Ηρν- 
ΤΠ ΓΑ 18. ΟΥΑΙ ΘΟ θ 18. Δ|14 1.165 
Ιερίταγ (νά, 8. 4 οχίγ,, 79, 2. 8. 

Χαλκιδέων ὄντων. 16:59, 
8. -- κατὰ τὸ ξυγγενές. 
Οἱ, δάῃ. ὅ0; κἀς --- δουλωσα- 
μένους ἔχειν. Οἷ, δά. 129, ὅ. 

8.9. ἐδ ἐᾳ] τρόπῳ, διανοίᾳ. 
506}0], -- ἐκεῖνα, ϊ. 6. τὰ ἐκεῖ. 
-- πειρῶνται. Αυάὶ σχεῖν. 
-- ἡγεμόνες γὰρ γενό- 
μενοι ἐθῖ, 1)6 τῷ νἱά, 1 9454. 
-- καὶ ὅσοι ἀπὸ σφῶν 
σαν ξύμμαχοι, εἷ αυἱ 
Ρτδθίογϑϑ (οἵ, δάῃ. 71, 2) δῦ 
ἰρϑὶβ οτίϊ ογδῃΐ 50 οἱ, Ετ- 
ΘΠ] ἰπηρουῦϊα) ΑΥΠΘΗΙΘηΒθτι5 
Ὅ0ἢ 5011 Ἰ0η65 ἰνδαϊάθριηι, 5868 
Ἴωνες καὶ ὅσοι ἀπὸ βασιλέως 
νεωστὶ ἠλευϑερῶντο (1 9, .2). 
Τὴ Πὶ5 Γπϑγαηὺ τη χίπηο Ογοὶδά 85 οἱ 
4186 ᾿ἴπ5.186, αυδθ ΘΟἸ]οηἰὰΘ Θγδηΐ 
Αἰμοπδηβίατη; ῃἢᾶπι Ἴωνας μὲν 
᾿ἀϑηναῖοι καὶ νησιωτῶν 
τοὺς πολλοὺς ὦκισαν ([ 12, 
4, υδὶ οἵ, 84η.). 4 χυοβ ᾿π8ὰ- 
ΙΆπο8 Ῥυδθίου [0Πη65 δἱ Ηβ! ] ΒΡ 0ὴ- 
(105 πιᾶχὶπιο ἶο τθβρὶοὶ οὐϊϑτη 6χ 
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χοι ὡς ἐπὶ τοῦ Μήδου τιμωρίᾳ, τοὺς μὲν λιπο- 
στρατίαν, τοὺς δὲ ἐπ᾽ ἀλλήλους στρατεύειν, τοῖς 
δ᾽ ὡς ἕκάστοις τινὰ εἶχον αἰτίαν εὐπρεπῆ ἐπ- 
ἐνεγκόντες κατεστρέψαντο. καὶ οὐ περὶ τῆς ἐλευ- ἃ 
ϑερίας ἄρα οὔτε οὗτοι τῶν Ἑλλήνων οὔϑ᾽ οἵ 
“Ἕλληνες τῆς ἑαυτῶν τῷ Μήδῳ ἀντέστησαν, περὶ 
δὲ οἱ μὲν σφίσιν ἀλλὰ μὴ ἐκείνῳ καταδουλώσεως, 
οἱ δ᾽ ἐπὶ δεσπότου μεταβολῇ οὐκ ἀξυνετωτέρου, 
κακοξυνετωτέρου δέ. 

{1. ᾿4λλ᾽ οὐ γὰρ δὴ τὴν τῶν ᾿“ϑηναίων εὐκατ- 
τὴν: ζω, ηγόρητον οὖσαν πόλιν νῦν ἥκομεν ἀποφανοῦντες 
οὐ ξυστρα- ἐν εἰδόσιν ὅσα ἀδικεῖ, πολὺ δὲ μᾶλλον ἡμᾶς αὐτοὺς 
ἀλλ θώρ, αἰτιασόμενοι ὅτι ἔχοντες παραδείγματα τῶν τ᾽ ἐχεῖ ναΐοις πολε- 

μοῦσιν. 

ἔπειτα, αἰτιᾶ- 

ΟΔρ. 76. 8. 8. λειποστρατέαν αἰϊᾳιοὶ οοΔἀ. Οἶ. 58. ΤΥ 12, 1, 
ΟΡ. 77. 8 1. τ᾽ οπι. Μ. Ατ. Οἢγ. θη. ᾿ἰδυδυϊϊαθ (οἴ, ἄάη. 

ΠΠ 82, 1) Ὀίοη. δ], ρ. 982, Αἱ νἱὰ, δάῃ, Τυπὶ ἀρ, Ρα]. 10, δῖ, 

8.1 εχίγ. εἱ 82, 8 (86 ρυγδθροβίϊοπθ ἃ οᾶϑᾷ 580 ῬΤΟΧ. 68. 
Κυυθρετὶ οοηίθοιατα ἄνιιϊβᾶ ἰῃβιρον δάπ. 1 69, 8, ἈΡΡΑΓΘΙ, 

ὅσοι ἄλλοι σφῶν ΟΡτ15 ΠΟ δβί. 
δε ἀπό οἵ. Η δ7, 4 Ἴωνες 

ὄντες καὶ ἀπ᾽ ᾿Αϑηναίων ΟῚ 
16, 4. -- τοὺς μὲν λιπο- 
στρατίαν. Ἀσοουδαίϊνιιβ τούς 
εχ κατεστρέψαντο, ΔΙΙΟΓ ΟΧ 
ἐπενεγχόντες ΒΌΒΡΘΗΒΙΙ5 Εϑί. θε 
τὸ οἷ, 199, 1. -- ἐπ᾽ ἀλλή- 
λους στρατεύειν. υοά ἔο- 
οοΥδπῦ 581} οἱ ΜΙ]οβὶῖ, Ὑιά, 1 
11. --- τοῖς δ᾽. »»Ἀἃ ἀδιντιπι 
δ βὶϊι, φαΐ γοσαῖαν δῦ ἐπενεγκόν- 
ἘΕΟΣ οἵ ᾿βαθαια! ὁπ ᾶυπὶ Το Ια υἶν 86- 
ουβδιίίνιπι αὐτούς τηπίδίδ βίγποία- 
γᾷ. Β1Π|}}15 Ἰοοῦβ οχϑίαὶ 77, 2 
ὥστε τοὺς μὲν. . κακουργεῖν, 
απο πὶ νἱάθ." ΗᾷδοΚ. -- τινὰ 

«αἰτίαν εὐπρεπῆ. ΒΙοαΙ 
τὰς τῶν φόρων καὶ νεῶν ἐκ- 
δείας 199, 1. 51π86 Ἰάοπϑα οϑιιβἃ 
εἶχον͵ 6]. Κταθα. Νάτη τϑοίθ ἴρ58 
ἐπιφέρειν 5υραπαϊι, 

8 4. περὶ δὲ οἵ μὲν... 
καταδουλώσεωςἢ ᾿Δϑηναῖοι 
δὲ περὶ τοῦ ἑαυτοῖς, ἀλλὰ μὴ 
τῷ Μήδῳ καταδουλωθϑῆναιτοὺς 
Ἑλληνας. ὅ6Π01. Ἐρτοσῖθ οοη- 
ετία δϑί ογϑίϊο, 46 αὐ οἵ. ΜαιΩι. 
ατ, 8 890 οἱ δάη. ΠῚ 21 οἱ 

ἐπὶ δεσπότου... οὐκ ὥξωξ 
νετ., κακοξυνετ. δέ. ἵ7πι 
εἴποι (απάθτη) τιῦαῦ [ἰδέϊφεγΉ, 
αὔοεῦ (πιρίοϊοθ.) αγρίϊδέϊσογη 
ΤΠ ΥΤῊ οἰηζιέαιδοίθη; Πάτα Ῥτὶτ8 
Ἰποϊβιη ΡῈΓ λιτότητα ἷἱπ π8- 
ΘΙ ΟΠ 5 γθαπθηίθπι αἀἰοίι ΠῚ δϑί. 
Ῥοβϑιπιαβ αὐΐάοτη οὐδ πὶ δἷο τϑᾶ- 
ἄεγα: οἵποπ ἀπάφνη πίολέ (δίιυα) 
γι ογ ἰἰδίϊσοπ, βδοπάθτη (πι}) 
αγριἰξίϊσετη Πέτα. ποᾶ οοη- 
βυτηδίυῦ πδὰ ρδυΘα]ασιτη οὐ. 
δέ 60, αυὶ 8, 1 86, 8. ΙΝ 
806, ὅ 4110] ἰηγοηΐτατ. 56ὰ ομϑβίδί, 
χαρὰ ξύνεσιν ῬΕΥΞΔΓῸΠι Πα ΠΔΤΩ 
ΡΤ] αίδτη δια ηλι5, ΠΓ6 ἀθίθ τη 
ἰδ ΟΘΙΊῚ15 61115 ἱπίογρυθίδι! ΟΠ 6ΠΊ, αἱ 
οὐ. “τ ν δέτρυονποπιιατῆ .ὅ-- 
4 ἃ Τὴ οἱ ΘΟΙΙρΑΓΔΙ πὶ ΡΓῸ Ρο- 
β᾽ἦνο Ροβίψιιπη 6586 Πηρὶι, 

ὕαρ. 77, 81. ᾽.λ1λ᾽ οὐ οεἰ. 
Ηδοο τηδρηΐβ ἸαπἀἸθ5 οὐπᾶὶ θΊοη. 
ΗΔ], γΡ. 892, -- τὴν... πό- 
λιν... «ὅσα ἀδικεῖτε ὅσα ἡ 
πόλις ἀδικεῖ, ΟἿ, δᾶπ. 70, 1. 
-- ἐν εἰδόσιν. Τιὰ Αἰ ᾳποίίοπβ 
Τηυῦο. Οἱ. δάπ, 1 86, 4, -- 
ἡμᾶς αὐτούς, ϊι, 6, πᾶντας 
τοὺς Σικελιώτας. Ὧδε. ο0]]008- 
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Ἑλλήνων ὡς ἐδουλώϑησαν οὐκ ἀμύνοντες σφίσιν 
αὐτοῖς. καὶ νῦν ἐφ᾽ ἡμᾶς ταὐτὰ παρόντα σοφίοσ- 
ματα. “Δεοντίνων τὲ ξυγγενῶν κατοικίσεις καὶ 
᾿Εγεσταίων ξυμμάχων ἐπικουρίας. οὐ ξυστραφέντες 
βουλόμεϑα προϑυμότερον δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐκ 
Ἴωνες τάδε εἰσὶν οὐδ᾽ ᾿Ελλησπόντιοι καὶ νησιῶται, 
οἵ δεσπότην ἢ Μῆδον ἢ ἕνα γέ τινα ἀεὶ μεταβάλ-- 
λοντες δουλοῦνται, ἀλλὰ “ωριῆς ἐλεύϑεροι ἀπ᾽ 
αὐτονόμου τῆς Πελοποννήσου τὴν Σικελίαν οἰχοῦν-. 
τες. ἢ μένομεν ἕως ἂν ἕκαστοι κατὰ πόλεις ληφ- 
ϑῶμεν, εἰδότες ὅτι ταύτῃ μόνον ἁλωτοί ἐσμὲν καὶ 

Η, Μ, 855. Τυρά. Μοβᾳυ. ἐκεῖσε. ϑεᾷ οπιηΐα Ὄχθηιρία, παΐδιιβ 
ἐκεῖσε Ῥτὸ ἐκεῖ Ἰερὶ ἀείεπάπηι, ΒΟΓΙρΡίΟΥΙ ΠῚ ΠῸΠ ΑἰΠΘΟΥΤΠῚ Βαηΐ. 
γιά, ϑέθρη. ΤΗ65. δ΄. ΤεΟ. Ψ. ἐκεῖσε Ῥ: 411. Οὐμη οπρἢῃ85ὶ δα ΠῚ 
αἸοία 5απὶ γοῦθα ἐκεῖσέ εἰσιν αἷ χεῖρες Πεπιοβι, ΙΥ̓ 40, υδὶ νἱά. 
᾿Ἰη ο ῬΓοί. 

τη 86. ῬΓΟΠΟΠΙΪΠ πὶ οἵ, δάπ. ΙΝ 
88, ὃ. οὐκ ἀμύνοντες 
σφέσιν αὐτοῖς. Σφίσιν 
αὐτοῖς φτο ἀλλήλοις. Μά. 
ΒοΥη, ϑυπί. ρ. 2138 εἱ δάη. Ιν 
26, 9. 6 τθ οἵ. ἽΠῚ10, ὅ. 
ἐφ᾽ ἡμὰς ταὐτὰ. . δοφίοσ- 
ματα, 6858 61} αὐτί 8 ΠΟὈ15 
δΔαπηοία5. Νόοη 50] ΠῚ ἔχοντες 
5Βοα, αἱ τὲ -- καί ῬΑΡΙΟΟΪΔΓᾺΠῚ 
ἙφΟἸ]οοαίῖο οβίθπαϊ!, ἔχοντες πα- 
ραδείγματα ἴ''ὰς ροτίϊπεί, Ὠο- 
ουπηοπίο ( ἢ αγτιιτ.)} ΘὨἷπι 115 δϑί 
ΠΟῸῚ 50]1ΠῚ (ΓΤ ΘΟΟΓΙΤῚ 5ουν (18, 
564 οἰΐδηὶ δβϑϑᾶθπὶ [4]]δοΐαθ 1515 
αἰαὰθ 1115. Ἰη!θηΐδθ. Μα]β Ηεν- 
ννογά. 1.1]. ὁρῶντες Ροβί παρόντα 
ἰηβοῦῖί. Ατσίθβ ἴῃ 5101} 18 80 ΑἰΠ6- 
ἘΠ ΘηΒ᾽θῈ5 Δα Πἰ 1186 5ίδιτη αἰ 6 πὶ 
Δ Ὁ ἴρ50 βουϊρίογε βαρ !οδηΐαγ, ἴῃ 
ἘΠΙΨΘΓΒΌΠΙ ἰδΙηθη οϑθάθη] [Ὡ6ΓΘ 
ἀῖαὰθ ἴῃ ἀτγαθοῖα; Πᾶπὶ ἴῃ πἰΓᾶ- 
416 ἰθγγᾷ ἀἰβοογαὶβ οἴδοιβ 5᾽η- 
Βα 45. οἰν!δίθ5 οσγθβϑὶ ϑδηΐ, --- 
κατοικίσεις . ἐπικου- 
ρέας. Ἦδθοο νοσαῦυϊα ΤΠπο. ἰᾶ 60 
ἴῃ Ρ]ΌΓΑΙΙ ροϑυῖϊί, φαΐ 5᾽ σα ηἰ ἤσαγα 
γαϊὶ ἴ8]|65 [ἈΠ] οῖα5 α08]65 βαηΐ 
ΤιδοπεἸ ΠΟΥ πη. γθβιϊίαι 9. οὐ ὅθσο- 
5ίδ ΠΟΤΕ πῚ ἀεἰεηβῖο. --- ξυστρα- 
φέντες. Νόοπ, υὐ ΡΙοΓαΠΊΠ 6, 

ΘΟΠΡΙΟθ αι, οοηΐοτεῖ (οἵ, δάη. 
Π 4, 1), 56 οοηϊαποιΐ, 50- 
οἰδεῖ, Οἵ, 91, ὃ. --- οὐκ Ἴω- 
νὲες τάδε εἰσέν. “γοῖθυπι δὰ 
Ῥταθαϊοαία πη ΔοσοΟΠη ποία πη 6βί. 
Οὗ, δϑάη, Π| 26, ὅ. Ὅς ρῥτγοβο- 
τηΐϊηθ νἱὰά. Μίαιῃ. αν, 8 440, 7. 
Κυιθρ. 8 61, 7 δάη. 6. )6 Τοηϊ- 
Βὰ5 ἃ ΠοΙίθι5 ΦΟΠἰοΠΊρεΪ5 οἵ. δά, 
1124, 1. -- Ἑλλησπόντιοι. 
ΗΙ ἀπ οὔτ [οπὶθαβ ἃ Μοαϊβ ἀ6- 
Γδοογδηΐ (1 89, 2) οἱ τἰπὰ Αἰ πθηΐθη- 
55. 56. δαϊπηχογδηί, 1,96,1 
ΘΟΠΙΡΡΕΠθηβὶ νυ 5 καὶ ὅσοι. 
ἠλευϑέρωντο. -- νησιῶται. 
ΟἿ, δάη. 16, 8, - μεταβάλ- 
λοντες δα ΟΣ τ Βτο- 
νἱϊὰβ ἤᾶθο εβϑί ρτο.... χατὰ με- 
ταβολὰς (ρου ν᾽6 68) ἔχοντες 
δι: ἀπτ|5 ΘηΪπῚ ΠῸΠ πλίαίαγ, 568 
ῬΙΌγΕΒ. ἀοίποθρβ...., ὡΖουλοῦν- 
ται γοΥΟΥΪβΒ Ρδίϊ πη ΠΥ 56 ἴῃ 
Βευνιζαίοιῃ γϑαϊρὶ [οἷ. δάπ.} 
Ἴ201. 8719}. Μεταβάλλοντες 
ῬΓΟ πιδάϊο 6ϑι.“ς Βα. ΟἿ Ἠεϊά. 
δὰ ΡΙυΐ. Τίπιο!. Ρ. 808, 

8.2. ἢ μένομεν, 8 ἰἴᾶᾷθοὸ 
ΘΟΠΪ απ Οὐϊ5 νἱσὶ 5. 118 ΠΟ ταϑβὶ- 
ΒΌΓΠΙΒ, απο ΘΧΒΡ ΘΟ ΔΠ18, 
Τιααπθ πο ἢ δχβρθοίδη πὶ οβὶ 
Γαϊασαπη ἀπ οοηϊπηοίϊνα5 ἀυδὶ- 
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ὁρῶντες αὐτοὺς ἐπὶ τοῦτο τὸ εἶδος τρεπομένους 
ὥστε τοὺς μὲν λόγοις ἡμῶν διιστάναι, τοὺς δὲ 

’ , “» Χ ψ! [4 ὦ ξυμμάχων ἐλπίδι ἐκπολεμοῦν πρὸς ἀλλήλους, τοῖς 
δὲ ὡς ἕχάστοις τι προσηνὲς λέγοντες [δύνανται] 
κακουργεῖν; χαὶ οἰόμεϑα τοῦ ἄπωϑεν ξυνοίκου 

ψν 5 κ 3 ’ Ο Ν 

προαπολλυμένου οὐ καὶ ἐς αὐτόν τινα ἥξειν τὸ 
δεινόν, πρὸ δὲ αὐτοῦ μᾶλλον τὸν πάσχοντα καϑ' 
αὑτὸν δυστυχεῖν; 

εἶτα δείκνυ- ΔΉ ταν ᾿», ᾿ ἢ 4 
τρργν ἀνα: ὃ. Καὶ εἴ τῷ ἄρα παρξστηκε τὸν μὲν Συρα- 

δεῖ Συρακού- 

8 2. ἄποϑεν αἰΐᾳαυοι [ἰ νυ]. 

ἰαἰϊναβ, --- εἶδος. ΟΥ, δάη. 1 
41, 1. Βεϊηὰθ ἡμῶν ἴαηρ. ΟΕ ΠῚ 
νυ. τοὺς μέν. το τοῖς δὲ... 
κακουργεῖν. ἤδθο νυϊθο 
δυάδοῖϊιβ ἰγαϊ θοίδ 6586 Ραϊδηύ ῬΓῸ 
.15: τοῖς δέ τι προσηνὲς λέ- 
γοντὲς ὡς ἑκάστοις δύνανται 
ἐδ θθοΝετν (56:!. αὐτούς). ϑ6ἀ 
ουπὶ ὡς... δύνανται ῬΓΟΡΥΪδ πὶ 
οἰβοῖαι ἐπαυπιϊδιίοηδπι, τὶ προ- 
σηνὲς λέγοντες μἷπὸ Βθρδγδῦὶ 
αίαυθο δὰ τοῖς δέ τοίδυτὶ π0}10 
Ἰη040 ροίεβί. Νραιθ βπὶπὶ ἢαΐοὸ 
Ἰοοο β'μηῖ]6 εδί 706, 8, υδἱ εχ 
ΘΟΙΏΤΠΠΐ ΄ἀἰοοπάϊ οοπβαθίπαϊηθ 
τοῖς δ᾽ ἐπενεγκόντες Ἰαηρίίατ, 
Τιᾶψιιθ δὰῦ τοὺς δέ 50] 6 Πα μηι 
εβῦ, αυοὰ ἰδῆθῃ 8' βουϊρίιμῃι 
[υϊδβοί, νἱχ φυϊδααδιῃ ἰπ τοῖς δέ 
τηἰαν5ϑοῖ, δῦ ἰίὰ νυ ῦα ο0η- 
ἔοιτηαπὰδ βαηί, υἰ τοῖς δέ δὰ 
λέγοντες Ρδυάποδι. Νᾷιη ὶοὸ 
εὐνθε πὰς δῇενγγὶ ροίεβί Κυαθρ, 

. 8. 60, ὅ 8άη. 2. ΑἸἰιθυὰπι 
Νὰ αὖ αι, δας ἰΓΔΠΒΡΟΠΘΠΌΠῚ 
εϑὺ δύνανται λέγοντες ααἱ δύ- 
νανταᾶι ἀεοϊοπάμυμι. Ῥοβίθυϊα8 
015. τηᾶρ]5. Ρ]δοθί, οὔτῃ δύναψ.- 
ται ἈΟΙΠΐπιθ δὰ δοτηρίεπάσπι ὡς 
ἑκάστοις (οἴ. δᾶπ, 1 8, 4) αἀ- 
ΒΟΥΙΌΪ Ῥούμου! δία θ δΙΐδπο ἰοθῸ 
ἴῃ Βουϊρίουὶβ σοῦθᾶ ἰπβογὶ, ἴρ88ἃ 
Ῥδυνεῦβᾶ ΘΟΠ]ΟΟδι1ο δααἰἰαπιθηίαπ 
Δυραϊ, -- καὶ οἰόμεϑα. [Ιη- 
ἰθυγορ 110 ΘΟὨ Ἰ Παϑίαι οὐ ΒΡ ΘΡ 8 
ἤ μι αποαιθ Ρδυιϊποί. --- τοῦ 
ἄπωϑεν ξυνοίπου] τοῦ 
συνοικοῦντος μὲν “Βλληνος [ἐν] 

Οἰδιθῦς ΠΥ ΠῚ κα 

τῇ Σικελίᾳ, πολὺ δὲ διεστῶ- 
τος. ΘΘΠΟΙ. Ρϑυῖο Ροδβί ἐς ἴῃ- 
50] 6 μέ 5 αἰούαπι εϑὺ. Ὑ]ά, δάῃ. 
1181, 8. --αὐτόν τινα. Οἱ, 
Βρυηἢ, ϑ'υπῖ, Ρ. 440 εὐ δάη. ΠῚ 
δῦ, 8. ΝΙΊ10, ὅ. Β᾽π}}}15. βθη- 
τοηια Ἰορῖθαν 1 120, 2. -- πρὸ 
δὲ αὐτοῦ... . δυστυχεῖν. 
Νίβὶ βουϊρίου ΡυΘΘροβίίο πρὸ 
αὐτοῦ, αυοᾶ 84 τινά τοίογίυυ, 
τηδῖ5 ροπάυβ δάάογα νο] ἰδβδθί, 
Ὠΐο οβϑϑὺ ψϑυθογαμη οτος: μᾶλ- 
λον δὲ (5364 ροιϊ85) τὸν πρὸ 
αὐτοῦ πάσχοντα καϑ αὐτὸν 
δυστυχεῖν. Τ᾽8 ργϑοροβίίο πρὸ 
αὐτοῦ εἴ. ἀάη. Π; 7, 2. ὟΙ 64, 
8, 46 ἱπίθγροβίιο μᾶλλον Ιν 98, 
1. ΥἹ 8, 2. Νβεβαὰδ ἱρίψαν Ρτο- 
ῬΊΟΡ ΘΟ] Οοδιϊοποπὶ γϑυθοῦαπι ἤ 
δυίο καϑ' αὑτόν ἴπδόγογα ἀθθ6- 
θαύ Μαανὶρ. ἀν. οὐἷι, 1 ρ. 827 
γΘΥΘη5 ΘαΠ4 6 4υἱ ρΡ 8018 007 
τηϑοὶβ ἃπίθ ἱρ050Πὶ 48 Πἢ ῬΘῪ 
86 οὐ ΒΟ] 0 Π ΠῚ ΒΟΓῸΠ 6556. 
ΝΑ Π 80 αὐοαὰθ [4}}10ὰν αυοά, 
ηἰϑὶ ἤ δάδαῖυγ, καϑ'΄ αὑτὸν 
Ῥούϊα8 ὈΥΪη0 ἰο00 ῬΟΠΘΠαΙΠῚ 
ἔαϊδδα ρυΐδι, 

αρ. 78. 8 1. Καὶ εἴ τῳ 
οί, ῳῆδοο ααοτηοᾶάο Ὠϊοηγϑβὶο 
ΗΔ]. [ρ. 986] νἱάογὶ ροσιθεϊπὶ 
δᾶδ6ο οὈδβοιιγὰ, ποσὶ ΑΌΥ. 56 ἰπ- 
6] ΡῈ ΓΘ. Ῥιοτα, [6 ον16] γοτρθᾶ 
ἀβάαιθ δᾶ τόν τε ᾿'4ϑην. 6558 
ῬΙδηδ. ΒΘοκ. ὕππιὶ βεπίθης ἃ 
οομρᾶγα ΤΥ 61, 2, υνἱ 46 παρα- 
στῆναι οἷ. ἀπ, 1η ργΟΧΙΠ115 .,) 10 - 
ΠΥ5105 1. ἃ, Τορυθμθμαϊ ἴπ ΤΏσοΥ - 
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χόσιον, ἑαυτὸν δ᾽ οὐ πολέμιον εἶναι τῷ ᾿4“ϑηναίῳ, σας φϑόνωῳ 

καὶ δεινὸν ἡγεῖται ὑπέρ γε τῆς ἐμῆς κινδυνεύειν, Ἶ α ειε τ 
ἐνθυμηϑήτω οὐ περὶ τῆς ἐμῆς μᾶλλον, ἐν ἴσῳ 
δὲ καὶ τῆς ἑαυτοῦ ἅμα ἐν τῇ ἐμῇ μαχούμενος, τοσ- 
ούτῳ δὲ καὶ ἀσφαλέστερον ὅσῳ οὐ προδιεφϑαρ-- 
μένου ἐμοῦ, ἔχων δὲ ξύμμαχον ἐμὲ καὶ οὐκ ἐρῆμος 
ἀγωνιεῖται" 

ἂρ. 78. 8 1. 
ἐρῆμος πη, Ὑ]πα. Μοβαα, 

5αβοϊρίθὺ θ611ππὶ, γεϊϊαυὶ οοἀα, ἐρῆμον. 

ἀϊάε τὸ κατακπορές, αἰ αἷΐ, τῆς 
μεταγωγῆς ἐκ τοῦ πληϑυντικοῦ 
εἰς τὸ ἑνικύν. Ἐπ Ερῖὶβέ, Π| δὰ 
Ατηπηϑοαπηι, Ὁ. 184 [198] πος ἰπ- 
τὸς ἰαϊοπιαίᾶ ΤΗθοΥ αἰ 15 τοί. 
[364] Η. ϑιερμαπιβ Ἀρρεπᾶ, δὰ 
δογρί, ἃ]. ἀ6 14], Αὐὖ, ρ. 46. 
180 πορᾶύ "00 ῬΘΟυ ΓΘ 6556 
ΤΠυογάϊαϊ οὐ Αὐἰβίορῃαπθηι ἃ 
ῬεπΟβί ΘΠ 6 ΠῚ αυΟα 6. ΠῸΠ ΓΆΙῸ 
βἰ Πρ  αυῖ 5. ΡΓῸ ΡΙΌΡΠΠα.5. αἱ] 
οβίθηα!.. Ὅὰκ. ,, Τὸν ΄4ϑη- 
ναῖον Πειοάοί, ὙΠΠ 186 ἢη., 
τὸν Σπαρτιήτην ΙΧ 12, ὁ Χαλ- 
κιδεὺς Τῆυς, ΥἹ 84, 8᾽, νι: 
ΥΥ. ὉΠ. «δὰ ὅτερ. Οοτ. ἸΏ; Α. 
8. 61:6 ὑ θθΥ. ϊο δΔυρ ΘΙ 60 
ΘΟΠΟΪΠηἶϊί85. ΝΠΙ Θυ ῬΓΟΡίρθι 
51 Ὸ 8 ΓΘ ΠῚ ΡῬΓΟΠΟΙΉΪ 5 ἰπάε- 
ΠΡ Ροϑβίξαπι. 511 ἑαυτόν, δαυϊς 
ΔΟΘΟΤΉΠ Οὐδ 1 τὸν Συρακόσιον 
εἱ τῷ ᾿Αϑηναίῳ. Οείογτιπι οἴ, 
δάη. ΓΝ 10, 8 εὐ Κτιοο. ὅν. ὃ 
44, 1 δάη. ἀ εἰ ἀ6 1 αὐϊηῖβ. Πγα- 
ΚρηΡ, δᾶ [ἷν. 1Π.2, Γ᾽ 80. ΝΠ 
88. ,,.[ἢ το] 5 βίηρα. ἐμῆς, 
ἐμοῦ, ταὶ]. δδῦ ρὸ ἡμῶν ροῖ 
ἐδιοποίησιν.“ Β8ι. Ο, δάῃ. 
ΙΝ 64, 1. -- ἐν ἔσῳ. ΟἿ, αάη. 
Π ὅ8, 4. Ῥεϊπάθ ἀδ Ργδθροϑβὶ- 
ἴοπθ δηίθ γορᾶ τῆς ἑαυτοῦ 
πὴ ἰίθγαια νἱὰ. δάῃ, ὙἹΙ 47, 4. 
-- ὅσῳ -- ὅτι. Οὗ «ἅη. ΠΙ 
11, 1, -- ἐρῆμος οοάάα, ρᾷθηβ 
σπΙΠἰτιπὶ βουϊρίαταθ ἐρῆμον φτδε- 
[δνίπλβ, Οὐ δηΐπὶ ἀ6 ταῖο ρτδθ- 
βἰαϊο ἀσαίῃγ, αιοὰ ἰΐ Παρὶματὶ 
5᾽πῦ αἱ ΑἰΠΘηΪΘηβὶ απὶ ΘΟἢ51}}}5 

ΤΠσοΥ ἀϊα]8 ΜΟ]. ΠῚ. ϑ6οῖ. 11. 

τόν τὲ ᾿ἡϑηναῖον μὴ τὴν τοῦ Συρα- 
κοσίου ἔχϑραν κολάσασϑαι, τῇ δ᾽ ἐμῇ προφάσει 

μαχόμενος ταῦθ ἴπ ορ(ϊπιῖ8 ΠΠ0 νΪ85. 
γἈ118. γοΓΐθη5 ΟρΘ ποῃ ἀοδϑβίϊίας8 

ΟΥ. δάη. 

ὍΠ8 Οὐ ΘΟ ΓΔΟιιβ8 η15 ΟΡ βἰβίδηϊ, 
ΠΟῚ ΠΟβ8, 564 1ΠΠ08 ἀϊοσθη τη οβί 
ΔΌΧΙΠΟ ΠΟῖ ἀΘϑυϊαίο05 ἴογθ. Τά θπὶ 
6θἃ ἀυ04 06 46 οι ΠΘΟΘββδυΪ ΠΤΩ 
Ῥυϊαπηιβ, απο ἐρῆμος 5. 6βί 
4] ἴῃ Ρϑυίοα!ο νοὶ δ] πη αίθ 
ϑΙΔΙΘΟΥΊΓΩ ἃία 16 ΒΟΟΙΟΥΕΤῚ ΔῈ ΧΊ] 10 
δαχεί ἡ ΟΕ 132; ἘΦ 151: 15: {ππ| 
ὅ1, 4. Δοοραϊ αποά αὶ οὐκ 
ἐρῆμος δα ΤῊ, οἰοοατ οΠ 6 πὶ π|ᾶ- 
ΧΙΠΊΘ. ΘΟΗΥΘΗΪ. ΝΟΠΠαΠαυΔΠῚ 
ΘΠἾΠῚ ΘΔ 6ΠῚ ΠΟΙΪΟΠ ΘΠ οἱ ᾿ρϑϑῖη 
Αἰ ΤΆ ηΒ. οὐ ΘΟΠ ΓΑΙ ΔΤ ΠΟΡΔΠ5 
ἀπρ]ϊοίτον οῆθυὺ (Π| 40, 8. 1Κ 
108, ὅ. Υ' 60, 1. 86. Ἴ 44, 6. 
49, ). -- τόν τε ϑηναῖον 

.βούλεσϑαι. Ἐχ ἐνθυμη- 
ϑήτω τ ρθίθη τη 51 Π}}186 ν ΘΡθ ΠῚ 
νομιξέτω, ΟὉ 4πϑηη οα αβᾶπη δἰ ΠῚ 
ΙΝ 27, 1 ροβὲ ὁρῶντες ρατιῖ- 
ΟἹρία τη ἔλα Π 5110 ἴη 1η Π ηἸἰνατη, Οἱ, 
δάη, 12, 1. Ὧδε πιράϊο κολά- 
σασϑαι οἵ. Π| 40, 4. Ουπὶ 
Βθηίθητα οἵ, ΓΝ 61, 8): τῇ δ᾽ 
ἐμῇ προφάσει, τὴ8 ΡΓδ6- 
16ΧΘη40, 51Π|}}8 5 τὴη8 μετ]. 
-- τόν τε ᾿ἀϑηναῖον... 
βούλεσϑαι. Ἠδαδβὶι5 Τμιουθγ.Ψ 
Τῆυο. Ρ. 98. 54. ἄθοθπὶ οοαά. 
50. ρα ΓᾺ ΠῚ οὕς ΡΓῸ οὐχ Ργοθδὶ 
κολάσασϑαι δα ἐνθυμηϑήτω 
ΓΘἔΘγΘἢ5 ἰάθηιαι δα τὴν ἐκείνου 
φιλέαν τερροίθηβ οἱ οὖς ρτοπο- 
πλΪη6 ὐγΓδοιιβᾶπΠῸ085. οἱ τ] 4108 
ΘΊΘΌ]Ο8. δ᾽ πη} ΘΟΠΙΡγ μα παϊ ὁ6η- 
568, 516 Ὁ Θηη διΪ Ὀσδλμτς 
βούλεσϑαι 5οηιοπιία Παθο 5ἰ(: 
405 (ϑυγδοῦβδηοβ οὐ συ 08 

11 
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τὴν ἐκείνου φιλίαν οὐχ ἧσσον βεβαιώσασϑαι βου- 
λεσῦϑαι. εἴ τέ τις φϑονεῖ μὲν ἢ καὶ φοβεῖται (ἀμ- 
φότερα γὰρ τάδε πάσχει τὰ μείζω), διὰ δὲ αὐτὰ 
τὰς Συρακούσας κακωϑῆναι μέν, ἵνα σωφρονιο- 
ϑῶμεν, βούλεται. περιμενέσϑαι δὲ ἕνεκα τῆς 

αὑτοῖ ἀσφαλείας, οὐκ ἀνθρωπίνης δυνάμεως βού- 
λησιν ἐλπίζει. οὐ γὰρ οἷόν τε ἅμα τῆς τὲ ἐπι- 
ϑυμίας καὶ τῆς τύχης τὸν αὐτὸν ὁμοίως ταμίαν 

οὺς ἧσσον Τι, Τιᾶυτ, Αὐρ. ΡΑ]. Μ. Η. Κὶ Ὁ. 1. Ε. Οἐ άπ, 

Β΄σ 105) ποῖ (ΑἸ Π ΘΠ] 6515) ἴῃ - 
8 56 δάϊυνδτε εἱ οοῃϊτν- 
τᾶτ6, ϑεὰ πεὸ βεβαινώσασϑαι 
Ῥοίεβι ἰἸὰ βοῆδγε, αποα 1116 60 5]- 
σηϊβοατῦὶ, αυϑηαιδπι ΠᾺ}1]0 Ἔχ Θπι- 
ῬΙο ἀοπηοηβίγασὶ ρΡ 0558 Π0ἢ ηδρϑί, 
ΓΘ , οὐ ῬγῸ ἡσσον δχϑβρβθοίδγθ. 
ἰῸΓ τι οἱ οὖς πἰτηϊβ οὔβοινο ἀϊ- 

οὕαπη 6556: οἱ ΤΉ Π 115 Ὀ6ῃ6 αὐίϊ- 
ουἷᾳ γέ (οὖς γε Ξ-- ἐπεὶ τούτους 
γε) οατγογοί, ᾿Αροβαϊὶ αυ04 δΔουῖϑίϊ 
Ἰηῆη. εχ ραυίΐδῃαϊ! νεγῦο δρίᾳβ 
ΠΟῚ ῬΓΔΘΒΘΗΔ 5. δ Ρ ΟΣ 5. δϑί, αἴ 
Ηδ85. ἰπίθ!!οοὶι, 564 ρυϑβϑίθυϊ, 
Εδάδπηι οαιιδᾶ ἴῃ 1, ΠΥ Ό56}1 (ΡὨΙ], 
ΧΥῚ ρ. 296 54.) ται οπθιη νϑ]οί, 
αυὶ δῦ Ηδαβίο 60 ἰδηίμπι αἰ οσί, 
ααυοα ν]ο! επί ἱπιογρυθιδίΐοη 6 8|18 Πἢ 
ΕΧ Ροβίγοπηβ ψΘΡΌ]5. θη θ ΠΕ 18 Π| 
Εχίουβὶῦ, αὐἱρρα 4086 516 ἰηΐε}- 
Ἰεβοπᾶα, 6588 δ] ρεογϑιιδβουῖς 
αὐ] βου ρα πὶ εβϑεί τὸν δ᾽ ᾿4ϑη- 
ναῖον τῇ ἐμῇ προφάσει κολά- 
σασϑαι τούτους οὐς βούλεσϑαι 
ἧσσον βεβαιώσασϑαι τὴν ἐκεί- 
νου φιλίαν. θόοῦτ. δυΐεπι δία 
ΡῬρ. νοῦθα ἀδργανδίᾷ 6556 ϑβιιβρὶ- 
οδιὶ βιάσασϑ'αι οουϊεοογαηί, δα 
οἰΐδπὶ ἴδ θο οιβθπᾶδπαϊ ορογα ἔγα- 
βίτα σοηΒΌΠΙρία εδῖ, Νξαῖε θηΐπη 
ΘΟ ΠΟνΘΡαΗΐ ΔΟΘΙ ΤΩ 1 ̓ γοηΐδη γ6Υ- 
ΒοΓαπὶ τὴν ἐκείνου φιλίαν βε- 
βαιώσασϑαι ἰὰεπὶ αἰαιι ἐκεῖνον 
καταδουλώσασϑαι ναϊδπιϊαπι; 
ΠΔΠῚ ΒῈ δῖ σοπὰο ΑἰΠ ΘΠ 6 η56885 1|10- 
Τα. διηϊοϊ ἰὰπ 5101] ΘΟΠΠΓΙΠΔΓΒ 
νοϊαπί, ϑοηίθηΐξίδο ᾿ρίίαν οοἶιδ6- 
γϑηλα ᾿860 δἰ: 5] ουἱϊ ᾿η ΠΊθηίθτη 
γ θη! ΟγγδοιβΆ 05, ΠΟΠ 56 ΑἰΠε- 
ὨἰΘηβῖ 5 ΠοϑίθπΊ 6588, Τοραίδίο 

σϑαι, Ϊ. 

Π05 ΠΟΙ ἰδπὶ ΘΥΓδΔΟΙΒΆΠΟΓΆΠ ΠΟ- 
5}Π|{8ίϑ πῇ ραπῖγ γ 6 }]6Ὲ αἀ8πῚ ἢδΟ 
δια βἰπιυϊαία σᾶνογθ, πΠ6 ἶρ86 
Ὠοβι15. 5101 Ἔχϑιἰβίβσα ροβϑβὶί, Ετα- 
βίστα ΔΝ εἰάπϑν (Ράνογρ, Ὁ. 12) ἤδπο 
γι ΟΠΘη γ᾽ ρ ΓΔ ἢ5 ροϑβίυϊαί, αἱ 
Ἰρ88ἃ βαθίσεπαϊ ποιῖ]0 ΘΧΡΥΪΠΊΔΙΌΓ, 
40 58Π6 5 δ 8 οβϑϑοί οὐηηΐβ 
ἰγοπΐαᾷ. Πὲ οὐχ ἧσσον, τηὰϊιο 
τη 515, οἵ, 88, 1. 

8. Ὁ, ἀμφότερα τάδε, ἴ- 
8. τὸ φϑονεῖσϑαι καὶ τὸ ἄλλους 
αὐτὰ φοβεῖσϑαι. Οἱ. Κταθρ,.. 6, 
8 ὅ8, 8 86η. 8. -- - τὰ μεέξω, 
Π ΟΥ̓́Θ 5. Οἰν 08 (685. -- διὰ 
εν αὐτά, ̓. 6. διὰ ταῦτα. οΥ, 
δάη. ΤΥ εΘἀ}81:.Ὁ περιγεν ἕ- 

δ. σωϑῆναι. --- οὐκ 
ἄνϑιρ. δυν. βούλησιν ἐλ- 
πίξει. ,Δα νογθυῃ ποη πὰ- 
ϑπ86 δου αι18 [1. 6. ΠῸἢ 
ἰα16, αποὰ ἴῃ Πυτη ἃ 8 Π ΡῸ- 
ἰοπίϊατη οδἀα1) ἀ 65ὶ ἃ δυὶπ 
(γε νοΐα ἢ) βρογαῖ τ ΒΊΘΡἢ. 
Ἀροῖθ. Οὗ, Τοῦ. Ῥᾶγαὶ, αν, ἢ Ρ' 
58ὅ. --- οὐ γὰρ οἷόν τε. 
γενέσϑαι, ἴϊεν! επὶ πὶ ποῖ 
Ῥοίεβί, πί ἰἸάϑπι βί πη} 5886 
γοϊυαπίαίιίϊα δίᾳπο [ογτίαηδε 
ΡΑνϊίον δἰύ δυθινου, ἷ. 6.7 υψἱ 
415, φιθηηδα πιοά πὶ ΠΟ ΠΟῸρ ΒΟ 6 
Ῥοίεβυ αυδθ νϑὶϊ δίαπθ ἰβθηρε- 
γᾶγα σπρίἀἸαίοπη, ἰΐὰ ἴῃ ροἰθδίαίθ 
ἐογύμπϑηι 5αδτῃ Πα θοαὶ, αὐ πα αἰϊυα 
αὐ]4 δὰ ρ᾽υ8 αὐᾶτη 4υοα οοπ- 
οαρίνοεῖν ονθηΐϊαί. δ᾽ Π]Π6 πὰ 56η- 
ἰθητ18πὶ Ἰοσίμηαβ ΙΝ 64, 1 μηδὲ 
μωρέίᾳ φιλονικῶν ἡγεῖσθαι τῆς 
τε οἰκείας γνώμης ὁμοίως αὐτο- 
κράτωρ εἶναι καὶ ἧς οὐκ ἄρχω 
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χαὶ εἰ γνώμῃ ἁμάρτοι, τοῖς αὑτοῦ κα- 
κοῖς ὀλοφυρϑεὶς τάχ ἂν ἴσως καὶ τοῖς ἐμοῖς ἀγα- 
ϑοῖς ποτε βουληϑείη αὖϑις φϑονῆσαι. ἀδυ υνατον 

δὲ προεμένῳ καὶ “ἡ τοὺς αὐτοὺς κινδύνους, οὐ 
περὶ τῶν ὀνομάτων ἀλλὰ περὶ τῶν ἔργων, 

λόγῳ μὲν γὰρ τὴν ἡμετέραν λήσαντι προσλαβεῖν" 
ἐϑε- 

δύναμιν σῴζοι ἄν τιρ. ἔργῳ δὲ τὴν αὑτοῦ σω- 
τηρίαν. καὶ μάλιστα εἰκὸς ἦν ὑμᾶς, ὦ Καμαριναῖοι, "αὶ ὅτι πρὸ 

ὁμόρους ὄντας καὶ τὰ δεύτερα κινδυνεύσοντας, 
προορᾶσϑαι αὐτὰ καὶ μὴ μαλακῶς ὥσπερ νῦν οὗ: εἰκὸς 

τύχης. Οἵ. ᾿ἴθἱ δάη. οἱ ἀ6 τα- 
μιευεσϑαι Ἱ 18, 8, θεὲ ἱπιρεῦ- 
ΒΟΠΑΙΪ οἷόν τὲ οἵ 84. ΤΥ ὅ8, 8. 

δ.8:.»ε γνώμῃ ἁμάρτοι, 
ἵν 6, 51 ΠΟ 51 Θ (165. ΤᾺ ΠΕΔΤΗΙΙΒ, 
ὕε Πῖς γνώμῃ͵ ἁμαρτεῖν, ἰΐὰ 
σφαλῆναι γνώμῃ Ιορίπηιβ Ὁ 
18, 2, δὲ νἱὰ., οἱ τῇ γνώμῃ 
ἁμαρτ. Αὐνῖ,, ΑΔΔΡ. 1 18, 12, 
γνώμῃ διαμαρτ. Αὐὶδεα, Ἰ Ρ. 
252. Οἱ. ΒενηΠ.. ϑγηί, Ρ. 182. -- 
τοῖς αὑτοῦ κακοῖς ὀὁλο- 
φυρϑεές. ,,Μα]6 Ροτῖ. γνϑγεὶὶ 
ΟὉ 588 ἱρβίιβ τηδὶᾶ ἀδρίο- 
ταΐα8β. ἃ 400 εὐροῦ Δὐΐ Βοος 
αυϊὰ δὰ οϑιιβᾶπι), τὖ 8111] δ πὶ α6- 
ΡΙονθαι  Μεάϊμπ εβὶ ὀλοφύρε- 
σθαι, 5ἴσπ, 515 πιᾶὶϊβ 4ο- 
θη, 808 ἱποοπηηοάδ ἀε- 
ΓΠ 6 η 5.“ Βδ8ι, 1ἰἃ πηᾶρπο οοη- 
ΒΘΏ5 ΥΒΟΘΗΙΟΓΕΒ Ἰμιουργίθϑ. 
Ῥαββῖνε ἰᾷπηθη δοοὶρὶ να] ΕἸ πη], 
δὰ Επτ, δγδο!. 7517. εἴψαθ 8556η- 
505 Κτῃδρ., εἱ οὰπη Π0Ο νΘΓΘῸΠῚ 
ἀδροηθη5 τηρδάϊαπ) 5ἰἐ οἱ 8118. οἵ 
ἰρϑὶ Τῃυογαϊαὶ ὙΠ 80, 4. 1] 46, 
. ὙΠῚ 81, 2, ἴῃ ὀλοφυρϑ εἰς 
58ηὴ6. Ὀαββίνᾶ νἱβ δὌχβρθϑοίδίαγ, 
υοά δαΐοη ΠΟὴ δααϊζιπηὶ οϑί ἃ 
400 ἀορίοτγείυν, ὀλοφυρϑ' είς ροί- 
εϑδί 6888 ἃὉ οἵγηηΐϊθι5 ἀθρ!|ο- 
Γᾶίι8, ἴῃ ἃ πὶ ἢ 18 116 πῃ. 5ῖδ- 
τὰ τῇ δἀδυοιαβ. -- τάχ᾽ ἂν 
ἴσως [οἷς άπ. 10, 4]... φϑο- 
νῆσαι. ἘΤΕΞΕ 81 βϑοιπαὶβ 
το 5 ϑυγδουβϑηϊ αἰ θγθηΐατ, ΠΟΥ ΠῚ 
ΔΌΧΙΙΪΟ ἃ 118}}158. 56. ἀείδηβεγε 
Ῥοββεί, ἤδοο νϑῦθᾶ ποθὴ 51Π6 

ἰγοπὶδ αἰοία 5ιπί, --- ἀδύνα- 
τον δέ. Αὐμὶ τοῖς ἐμοῖς ἀγα- 
δοῖς ποτὲ αὖϑις φϑονῆσαι, ἰὰ 
Εϑύ ΕΓ ΘΟηΒΘαΠΘη5 16 αἰϊ- 
αὐδηᾷο ἄἀθπθο {Ποτοπὲθ ΠῚ} 
νἀ οθ 6..:--ἶς οὐὔυισ εριδυ ἡ. ἤρ᾽- 
γῶν, Οοὕτη ΠΟῚ 46. νϑυθὶβ, 
5θ6ὰ ἀε τεθὺ5β ἃραίῃν 5'γα 
ΟΠ ΠΟ ἃρδαΐυνγ ἀ6 ΓΘΡθὰ8 
αυ8]65 6586 ἀϊοσπηίατν, 568 
418}65 τενογᾶ βιηΐ. θὲ σερί 
οἵ, δάη. 11, 8. ΨΚ 68, 2. -- 
λόγῳ μὲν γὰρ... σωξη- 
ρέαν ἐχρ!ἰςαϊοποπι, ΟΠ ποπὶ 
γουθοταη οὐ περὶ. . ἔργων. 
Βολίεπιϊα Θπΐπη Πᾶθο δϑί: Ποῃ 
ἃσὶγΓ ἀ6 γΘθῸ5 4865 6556 αἱ- 
ΟἸαΠΓ, 864 απ8|65 βαπηί; ΠᾺΠῚ 
αἰχονῦῖς 814 18. 586. ποϑέγαμῃι ροίο- 
βδίθ η θυ αἰ ἈΡΓᾺ ΠῚ 6586, 568 γεὸ- 
γοιᾶἃ 81.181} ϑβουνϑϊ: 58] Ε[6Π|, 
θίοηγβ. Ηδ], Ρ. 980. Ποο οὐδὲ 
μειρακέῳ προσῆκον ἐπιφώνημα 
ἀἴοῖῖ, ργοοὰ! ἀσθὶο ργορίογ. οὔ- 
ΒΟΌΡΏΤΩ αἰσοηαὶ ἁτιϊποία μη, Νϑτη 
ΒῈΡ θυ  ουὶβ5 αυοα 6 Θμπ τα 1] γουθἃ 
εἰ νίδα βδυπὶ μειρακιώδη καὶ 
περίεργα καὶ τῶν λεγομένων 
αἰνιγμάτων ἀσαφέστερα. θυ86- 
5 58π6 δϑὺ δἱ ἰχβίο ΟὈΒΟΌΓΪΙΟΥ 
ΘΟΠΙΓΆΤΙΟΥ ΠῚ γδίϊο. 

84. καὶ τὰ δεύτερα κιν- 
δυνεύσοντας] ἀντὶ τοῦ καὶ 
μεϑ᾽ ἡμᾶς εὐθὺς κινδυνεύσον- 
τας. ὅ.μο0]. Οἵ, 6. ὅ1, 8. - 
προορᾶσϑαι αὐτά, τοπὶι 
Ργονίάενο. Οἱ, 8άη. 40, 22, 

γΥἱά, 67, 2 ει 78, 

11 

ὥσπερ νῦν. 

πάντων τοὺς 
“Καμαριναί- 

ξυμμαχεῖν, 



οὐδὲ ἀρκεῖ 
δειλίᾳ ἀλο- 
γίστῳ μηδὲε- 
τέροις βοη- 

Δεῖν. 
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ξυμμαχεῖν, αὐτοὺς δὲ πρὸς ἡμᾶς μᾶλλον ἰόντας, 
ἅπερ, εἰ ἐς τὴν Καμαριναίαν πρῶτον 

δεόμενοι ὧν ἐπεκαλεῖσϑε, 
τοῦ ὁμοίου καὶ νῦν παρακελευομένους, 
δὲν ἐνδώσομεν, φαίνεσϑαι. 

οἱ ᾿Αϑηναῖοι, 
ἀφίκοντο 

ταῦτα ἐκ 

ὅπως μη- 
ἀλλ᾽ οὔϑ᾽ ὑμεῖς νῦν 

γέ πω οὖϑ᾽ οἱ ἄλλοι ἐπὶ ταῦτα ὥρμησϑε. 
19. Δειλίᾳ δὲ ἴσως τὸ δίκαιον πρός τὲ ἡμᾶς 

᾿ 
και πρὸς τοὺς ἐπιόντας ϑεραπεύσετε λέγοντες 
συιμαχίαν εἶναι ὑμῖν πρὸς ᾿4ϑηναίους᾽ ἥν γε οὐκ 

ἐπὶ τοῖς φίλοις ἐποιήσασϑε, τῶν δὲ ἐχϑρῶν ἦν τις 

8 4, 

8. -- αὐτοὺς δὲ ἐν ἢ Ὁ. ἯΠσ 
γϑυθογατῃ οὐάο: αὐτοὺς δὲ μᾶλ- 
κον φαίνεσθαι παραπελευομέ- 
νους ταῦτα ἐκ τοῦ ὁμοίου καὶ 
νῦν ἰόντας πρὸς ἡμᾶς ἅπερ, 
εἰ οἵ άϑην. πρῶτον ἀφίκοντο 
ἐς τὴν Καμαριναίαν, δεόμενοι 
ἂν ἐπεκαλεῖσϑε.““ Α. Ροτί, 
1ματπ6 δα νϑυθιιη ἜΧΡυ 85: 5868 
ΡῬοιΐὰ5 'ἴρ8505 (ϑυ8 5Βροπίθ) 
δὰ πΠ05 νεοηπίθηΐθβ, 4.86, 5] 
ἴῃ ἄσταπι Οδιμδυὶ πη 6 Ἐπὶ ρ τὶ - 
τα ἰηναβίϑβεπί Αὐπεηϊὶ- 
6η8685,),), ΤΟρδᾶπίθβϑ 05 ἴπ- 
ΡΙογαν βϑβϑῦϊβ (γ6] ἃ. 68 - 
δἰ νββ8θίϊβ), ἤδθο δ᾽} ] 1067 
παπποῦ αὐὑοαπθ μονίαγὶ,, Ώ6 
αυϊὰ οοἄοτοπια5. Αἀ ἅπερ 
αὐ τοΐδγιαγ ταῦτα, ἰίὰ ταῦτα πα- 
ρακελευ. ρ5ἃ 1ΠΒ γα ηαγ οπαὰῃ- 
(ἰαΐοπθ πῶς (άαθς παάπιϊϊοὶ) 
μηδ. ἐνδ. Ὀεϊπάε ἅπερ εχ δεό- 
μενοι ρϑῃαεὶ (οἵ. δάη. 1 82, 1), 
ταῦτα δυίοτη 6Χ παρακελευομέ- 
νους; αἷοὶ δπὶπὶ βϑᾶθρε παρακχε- 
λεύυεσϑαί τινι τοιάδε, τοιαῦτα, 
ϑἰ μὰ ποίαπι οϑύ. ΟἿ. ΙΥ̓ 128, 
4. Ὧδε ἐκ τοῦ ὁμοίου νεγὈ 15 οἵ. 
δάη. 1 81, 2. 

Οδρ. ΓΠᾺ 81. Δειλίᾳ δ᾽ 
ἴσως. .ϑεραπεύσετε, 5868 
ἱβπανῖᾶ (αἵ Τὔ5..8 ὁρῶντες 
τοὺς ᾿4Αϑηναίους ἐν τῇ μάχῃ 
εὐπραξαντας) [οτϑὶύδη ἰα808 6 
σᾶυ886 οὐ ϑάνουβὰβ ΠΟ 6δἵ 
δάνονβαβ δανοπίβ 685 60}- 
ΒΟ] ΤΙ β᾽015. (οἵ, ΠῚ 50, 2. 82, 

ἀφίκοιντο ταᾶῖβ ἴῃ ορ(ϊπ|ῖ5 Εἰ Υ5. 

8). Νοη 5ιρῃϊποδίαν δ ΡΙ η8 605 
ἃ ΠΘΌΪΡΟΥΙΠῚ ὈΑΡθ115 βία το ν6}16. 
Νὰπὶ Ποὺ δὶ νοϊυϊββεὶ βουϊρίου, 
Ὁ ΓΟΓΌΠΊ4 116 50οἰ Θίαθ ΠῚ ὉΓῸ Θδιιδᾶ 
ἴον ἀθθθθαύ δία ροϑίΠδο λέγ- 
οντὲς ξυμμαχίαν εἶναι ὑμῖν 
καὶ πρὸς ᾿Αϑηναίους (ρτδεοίου 
Π08 οὐΐϊὰπὶ τὰ ΑἰΠΘηΐϊΘη5]- 
Ὁ 85) βουίθεγο; ἀθίπάθ Ῥυοχ  Πη15 
ΠῸΠ ΘΧρ ϊοαίαν Οδπηδυῖπ86 05 ἴῃ- 
ἰυβία ἴδοία 5 6586, 81 ΠΘΕΪΓΟΓ ΠῚ 
Ῥᾶγίθθ βϑαιδπίαν, 864 δὶ δὰ 
ΑἸΠΘηἸ θη βίη οαιβϑιη 586 δάϊπη- 
χουϊηύ; ἀθηϊᾳθ. ΠῸΠ 68 ΤηΔΧΙΠΊΘ 
εὐδί ϑιυβρίοϊο, πὸ (Οδπιαγίπϑοὶ 
τη6 8 }} οβϑϑηΐ, 868 πὸ δὰ Αἰπε- 
ΠΙΘη568 δοοράογοην (1ὅ, 8 μὴ 
προσχωρῶσι αὐτοῖς κατὰ τὴν 
προτέραν φιλίαν πεισϑέντες), 
εἱ τὸ μηδετέροις βοηϑεῖν ἰη- 
ἔνα (80, 1) ἀδιπιπὶ αἰββυδάθίῃν. 
Τα 6 ρογβρ᾽ σα πὴ δϑί ν ΓΔ ΠῚ νοΓ- 
ΒΟΓᾺΠῚ 5θηίθῃ 8 1] πᾶπο 6586: 
ἐογϑίϊδῃ ἰσπᾶνὶα δὰ ΑὐΠαπίθ 568 
νΟῸ5 δΔρρ)Ἰοαπίεβ ᾿αϑύι{8π| οΥρᾶ 
αἰγοϑαθθ χα! θ᾽ τυ} 5118. ἈΑὉ- 
ΒΌΓαδ 58Π6 Θδὺ ἢδ60 ᾿μ501{186 γᾶΐϊο, 
Οὐ ΔρΟΓύα πη 511 ἴῃ ϑγυϑοι58 Π085 
αὐϊάθπη. 605 πραυδαθδη) ἰΐἰᾶ 56 
ἰᾳβίοβ ρυϑθϊαγοβ 65856,0. 5868 
Δοοτθ8 ἰγοπὶα (οἵ, δάη. 78, 1. 8) 
5118 ΒΟΓΙΡΊΟΥ ᾿ρ88πὶ ἰριηανίδθ ἴη- 
ἰφαϊαύθπα. οὈἸΐᾳα6 παο ἀθδιιγαϊδίθ 
οαϑδιυϊραί. --- ἐπὶ τοὶς φίλοις] 
ἤγουν κατὰ τῶν φίλων. δ ήεξα 
Οὗ, δάῃ, 1 40, ὁ. ΥἹ 61, 1. 
τῶν δὲ ἐχϑοῶν ἤν τις, ἷ. 
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ἐφ᾽ ὑμᾶς ἴῃ. καὶ τοῖς γε ᾿4ϑηναίοις βοηϑεῖν, ὅταν 
ὑπ᾽ ἄλλων. καὶ μὴ αὐτοὶ ὥσπερ νῦν τοὺς πέλας 

ἀδικῶσιν. ἐπεὶ οὐδ᾽ οἱ Ῥηγῖνοι ὄντες “Χαλκιδῆς 

Χαλκιδέας ὄντας ν λαν τες, ἐς ἐθέλουσι ξυγκατοι- 

κίζειν. καὶ δεινὸν εἰ ἐχεῖνοι μὲν τὸ ἔργον τοῦ 
καλοῦ δικαιώματος ὑποπτεύοντες ἀλόγως σωφρο- 
νοῦσιν. ὑμεῖς δ᾽ εὐλόγῳ προφάσει τοὺς μὲν φύσει 
πολεμίους βούλεσϑε ὠφελεῖν. τοὺς δὲ ἔτι μᾶλλον 
φύσει ξυγγενεῖς μετὰ τῶν ἐχϑίστων διαφϑεῖραι. 
ἀλλ᾽ οὐ ὃ ἔκαιον. ἀμύνειν δὲ καὶ μὴ φοβεῖσϑαι 
τὴν παρασκευὴν αὐτῶν᾽ οὐ γάρ, ἣν ἡμεῖς ξυστῶ- 

μὲν πάντες, δεινή ἐστιν, ἀλλ᾽ ἤν. 
σπεύδουσι. 

ὕδρ. 79. 8 8. 
» 

περ οἴῃ, (888. 

ὅπερ οὗτοι 
τἀναντία διαστῶμεν, ἐπεὶ οὐδὲ πρὸς 

ἌπιδΣ Ὅ5 πε  ΡᾺΙ. 10 ΔΙ Ἢ, 
Μ, α., 568 ἴπ 88. ΟἹ, Ρᾷ], Μ. 6, τβο. τηλῃ, ἰηΐ, γϑῦβ. βουϊρύαπι δϑί. 

Ἂ , - 2 

ε, ἣν δὲ τις τῶν ἐχϑρ. Ὅδυ- 
β8τη ἰγδὶ οί οηἷβ ρϑίθι 6556 γοοᾶ- 
Ὀυϊα οοηίτα ροβἰίαβ. ΟὗἉ, δάη. 1 
10, 2. 05. 1. βοηϑ'εῖν. 
δι ἱπβηϊίνε Ἢ Ρδπάθη5 
εχ ἐποιήσασϑε ξυμμαχέαν. --- 
ὅταν ὑπ᾽ ἄλλων. Ἐχ ρτοχίπιο 
ἀδικῶσιν τοροῖε ἀδικῶνται. ΟἿ, 
Χεη. Ογυ, ΙΥ 4, 18. Κιυρμη. αὐ. 
τηᾶχ. 8 ὅ97, 2]. --- τοὺς πέ- 
2: 6::: για. δάῦ.. 1.82... 

8.2. Ῥηγῖνοι. γ]ά. 44, 8. 
-- δεινόν, εἰ ἐκεῖνοι μὲν 
ὧν. ἸΒΙΔὴδ Ἂς 1 88, 8, υδὶ νἱά. 
αᾶη, --- τὸ ἔργον τοῦ καλοῦ 
δικαιώματος ὑποπτεῦύον- 
τὲς, νου ἐδ ίθπι (ν ΘΓ ἃ ΠῚ 56} - 
16 {18 Π|} ΒΡ Θοΐοβϑθ 4πἃ ταὶ 
(τοῦ ξυγκατοικίξειν) ἀφ α αἰ 5 
ΡῬτγοθαίον δ 586 5ι8ρίοδη- 
165. Καλός οὐπὶ ἱτοπῖα ἀϊοίμππι 
δϑὲ αὐ δρυὰ θ6πι. ΙΧ 66 (οἴ, Δάη. 
12, 1). δε δικαιώματος νορᾶ- 
Ὀ0}} νἱ οἵ. δάπ, 80, 2. Ὗ 97. -- 
ἀλόγως σωφρονοῦσιν, 
Ρτδείθυ. (οορπαῦοη δ) ταΐϊο - 
Π6πὶ αἰ Βαη1ϊ, Οἵ, δά, 84, 
8. -- εὐλόγῳ προφάσει, 
αἰθη 65 ΒΡΘοϊοΟβἃ οχοιιβαηαὶ 
γαίϊοπο, ἢδοο βρουηάπμ 58ι- 

Ροτϊογὰ ἀθθεὶ 6558 τὸ ξυμμαχίαν 
ὑμῖν εἶναι πρὸς ᾿ἡϑηναίους. 
Ὀαινὶ εὐλόγῳ προφάσει οοπι- 
ῬΑΓΔΠαΙ 88 πηΐὺ ΟἸΠῚ 5᾿ ΠΊΪΠ1 0115 8, 4, 
δὶ νι, δάη., πὸ ν᾽ ἀθηϊγ ϑἴπὸ 
Ρτδοροβίθοπε ἐν, αυᾶθ ἃ [10 015 
Τη58. ῬΆ6η6 ΟΠΊΠἾθ118 ἃ θοϑί, βὶρσπηὶ- 
ΠοᾶγΘ ροθ88 πὶ Πᾶρθοδϑίϊβ 
ΡΓΟΌΔΡ1] ΠῚ Θ ΧΟ 58 {10} 61]. 
-- τοὺς μὲν φύσει πολε- 
μέου ς] ἤγουν τοὺς ᾿4ϑηναίους 
[ὡς Ἴωνας ὄντας]. ὅ6Πο0!. Οἱ 
80, 8 “ἐπιβουλευόμεϑα ὑπὸ 
᾿Ιώνων ἀεὶ “πολεμίων οἱ πάη. ΙΝ 
θ0, 1. --- ἔτι μᾶλλον φύσει 
ξυγγενεῖς. Οἱ. .6;,8: 

8 3. ἀμύνειν δέ. ϑδίπια! 
διαὶ τοῖς φύσει ξυγγενέσι, ατοὰ 
Π0η ᾿πίρ! !]οχῖββ ΒΙοοιη 6] ἀ ατη οἱ 
]Π1058. ΤῊΪτΠι οϑί, --- ἡ φοβεῖ- 
σϑαι. Ἐϊο Π0Π ἰἴρβσῃ δέκαιον, 
864 εχ 60 εἰκός γϑρϑίθηδιιι δαὶ 
σοΡίθ 1}Π1π|8 β σἢἰ Ποδυϊοη 6 πὶ ρα ὰ- 
πτη τ ἱ Ἰῃ ΠΟ ΧΆ πὶ 6588 ἄοοσρὶ Βδὰ. 
Οὕάᾶγα Π0ἢ Ορι δϑὶ ΒΙοομηῇε αὶ 
οοπϊθοίατα φοβεῖσϑε. εῖηάθ 
τρᾶϊε δάἀποπηϊηδιῖο ἴθ ξυστῶμεν 
οἱ διαστῶμεν. ΟἿ, δάη. 70, 2. 
-- τἀναντία, οοπίτα, τἰὔι- 
φοκολτί. ΟἿ. αὰπ, ΠΠ 67, 4. 
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ἡμᾶς μόνους ἐλϑόντες καὶ μάχῃ περιγενόμενοι 
ἔπραξαν ἃ ἐβούλοντο, ἀπῆλϑον δὲ διὰ τάχους. 

80. Ὥστε οὐκ ἀϑρόους γε ὄντας εἰχὸς ἀϑυμεῖν, 
ἐέναι δὲ ἐς τὴν ξυμμαχίαν προϑυμότερον, ἄλλως 
τε καὶ ἀπὸ Πελοποννήσου. παρεσομένης ὠφελίας, 
οἵ τῶνδε πρείσσους εἰσὶ τὸ παράπαν τὰ πολέμια" 
καὶ μὴ ἐκείνην τὴν προμηϑίαν δοκεῖν τῷ ἡμῖν 
μὲν ἴσην εἶναι, ὑμῖν δὲ ἀσφαλῆ, τὸ μηδετέροις 
ϑὴ ὡς καὶ ἀμφοτέρων ὄντας ξυμμάχους βοηϑεῖν. 
οὐ γὰρ ἔργῳ ἴσον ὥσπερ τῷ ϑικαιώματί ἐστιν. 
εἰ γὰρ δι᾿ ὑμᾶς μὴ ξυμμαχήσαντας ὅ τε παϑὼν 
σφαλήσεται καὶ ὃ κρατῶν περιέσται, τί ἄλλο ἢ 
τῇ αὐτῇ ἀπουσίᾳ τοῖς μὲν οὐκ ἠμύνατε σωϑῆναι, 
τοὺς δὲ οὐκ ἐχωλύσατε κακοὺς γενέσϑαι; καίτοι 

κάλλιον τοῖς ἀδικουμένοις καὶ ἅμα ξυγγενέσι 

Οἱ. 5ἀ. 11 2, 8 οἱ ϑίδῃ). ἐβούλοντο Νεη., νυϊρο ἠβούλοντο. 
Ουδοδί, σγᾶπι. ρ. 17. 

δρ. 80. 81. 
δοκεῖν τῷ οοἀά. 

ὍΔρ. 80. ὃ 1. ἀϑρόους 
γε ὄντας δἃ υἵΐόοδᾳυο, ἀϑυ- 
μεῖν δὰ Οδιηδυίπϑθοβ μοί 551- 
ΤΉ ΠῚ ΒΡ ΘΟΙΑύ, Οἷ, δά, 1100, 8. 
- ἐς τὴν ξυμμαχίαν, 84 
Ριδοβίδπαατῃ ΔῈ Χὶ ἃ Π] 50 - 
οἶα]... ΟΥΝν 88, 4 ἔψευστο 
( ἐγ ἔτ ὺὰ ἃ ε πὶ ἀδιτδοίᾶ- 
νοΓἃ() τὴν ξυμμαχίαν. α]50 
ἰρτταν ΟΙαββ. ἴῃ Θδη6 ΠῚ βθηίθῃ- 
εἶδηι ἐς τὸ ξυμμαχεῖν Βογῖρϑί, 
ΑἸΐτον ἀϊοίαπη οβϑὶ ἐέναι ἐς τὴν 
ξυμμαχίαν Ν᾽ 80, ὅ. -- οἷ, 561}, 
Πελοποννήσιοι. Οὗ δάη. 74, 1, 
-- τὰ πολέμια. Οἷ, 8αη. ἸΥ 
80, 8. -- καὶ μὴ. ὃ ἀσφαλῆ, 
οὐ (ἀθοοί; ἘΣ σεν ΘηΪπΠΊ 6Χχ 50- 
Ῥϑυϊου 8. γρθίθηα πὶ 651) ΠΟ ἢ 
1Π184πθὯ ρυυάοηςίδ νἱάοτὶ 
ουϊᾳαϑη) οὐ ποῦϊ5 (ἰ. 6. ἴῃ 
08, δΥρᾷ Π05) ϑοαᾳιϑιη οἵ 
ΥΟὈΪϊΪΒ ἐπ 8 Π| 6586. (815 δἰΐ 
πᾶθο Ργαάθηιτία ΡΓΟΧΙΠῚΪβΒ σου ῖ5 
τὸ μηδετέροις. . βοηϑεῖν εχ- 
ΡΙϊσαίαν, Ασεθυϊαπὶ τήν ἀεϊοτὶ 
[γυϑύγα ᾿ἰα5810 θοῦν, Ὑ|ὰ, Κταορ, 

προμήϑειαν ρᾶτβ5 οοάα, 
ΕἘπηθηᾶ, Ὀυΐκου, 

Οἢ, 54, 1Υ̓͂ 62, 4. 

ατ. 8 61, 7 δάη. 3. Χοϑη, Οουηπι. 
ΙΝ 6, ΤΌΝ μηδετέροις δή. 
»Ἰτοπίαπι πᾶροὶ δή, πὶπιῖν τη, 
ΒῚ ἀ118 ρ]ϑοοί,". Βα, Οαΐ 
Ῥοβί 50}0]. δαπάθιη ᾿γοπίϑη 561 
[δορίδη} ἰρΡΙ Β[ ΟΠ 6 ΠῚ δ 2 ἴῃ σψϑυθ 5 
φίλους δὴ ὄντας ἰυθεὶ δείοπάϊ. 
ΟΥ δάη. ΠΙ 10, 6. 

8. δὲ δικαιώματι, παοὶ 
“τι Πεολίβρτιπᾶθ. Οἵ. δάμη, 79, 

-- δι’ ὑμᾶς μὴ συμμα- 
ἀλαταμόνμα Β6Π01.: διὰ τὸ 
ὑμᾶς ρα ύανο συμμαχεῖν. 
Οὗ δάη. 8, 8. 70, 1. --- ὁ πα- 
ϑιών, ἰἴ5 4αἱ νἱοίαΒ ἔα ετῖς, ὁ 
κρατῶν, νἱοίοῦ, - τί ἄλλο 
ἤ. Οἵ, δᾶη. ΠΙ 839, 2. -- ἡἠμύ- 
νατε. .ἐκωλύσατε. Βαΐαγα 
ἀμυνεῖτε. εἱ κωλύσετε 5υθδιἰμαϊι 
56}0].., Τμαὐπὶ βαϊανῖὶβ οχϑοῖὶ Πϊὸ 
αὐθηΐαγ; Π8ΠῚ ἀθ ', 486 ΟΠ 
Θγυδοῦβϑηΐβ νἱοιβ ρογϑοία ἔπε, 
αἸΟΙΓΓ, πὸπ ἀδ 6δἃ., 46 Βυϊὰ8 
ΟΠ ΟΠ 5 ΛΘ ΡΟΓΘ δ ΠῚ ρϑθίογ  θγῖτ. 
ΑοΥῖβιῖβ ἐβἐυατ ἰγᾶ πϑἔθυϊ πηῖν η (6 πὴ- 
Ρὰ5 γουθογαπι σφαλήσεται καὶ 
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προσϑεμένους τήν τὲ κοινὴν ὠφελίαν τῇ Σικελίᾳ 
φυλάξαι καὶ τοὺς ᾿ἡϑηναίους φίλους δὴ ὄντας 
αἡ ἐᾶσαι ἁμαρτεῖν. 

Ξυνελόντες τὲ λέγομεν οἵ Συρακόσιοι ἐκδὲ-- δεήσεις καὶ 
παραινέσεις. δάσκειν μὲν οὐδὲν ἔργον εἶναι σαφῶς οὔτε ὑμᾶς 

οὔτε τοὺς ἄλλους περὶ ὧν αὐτοὶ οὐδὲν χεῖρον 
γιγνώσκετε" 

᾽ 

“ωριῆς Δωριέων. 

δεόμεϑα δὲ 
εἰ μὴ πείσομεν, ὅτι ἐπιβουλευόμεϑα μὲν ὑπὸ 
᾿Ιώνων ἀεὶ πολεμίων, προδιδόμεϑα δὲ ὑπὸ ὑμῶν 

καὶ εἰ καταστρέψονται ἡμᾶς 
᾿Αϑηναῖοι, ταῖς μὲν ὑμετέραις γνώμαις κρατήσουσι, 
τῷ δ᾽ αὑτῶν ὀνόματι τιμηϑήσονται. 

χαὶ μαρτυρόμεϑα ἅμα, 

καὶ τῆς νίκης 
οὐκ ἄλλον τινὰ ἀϑλον ἢ τὸν τὴν νίκην παρασχόντα 
λήψονται" καὶ εἰ αὖ ἡμεῖς περιεσόμεϑα, τῆς αἰτίας 
τῶν κινδύνων οἷ αὐτοὶ τὴν τιμωρίαν ὑφέξετε. 
σκοπεῖτε οὖν καὶ αἱρεῖσϑε ἤδη ἢ τὴν αὐτίκα 

-- φέλους δὴ 
ΟἿ, δάη. 1Π 26, 2. 

8 8. οὐδὲν ἔργον εἶναι; 
πὴ ηἰ 6 ΟΡ 5 6556. Οἱ, Πεγοὰ, 
ΠΕ ΠΠ [27::}- δεόμεθα, 
501}. ὑμῶν ταῦτα (ἃ αὐτοὶ οὐδὲν 
χεῖρον γιγνώσκετε). εΐηάε 
μαρτυρόμεϑα 511}}ΠΠ{ὸΡ΄ ἀϊοίαπι 
οϑῦ ἃς ἐθβϑίαυϊ Το. Ηϊϑβί. 11 38. 
-- Δωριέων. δὲ δηίε Ζσίωρεῆς 
ἰοσογοίαγ, αν ῬγδΔΘρΟΒΙ (0. ΠΟ 
δβϑεί ἰἰογαία, ἂρρᾶγονοί. Ναῃο 
ΔἸ1οΡ Θοποιϊν 8 ΡΟϑίρΟβῖτ8. οί 
Θοποϊηηἰα 5. οὐ. ὁμοιοπτώτου 
ὁλι88, 4086. ΡΘΙΪΓΘηΐ, 5 ροβί 
ὑπὸ Ἰώνων ἀεὶ πολεμίων δι 
ὑπὸ ὑμῶν “ωριέων δαι ὑπὸ 
ὑμῶν “Ζωριέων ΖΙωριῆς Ἰοβ γοιαΓ, 

8 4, καὶ εἰ καταστρέ- 
ψονται. Ἀπίθ ἤδθο τΤὩ]Π ΟΓΘΠῚ 
αἰβιϊποι ομθῖη ροβαϊέ ΟἸα55., αφαοὰ 
ΟΠληἷδ 4886 τ᾿δᾷ6 δὰ σκοπεῖτε 
Βοαυππίιν νεῦθᾶ ἃ μαρτυρόμεϑα 
ὅτι ΡΘπάεγθηι, ΝΟΡΙΒ. ἴῃ ἰγ8η8- 
ἴτὰ 40 ογαιῖίοηθ ΟὈΪ Γαδ ἴῃ Γοοίδ ΠῚ 
ἴδοίο ἀϊοθηαϊ νϑυϊθία 8 ν᾽ ἀθύμν 6556 

περιέσται. 
ὄντας. 

σον ΤΙογἀἰάε8. -- ταῖς μὲν 
ὑμετέραις γνώμαις, νε- 
ϑγ15 ΟΠ 5}}115. - τεμηϑῆη- 
σονται. ϑο!!εμηηδ 65 ΟΠ ρ85-- 
βῖνο δθῆβϑὰ [πϊὰγαμη τιμήσομαι 

(Π|81,,ῶ)ς. 568 οὗ, τιμηϑήσεται 
Ιη5ογ. Αἰ, Π| ἢ, ὅ17ὅ, τιμηϑή- 
σονται ἰοϊά. π, 594, δ.4}}. 
Ουδοβί. στᾶπι. Ρ. 20, - αϑ'λον. 
»»νὔανα ΡΓῸ πιᾶδβοιι], ἃοσορουΐβ, ἀ6- 
οορίιᾳβ τῷ ἄλλον; αϑ'λος δηΐπὶ 
οδὲ οογίαπιθη, ἄϑλον Ρτδ6- 
ΠῚ Ϊ ἃ ΠῚ ΘΟ 6 Υ (ἃ ΠῚΪ ἢ 5, πὸ ΠΟίΏΓΩ.“ 
Βαι. Εππὶ ᾿ρϑαηι ΡΓῸ Ῥτϑοπηΐο 
νἱοίοτῖδα οαρίθηΐ, 4] ν]Ἱοίον πὶ 
115 ρϑγᾶνϊί. τῆς αἰτέας 
τῶν κινδύνων, ϊ. 6. τοῦ 
ἡμὲν αἴτιοι τῶν κινδύνων (δι᾽ 
ὑμᾶς μὴ͵ ξυμμαχήσαντας γεὶ 
τῇ ὑμετέρᾳ ἀπουσίᾳ 8 2) γε- 
γονέναι. 

8 ὅ, τὴν αὐτίκα ἀκιν- 
δύνως δουλείαν. »Τὴν 
ἀκίνδυνον πὰπο αυΐϊάδπηι, ἴῃ 
Ργδθβθπτῖ,, Νϑαὰθ βηΐτϊη 
ἀκίνδυνον ρΡὲν 56 ἀΐοογει δου- 
λείαν.“ Βα. [Τηβο θηίον ἢἶο 8δα- 
νου] ΠῚ ἀΑ} 1 α}5 40 δαϊδοίϊνο 
αδιταίο ἀποίαπι ργῸ μΠοο δάϊθοίϊνο 
Ροϑὲ δυο α! απ Ρ οϑἰἑατα εϑί, ααοα 
Π10Ὶ Ἰῃ δάνουθιῖ5. Ἰοοὶ, ἐεπηρο 8, 
Βτδά τ ἢτ. ΑἸϊᾳαοιίδηβ. 5ἷο ὡς 
ἀληϑῶς, ιΡΙα ἈΠΟ 1194 

τοὺς ὡς ἀληϑῶς ἀνταγωνιστάς. 

Οἱ. τὰ δικαίως ἔργα Ατίδβιοί. 
ΒΠοὶ. 1.9 εὐ τιον, τ, 8 80, 8 



Εὐφήμου 
ἀντιλογία, 

ὃς πρῶτον 
μὲν ἀπολο- 
γεῖται περὶ 
τῆς ἀρχῆς 
ὡς εἰκότως 

οἱ ᾿ϑηναῖοι 
ἔχουσιν. 

168 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, πα΄. πβ΄. 

ἀκινδύνως δουλείαν ἢ κἂν περιγενόμενοι μεϑ'ἢ 
ἡμῶν τούςδε τὲ μὴ αἰσχρῶς δεσπότας λαβεῖν 
καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἔχϑραν μὴ ἂν βραχεῖαν γενο-- 
μένην διαφυγεῖν.“ 

81. Τοιαῦτα μὲν ὁ Ἑρμοκράτης εἶπεν" ὃ δ᾽ 
Εὔφημος ὁ τῶν ᾿4ϑηναίων πρεσβευτὴς μετ᾿ αὐτὸν 
τοιάδε. 

82, ἠφικόμεϑα μὲν ἐπὶ τῆς πρότερον οὔσης 
ξυμμαχίας ἀνανεώσει, τοῦ δὲ Συρακοσίον καϑ-- 
αψαμένου ἀνάγκη καὶ “περὶ τῆς ἀρχῆς εἰπεῖν ὡς 
εἰχότως ἔχομεν. τὸ μὲν οὖν μέγιστον μαρτύριον 
αὐτὸς εἶπεν, ὅτι οἱ Ἴωνες ἀεί ποτε πολέμιοι τοῖς 
Δωριεῦσίν εἰσιν. ἔχει δὲ καὶ οὕτως ἡμεῖς γὰρ 
Ἴωνες ὄντες Π]Πελοποννησίοις Ζωριεῦσι καὶ πλείο-- 
σιν οὖσι [καὶ] παροικοῦντες ἐσκεψάμεϑα ὅτῳ τρόπῳ 
Ω' ς». κα“ ς , ᾿ ἢ ᾿ . 
ἥκιστα αὐτῶν ὑπακουσομεϑα᾽ καὶ μετὰ τὰ Μη- 

αρ. 82, 8 2. παροικοῦσιν οοαὰ., 
σιν οτη. Μοβα. Οἵ, δάη. 

ηἶδὶ ᾳυοᾶ καὶ παροικποῦ- 

ἥκιστ᾽ ἂν Δυρ. 0485. Μοβαι. 6. 6. Τ. Ῥν. Ἱ. 

δάηῃ. 16. Νόοη Ρ]δπθ βἰ π}}]}1ἃ ϑαηὶ 
γορθᾶ χρημάτων βιαιότερον 
φορά 85. 2, αὐἱ νἱά. 8άῃη, 
κἂν περιγενόμενοι μεϑ'᾽ 
ἡμῶν, οὕτὰ πο ὈἾ 5 ΘΟ α πῇ Θὑἱ ἃ Πὶ 
ἴδοι! 6 Βυρογαίατὶ 81115. Ραν- 
ἄοαϊα ἄν, αὐ ἱπίτα, δὰ βο]αϊη 
Ραγιϊοϊρίατα. ρϑυιϊποῖ, ὕὐτῃ θη ἰηῚ 
αἱρεῖσθαι 51:0 νεοΥθὰπὶ νο]οπαϊ, 
ΠΟ ἀϊοοπαϊ δυΐ Ρυϊδπάϊ, 6Χ 60 
Ἰηβηϊτῖν 5. ΟΌΤη ἄν ΡΈπάθγθ η6- 
ον τὴν πρὸς ἡμᾶς 

χϑραν, ποίνδβ ἰηἰτῃΐο- 
εἴ, υἱ τὴν πρὸς ὑμᾶς ἀπ- 
ἐχϑειαν, νοϑίταιῃ ἱπν]α Ϊ ἃ ΠῚ; 
τοιβϑδιος Ὧ 8: Οἷ αδὰς Υ 108, 

τον μὴ «γενομένην, 
ἱ, 6. ἢ οὐκ δ . γένοιτο. 

λρ. 81. ὁ δ᾽ Εὔφημος. 
θὲ ἁγίίοα!ο, ἴῃ απὸ γοβρι οἰ ταν 8 
15, 4, νἱά. Δάη, 11 67, 2. Εαρῃε- 
τηΐ ΟΥ̓ ΟΠ θη ΠῸΠ ἰοίαηλ ρυοῦδί 
Ὀίοπ. δ]. ρ. 922. 

ὕαρ. 82, 8 1. ἀφικόμε- 
ϑα. ἢ δοιγὶβίο οἵ. δάῃ. 1 78, 1. 
Π 60, 1. 

8. 2. ,αὐτὸς εἶπεν. ΟἿ, 80, 
8. --- οὕτως. ἢοο ἜΧρ!ϊοδίαν 118, 
4086 564 αππίαγ, -τ- Πελοπον- 
νησίοις . .. αὐτῶν ὑπα- 
κουσόμεϑα. Θεἱ οοἀά, βογῖρ- 
ὑαρᾶπη {πΘ Ὁ}, πη ἰδία] 6586. Ρὰ- 
ἰᾷπὶὸ ἴῃ σθη, αὐτῶν ἢσαγδηι 
οὐδιϊοἢἶ8. ροϑὲ ἰητοτροβίἤοποτο 
ἐσκεψάμεϑα ὅτῳ τρόπῳ, αδθ 
νΘΡΌδ ἰάθο ποη βιδιϊπι ροϑὺ ὄντες 
Θ0]]ο δία βἰηΐ, αἱ οοπίγαιία οοη- 
{ΓΔ Υ}15, Ἴωνες ὄντες Πελοπον- 
νησίοις ΖΙωριεῦσι, οἰαγίιι8. ορ- 
Ροπδηΐαγ, ῬΓΟΡΙΘΥ͂ 18 πὶ ἰπίον- 
Ἰθοίϊοπθπι ἃ 6 ΠῚ Ρ Οϑιθᾶ ῬΓΟΠΟΠΊΘΩ; 
αὐτῶν δἀάϊριπι 6858, ἰάατπιθ ἰῃ 
Θοποίῖνο, ααΐα ὑπακούειν οἱ οαπῃ 
μος οᾶδιι δὺ οὐπὶ ἀδίϊνο σοπὶμη- 
σαίασ, ϑεα αυδπαπδᾶπη ναγίαυθ 
ΡΟΒ86. οἰιβάθπι νΘΥΪ βυγαούανϑπι 
ἵπ ἀηΐὰ8 δπαη δίϊοπἶβ οοηίϊπαϊ- 
ἰδΐθ. Π0ἢ ΟἸμπΐη0 Πορϑτηιβ (οἷ. 
αάη. 88, 23), ἰἀπηθῃ θχϑρὶᾶ ἀ6- 
Βυηΐ, ΠΤ Ρτοθοίαγ ἰὰ ΠΙσΘΓΘ 
ὉΔῚ ποίϊο δἰίαυθα ροβέ ᾿πίεγροϑβι- 
(ἰοπθπι ΑἸ10 γϑῦθο σγϑροίαίυγσ. ὕἐ 

" 
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δικὰ ναῦς κτησάμενοι τῆς μὲν “ακεδαιμονίων 
ἀρχῆς καὶ ἡγεμονίας ἀπηλλάγημεν, οὐδὲν προσ- 
ἥκον μᾶλλόν τι ἐκείνους ἡμῖν ἢ καὶ ἡμᾶς ἐκεί-. 
νοις ἐπιτάσσειν, πλὴν καϑ'᾿ ὅσον ἐν τῷ παρόντι 
μεῖξον ἴσχυον, αὐτοὶ δὲ τῶν ὑπὸ βασιλεῖ πρό- 
τερον ὄντων ἡγεμόνες καταστάντες οἰκειούμεϑα, 
νομίσαντες ἥκιστ᾽ ἂν ὑπὸ Πελοποννησίοις οὕτως 
εἶναι. δύναμιν ἔχοντες ἦ ἀμυνούμεθα, καὶ ὡς 
τὸ ἀχριβὲς εἰπεῖν οὐδὲ ἀδίκως καταστρεψάμενοι 

8.18: "οἰκοῦμεν οοαά. Οἵ, δἀῃ. 
ἀμυνόμεϑα οοαὰ. τηὰ] οὐ οριϊηιὶ, Οἵ, Μαδίῃ. ἀν, ὃ Ὅ0Τ, 1. 
ἐς ρτὸ ὡς οοἍ4. Ηρα γϑροποπᾶιπὶ 6886 δὲ 800], ἀντὶ τοῦ ὡς 

ἀληϑῶς εἰπεῖν οδίοῃαϊς οἱ δββϑὶϊ ΠΙοηἶβ ἰπηϊίαιῖο ΧΙΥῚ 88, 2. 
71 22, 6, Ἐπιοηά. Κυπορ. 

δπΐπη οορηῃοβοδίιν" δἰ π5 6 Π} ΠῸ- 
(ἰοη5. σϑρϑιϊ0, ποὴ αἰ Ἔσο θοη- 
ΒΘη ΘΠ ΘΙ] Θϑὶ οα805 ΘΟΓᾺΠῚ νο- 
ΘΑ ὈΌΪΟΓΏ ΠῚ, 4αΐθι5. 114 σοητἰπρᾶ- 
τὰν. οἴπαά δ Πἶο ἰητογρ βία νυ θᾶ 
δάθο ΠΟ ἰπ θυ ασαρ απ Θη απ αι 
{ὙΠ 150 δίᾳιι6. ΡΓΟΘ ΘΒΒη1, αἱ 
αἀαϊίαπ αὐτῶν τηοϊοβίαιη. 5], 
ΟΠ 55. ΠῚ ΤηΪηΪ 6 (6 βἰἀθυθίῃγ, 
Τα 6. νἱνο ἰπἔθοϊ πὶ 6556. πο 
Ἰοθυ πὶ ΠΟ 8 ΡΘΓβ δ πὶ δδί. ἰΔΤη 
ΒΓΡ 68 ἥκιστα πάντων, ΟΠ] - 
πἰα τη πιΐη ᾿ π|6, οοπίθοϊ. 86 
Ποο δὰ 5ββηῃϊθη 8 ΠῚ ΠῸΠ 5815 ἃρ- 
ἰ0Π| 6580, ΘΠ ἀθ 8115.) 4ΙΟΓᾺΠῚ 
ἱπ Ρ ΡΠ) ΠΉΪη115 νθυβδίὶ ϑδἰηΐ 
ΑἸΠθηΐθηβεβ, ἢἰς οορίταυὶ πο- 
αιθαί; δοοθαϊώ φιοὰ ἴῃ ΡΓΟΒἃ 
ΟΓΔΙΙΟΠ6. ῬΟ 8 πάντων ἥκιστα 
αὐδπὶ ἥκιστα πάντων ἀϊοϊϊατ. 
θοῖηά 8 Μαᾶν. ἴῃ ᾿Αάνοιβ, ΟἿ. 1 
ῬΡ. 8521 ἥκιστα αὐτοί ῬΓΟΡΟΒΕΪ, 
ϑεὰ οὰπὶ Ποὺ ααρα οχρϊοαπαὶ 
οϑιι88ἃ δ6αἰΐ: φΡΥΪΠΊ ΠῚ ἰδ ἘΠ} 
ΒΌΔΙΩ ἸΡΒΟΓαΤη [1 θογ ἃ 6 ΠῚ 56. ἐποῦὶ 
γοΙαἶθ886 ΑἸΠΘηΐθπβθ5 ἀἰϊουῃῖ, 
ἀρίηάθ ἢΐπο δὰ Ρυϊποῖρδίμππι οἱ 
ΤΩΡ ΘΓ ΌΤη ΡΓΟΡ οΒβοβ΄, 'ρ86. ΤῊ. 
Π0η αἰχογῖί, αὐτοί ορροβίιο οᾶγεί. 
Ἑδπάριη αυᾶπὶ Νίαάν. πιυίανὶν 
νοοοπὶ Ηρυνν. ἴῃ δίμα, ΤἼΏπο. Ρ. 89 
ῬΥΔΘίου Τϑιομθ πὶ ἀθ]εί. Οοηίτα 
ΟἸ455. αὐτῶν ποῃ (θηρία ηἀ απ 
6586 οοπίοπαϊτ, αποα ἀδ οἰν[(αιὶ- 

θ05, 486 ΔΙΆ απ ἱπηρογῖὶο ρᾶ- 
τϑδηὶ, ὑπακούειν οἰπὶ ἀδι. ΤῊ. 
ΠΟῚ αἰχϑιῖι, Ουοὰ αὐδηαιδηι 
γΘΥΠΙΠῚ ΠΟ 6586. Θχϑιηρίυτη 80 
ἴρ80. δἰϊδίαπι 69, 8 ἀοιηοηδβίναί, 
ἰΔτηθ ἢ ῬΓΟΒΆτΊι5 αυοὰ αὐτῶν 
Βευναπαϊ ἐδιιδὰ παροικοῦντες 
τεβοῦρϑι.. Νᾷπ) Ροϑβί οὐσι ἴιοο 
ἴδοις ἴθ παροικοῦσιν ἰγδηΒ,|10. 
Νοη 8ι1{6Π| 8556 ΠΕ 1 10. ἴῃ 60 αποὰ 
καί ραυ του !απι ἀητο παροικοῦσιν 
ΒουΙρ ᾶπι νἱοἰθηίϊ5 δηιθ Πελο- 
ποννησίοις ἰγαηθροηϊ., ότι 
δπΐηὶ παροικοῦσιν πᾶθο [Δ 0. πὰ 6 
ΕΧ οογγθοίανα δααϊ ροίογαι. [{8- 
46 ΟΠιϊββ δἃ ψοῦίαβ: ΠῸ5 
Θηΐη, ααἱ ΙΟΠ65 58Π|808., 
ΡΟΙΟΡΟΠποβἰϊθ, ααἱ ΠΟΓΘ5 
οἱ Ρίυτοβ βϑπηί, νἱοϊπὶ ἃ - 
Ὀϊιϑη 65 ρΡτονίαϊτηιβ, πὲ 
τὴ ηἶ 8 ΘΟΥῸΤ ἱππ ρ υΐϊο ΟὉ- 
οΘαϊν ΘΙ α8. 

8 8. μετὰ τὰ Μηδικα. 
Ηδθθ πὸ ἰᾶπη οὰπὶ ναὺς χτῆ- 
σάμενοι (εἴ, 114͵ 8. οὐ Ἰδὶ δά.) 
4 ΠῚ Οτηὶ τῆς μὲν... απηλ- 
λάγημεν οΟΠδοΓοτΘ οχ βϊπιαπάα 
βυηὶ, --οὐδὲν προσῆκον. Οἵ. 
84, 1, δάῃ. ἿΝ 64,3. -- τῶν ὑπὸ 
ἡγεμόνες καταστάντες. 

ΠΡ μα, θεῶν". οἰκειούμεϑα. 
Ουοὰ οοἀά, ἰιαθεμν οἰκοῦμεν 
ἀϊοίαπη 6586 νοϊαμΐ ῥτὸ διάγειν, 
ν᾽ ιᾶπὶ ἀθσονθ, οοηΐογθηίθβ 1 



1τὸ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ζ, πβ΄. πγ΄. 

τούς τε Ἴωνας καὶ νησιώτας, οὗς ξυγγενεῖς φασιν 
ὄντας ἡμᾶς Συρακόσιοι δεδουλῶσϑαι. ἦλθον γὰρ 
ἐπὶ τὴν μητρόπολιν, ἐφ᾽ ἡμᾶς μετὰ τοῦ Μήδου 
καὶ οὐκ ἐτόλμησαν ἀποστάντες τὰ οἰχεῖα φϑεῖραι, 
ὥσπερ ἡμεῖς ἐκλιπόντες τὴν πόλιν, δουλείαν δὲ 

αὐτοί τε ἐβούλοντο καὶ ἡμῖν τὸ αὐτὸ ἐπενεγκεῖν. 
88, ᾿νϑ᾽ ὧν ἄξιοί τε ὄντες ἅμα ἄρχομεν, ὅτι 

τε ναυτικὸν πλεῖστόν τε καὶ προϑυμίαν ἀπροφάσιο-: 
τον παρεσχόμεϑα ἐς τοὺς “Ἕλληνας, καὶ διότι καὶ 
τῷ Μήδῳ ἑτοίμως τοῦτο δρῶντες οὗτοι ἡμᾶς ἔβλαπ- 

4, δουλεύειν Η., «υοά, ᾿ἰοοί τὸ αὐτό 5εαυδίαγ, πο} 1 ρτγαθίογγθ. τ 4 ᾽ ᾳ κὰ Ρ 

Οἵ, δάη. εὐ Κγῦθρ, τ. 8 ὅ8, ὃ 

87,1. ΝΙ92, 6. ϑοὰ Πδϑο ποίϊο 
ΠΟ 50]. ΠῚ ἢΐο Π.Π}}1|8 οϑὲ δα βθη- 
16 η{18ΠΔ ΤΠ ΟΠΘΗΪ, 564 οἰϊᾶπι, αἱ 
γθοία δηϊπιδάνογ ΟἿἷδ55., δχ- 
ΘΙΏ ΡΠ 5. 4}18{185 ΠΟῚ 5815 ΘΟΠΊΡΓΟ- 
θδίυν. ΠΙΪΒ δηΐϊπὶ ἰοοΐβ βἰρῃὶ- 
Ποδίαγ, αὰ0 5ίαίαᾳ δίαᾳιθ6. ΓΘΓᾺΠῚ 
οοπάϊοϊοηθ 8] 118 πῃ ΤΘΡῸ]1οἃ 
80 ]ζθῖ, ΙΒ46 ΓΘΙ ΠῚ βίϑίυβ δα ἀϊίο 
δρίτποίο δά νου 8 }} ΘΧΡΥΘΒ5115 681, 
Οοηϊδοίαγαθ ἰδηηθη, απᾶἃ5 ἔροϊῃ 
ΟΙα55., ἐσχύομεν νε] ἠρκοῦμεν, 
ΡΤΟΓΒῸ5 αἰβρ!οθηῦ, ΑἸΈΘΓα πὶ ΘηΪ ΠῚ 
βίο ῬῈΓ 586 αϊοίαμη νἱχ Ἰπ 16 ΠΡ ἸΓῸΓ 
(Α!1ἀ επἰπὶ εδι 84, 8 αὐτοὶ ἀρ- 
κοῦμεν πρὸς τοὺς πολεμίους), 
ΠΘαΪΓαΤη [ΓΘ ΓΆΡ ΠῚ] 5101} πα}Π6 
ΘΟΠΊΠΙ ΘΠ ἀ δία δι 5θη θη, 4] Ρ6 
486 Ρᾶγιπὶ ἀδἤηϊία 51 ΠΘ4Ὸ8 
δοοαΓαίαπι ν 6 15 τῆς μὲν “4... 
ἀπηλλάγημεν ΟΡΡοβι ΟΠ Θ ΠῚ ε[ἢ- 
οἷαῦ, Μα]ίο ᾿ἰθηΐουα αυΐθ πη Πηπς8.10Π6 
ΓΕΡΟΠΙῸΣ φαρά Ἰάθπη βθπίθηιδθ 
βϑιϊβίδοϊδι οἰκειούμεϑια, 56}}. αὖ- 
τοῦς (εἴ, 16, 8. 11, 3). 816 δηϊπὶ 
ογδίου ἀϊοὶς ᾿ΑἸΠΘπίθηβ65 608, αἱ 
δηΐοδ Ρογβὶβ 5. 101 Γαϑυϊηῖ, ἢ ρ6- 
{γᾶίο 5} ΠΊΠ1Ο ἱπηρουῖο 510] νὶη ἀϊ- 
ΟΆΥΘ6, ΓΟ 5π|5 (β5ἰδὶ βυῦ- 
16 6115) ΠΑ θ 6.6, [68 Πεγοά. Ι4 
᾿Δσίην οἰκηιεῦνται οἱ Πέρσαι, 
ΡΙαι. ἀθ Βερ. 4666 ἅπαντα τὰ 
ἐν τῇ πόλει οἰκειοῦσϑαι. Νοη 
Ἰσθὶ διαπὶ τηΐηοσθ πηαϊδίΐοηα οὐ- 
κειοῦμεν 5ογῖθθνο, 408 οὐκειοῦν 
δι αἸϊοα ρυορσίατῃ ἐστ θα 6 ΓΘ, 

ἍΠῊ- ὧδ 

ποι 510] ργοργί πὶ ὑυῖθα 6 6 
(εἴ, 1Π θὅ, 8). Μραΐὶ ραββίν πη 
ἢβ0εβ 180,1. -- φασέν. Μά. 
10,8. -- δεδουλῶσϑ' α΄. Μεάαϊϊ 
ΡΘι δοιτπη 65, 
8 4. ἐπὶ τὴν μητρόπο- 

λιν. Οἵ δύῃ. 760, ὃ. -- ἐφ 
ἡμᾶς. θῃε ρυϑθροβίιϊοπθ δὶ 
ἈΡΡΟΒΙ ΟΠ ΠῚ πες οἵ, δάη. ΠῚ 
ὅ8, 1, Μδιμῃ. 8 δ9ῦὅ, 44. 
Κύαθο, αν, ὃ δ 7, ᾿ ἀάη, Ε Καθμπ, 
αν. πιᾶχ. ὃ 451,2. --- οὐκ ἐτόλ- 
μησαν, ποπ 5υδίϊπΠπθ6Γ6, ἃ 
58 προ ύναγ 6 ΠῸΠ ΡΟἰπΠ ΕΓ ἢ, 
-- δουλείαν... ἐβούλοντο. 
Β᾽ΤΉ]6. ο80 ΓΝ 29, 2, αδὲὶ εἴ, δάηῃ. 
ἀρ. 88. .8 1. ἄξιοί τὲ 

ὄντες κ. τ. Ά., ᾿ποβῖτο ἴπγ8 
αἰδφηῖε8 ΤΣ γυῖν ἄατι δ6- 
γοολέϊφί δἷπα) εἰς, Οὗ 1 Τ0, 1. 
Οὐ υἱδηίαν, ἀυοθὰβ αυᾶθ. 56- 
ἀαπηίαῦ πη ΠῚ ὈΓΪ5 ὅτι τε... Ἔλ- 
ληνας οἱ καὶ διότι. ᾿ ἔβλαπτον 
ΘΧΡΙΠοδίαΓ, αὶ πίθον 56 ΤΘἰδυαΠ ῸΓ 
ὅτι τε... καὶ διότι. Ῥταδίογοα 
ἸπΙΘΡ 58 γεβροπάθῃι τὲ ἅμα ΟΣ 
ἅμα δέ, αἱ Ξδορίαϑ ἘΣΤΕ 
(οἵ, αη. ΠῚ 52, 2} δυτξ Ὁ; ἅμα 
δὲ καί 1 26, ὃ, -- καὶ διότι 
καί, εἰ ρτορίθοτεα εἰἰ8 πὶ 
αυοά. -- τοῦτο δρῶντες ἱ Ϊ, 6. 
ναυτικὸν πλεῖστόν τε καὶ προ- 
ϑυμίαν ἀπροφάσιστον παρεχό- 
μενοι. ἈΔὰ πᾶπο α4τᾶθ τοῦτο 
δρῶντες νΕΓὈΪ5 5650 5θηίθ πεῖ πὶ 
δοοοιηπιοάδίιν ἀαιῖνι5 τῷ Μήδῳ. 



[Ὡ 

ΕΤΟΣ Ρ. ΧΕΙΜΩΝ. (ὉἹ 82. 88.) ΤῊ 

τον, ἅμα δὲ τῆς πρὸς Πελοποννησίους ἰσχύος ἔπειτα δεί- 

ὀρεγόμενοι. καὶ οὐ καλλιεπούμεϑα ὡς ἢ τὸν ̓ βάρ- τὴν εἴς μὲ 
βαρον μόνοι καϑελόντες εἰκότως ἄρχομεν ἢ ἐπ᾽ το ἄσφα- 

είᾶς ἕνεκα ἐλευϑερίᾳ τῇ τῶνδε μᾶλλον ἢ τῶν ξυμπάντων τὲ ἐς τὴν Σικε- 
καὶ τῇ ἡμετέρᾳ αὐτῶν κινδυνεύσαντες. πᾶσι δὲλίαν πάρεισι, 

ἀνεπίφϑονον τὴν προσήχουσαν σωτηρίαν ἐκπορί- 
ζεσϑαι. καὶ νῦν τῆς ἡμετέρας ἀσφαλείας ἕνεκα καὶ 
ἐνθάδε παρόντες ὁρῶμεν καὶ ὑμῖν ταῦτα ξυμφέ- 

Ἄ , Α ε [κ} ροντα. ἀποφαίνομεν δὲ ἐξ ὧν οἵδε τε διαβάλλουσι 
καὶ ὑμεῖς μάλιστα ἐπὶ τὸ φοβερώτερον ὑπονοεῖτε, 
εἰδότες τοὺς περιδεῶς ὑποπτεύοντάς τι λόγου μὲν 

Οᾶρ. 88, 8.2. οὐ καλλιεπούμεϑα Ε΄ Βαᾶ5. ατ, τθο. Πρ. οὐ 
καλλοεπούμεϑα Ὑ. γε. Πυρά,, τοιαυϊ οὐκ ἄλλο νοὶ οὐκ ἄλλῳ ἕπό- 

, αυοὰ Βδποιο ργοθδίαπι γοοθροιαηὶ Ηδϑοκ. οἱ 1855. 
μεϑα. Οἱ. γαϊοκ. θίδίγ, ἴῃ Ἐὰν. Ρ. 291. 

ταὐτὰ ῬΑ]. 
βορὰ οἵ, δάῃ, 

Οἱ. ΡΙαι, Τιερο. 7184 οἷον νῦν 
ἡμεῖς δρῶμεν (.. 6, οἵους νῦν 
ἡμεῖς ἄρχοντας ἐφίσταμεν) τοῖς 
ποιμνίοις εἰ 1149, ὅ τοῦτο ἔδρα- 
σαν (ἰ, 6. σφᾶς αὐτοὺς ἔρριψαν) 
ἐς φρέατα. -- τῆς... ἰσχύος. 
Αὐτίουϊο 5 απ ἤοδίαγ εα ροίομιΐα, 
408 Ορι5 68βί. 

ΦΡΌΝΕ ΟἿ» καλλιεπούμε- 
θα οεἰ, Οἱ Υ 89 “ἡμεῖς τοίνυν 
οὔτε αὐτοὶ μετ᾽ ὀνομάτων κα- 
λῶν, ὡς ἢ δικαίως τὸν ῆηδον 
καταλύσαντες ἄρχομεν πὸ ι 
θεὲ νόῦθο καλλιεπεῖσϑαι εἴ. 
Ῥβειάο-ΡΙαῦ, ΗΙΡράνοῖι. 228 ο. --- 
εἰκότως ἄρχομ εν. θυδ8 
ὁδιιδᾶθ, ΟἋΡ ἴᾳΓα ἱπηρογθηί, 88- 
ΡΆΠΙΌΣ ΘΠ ᾺΠΙΪ 118 ἢ... καϑελ- 
ὄντες εἰ ῃ. ᾿ πυ δυ»ευσόντες: 
-- τῶνδε. ϑιρηϊποαηίαν Τ0Π65 
δἴααα ἰπϑα]δηὶ (85, 8). -- αὕτα, 
ϊ.. 8. τὸ ἡμᾶς παρεῖναι. Ὧδε 
ΠΘΌΪΓ. ῬΙΌΓ, οἵ, δάη. 17,8. Ηος 
τηοᾶὰο ἰπιοι οι οπ ἀπ 6556 6Χ δᾶ 
488 ἰηΐγα (8 4) βϑαυϊίαγ οχρ]ϊ- 
σΔίΙΟΠ 6. ΟΡ ΠΟΒοϊαγ, δὶ ΑἸ οηϊ- 
Θη568 60 ΥΘηΪΐ556 ἀἰοθηϊγ 856- 
Ουγιίαιὶ βδυ86 δίᾳι!δ. ΔΙ ΪΘΟΓΌΠΙ 
᾿ϊθεγίϑιὶ οοηβαϊ τὶ. [τὰ 5ὶ δϑβί, 

Π6 ΡΓδΘίο ϑθηΐθη 86 ΘΟΠΘΧΌΙΙ 
Ὧἀθ σοπιπλαηῖθβ ἴῃ ἘΠΙΨΘΓΒΕΠΊ 
ΘΟΙΠ ΠΟ Ϊ58 οΟΘΊ ΘΓ, ϑβουϊρύαγα 
ταῦτά γϑρυάίαπάα οϑβύ, 
Πρ ἀποφαίνομεν δὲ ἐξ 
ὧν. «ὑπονοεῖτε, οοπίεπαϊ- 
ΤῊ 8 ΤΠ ΘΕΤα δθο δχ 115. (ευΐν' 
δργοοΐθοπ αἷς απ αἱ (ἰγιπα 
(16556Π})2 486 πὶ σ4] 01 ηἶ ἢ - 
τ δύ νΟ8 ΠΙᾺ ΧΊΤ 6 ΟἿ Τῇ ΠῚ ΠΊΪῸ 
τηθοῖΐα βυβρίοὶϊἶβ, ἷ. 6. ΠῸΠ 

. ΠΟΡΆΙΉΙ5 αὰ88. πὶ ΠΟὈΪ5 ΟΥΙΠΊΪΗΪ 
νουαηΐ οὐ νῸ5 πΊαΧὶ ΠῚ {{Π|6 015 
δία βυβρθοία ἢδθθιϊβ (ηΠ05 50- 
οἷοβ, 41 Ρϑγβαγατη ἱτη ρου 50Ὀ- 
ἰδοῦ βαδυιηΐ, πὸρ ἰπ [ἰθογίδίθμι 
τοβί 556, 56 σ0Ὁ ποβίγδπι τρᾶ- 
Θρῖ586. ἀϊοϊοηθπ)), 5684 οοποο- 
ἀθηίαθβ 115. ᾿ρ815 ΡΥ θδ τ 115 ΠΟΒ ἰπ- 
ΘΟ απ. 8115 ἰὰθηάδθ ὁαυβ ΟὈΠῚ 
γϑϑίγα ΜΠ} 16 ἢὰς γϑηΐββο. 6 
νἱ νοὶ ἀποφαίνειν οἵ, Ψ1| 48,6. 
ΡΙδι, Ρᾶντη. 129}; ἐξ ὧν -- ἐκ 
τούτων ἅ εἰ ἂς ῬνΆΘΡΟΚ. ἐκ οἴ, 
86, 8; ἀ6 νευθὶβ ἐπὶ τὸ φοβε- 
οώτερον νἱά. δάη. 84, 7. 
εἰδότες. ..- πράσσοντας. 
Ονδίοῦ. σοπογαὶ δππηςίίοηθ οχ- 
ΡΥΪπηὶ «ποὰ ἀ6 0518. Οδπιδυ πο ὶ5 
ὁοορίίαι, ΟΥὮἁχ, δάη. 30,2, Ὅε λόγου 



καὶ οτι 
προσήκουσι ἡ 
σφίσιν οἵ 

Σικελιῶται, 

112 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, πγ΄. πδ΄. πε΄. 

ἡδονῇ τὸ παραυτίκα τερπομένους, τῇ δ᾽ ἐγχειρήσει 
ὕστερον τὰ ξυμφέροντα πράσσοντας. τήν τὲ γὰρ 
ἐκεῖ ἀρχὴν εἰρήκαμεν διὰ ϑέος ἔχειν, καὶ τὰ ἐνθάδε 
διὰ τὸ αὐτὸ ἥκομεν μετὰ τῶν φίλων ἀσφαλῶς 
καταστησόμενοι, καὶ οὐ δουλωσόμενοι, μὴ παϑεῖν 
δὲ μᾶλλον τοῦτο κωλύσοντες. 

ὃ4, Ὑπολάβῃ δὲ μηδεὶς ὡς οὐδὲν προσῆκον 
υμῶν κηδόμεϑα, γνοὺς ὅτι σῳζομένων ὑμῶν καὶ 
διὰ τὸ μὴ ἀσϑενεῖς ὑμᾶς ὄντας ἀντέχειν Συρα- 
κοσίοις ἧσσον ἂν τούτων πεμψάντων τινὰ δύναμιν 

8 4, ἥκειν οοἀὰ, Οἵ. δάη. 

ἡδονῇ οὗ, ΠΙ 88, 7 οἱ δὰ παρ- 
αὐτίκα τερπομένους 1 4!], 4 
ὅστις ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίκα 
τέρψει; τῇ ἐγχειρήσει Ἰάθιη ἴβγβ 
εβϑὺ αυοὰ τῇ πράξει: δὶ ΓΕ ΠῚ 
δδοδτιοβϑὶ βἰηΐ, δούϊοη 6. [8Πὶ 
ψΕΓῸ 58] οΥριΟΥΪ5 ΘΟΠΒ1Π1ΠῚ 56- 
οὐδ αὐ86 ἴῃ ππΠΙνΘΥΒα αἰσα 
δα ρ505 Δ 8 605 ΔΡΡΙ ΟΘΠΊ118, 
860 ἔβγα δϑύ (οὐϊι5 φοπιρυθῃθηϑῖ- 
ΟΠΪ8 ϑϑῃίθηϊί: ἀθοϊδγϑτηβ ΠῸΒ 
μὰ νϑηΐββθ ποβϑίγαθ βου 815 
οδι88 ἰάα 8 ΘΠ γΘϑίΓΟ ΘΟΙΠΠ]0 0 
δία 6ἃ Τὰ ἰὰ ρῬγοθδπιι8, αὰ86 
ΔὉ ΠΙ8 οΥἰπηϊηὶ ποῸΪβΒ ἀδῖυν οἱ 
γΟὈἷβ τηαχίμηθ {ΠΟ} 81 80 5ι5ρὶ- 
οἰἴοποη δῇετγί, οὰπὴ ῬΘΥΒΒΌΤΩ 
Βαθθδιηι8 νΟ8, ὉΝῚ ἀρ Πα τΠῚ 5]0, 
ὨΘῺῊ Βρ6Ο᾽Ο518 ΠΟΥ ΠῚ ΟΥἸ τ δύ ο πἰ- 
θ8, 5648 νϑβίγὶβ 4αὰ86 ἀοηηοηβίγα- 
ζαγὶ ΘῈ Πη1158. ΘΟΤΉΠ] 015 ΟὈ ΘΙ ΡοΓἃ- 
ἴΠΓ08. 6556. 

8 4͵ εἰρήκαμεν βρερίαί δὰ 
82, 8 νομίσαντες ἤκιστ᾽ ἂν ὑπὸ 
Πελοποννησίοις οὕτως͵ εἶναι, 
δύναμιν ἔχοντες ἢ ἀμυνού- 
μεᾶνα. -- διὰ δέος]. . δέος 
λέγει τὸ περὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσφα- 
λείας" ταύτης “γὰρ ὀρεγόμενοι 
ὥρμησαν ἐπὶ τὸ ἄρχειν 5660]. 
Οὗ, ἀπ, 1ὅ, 8. -- καὶ τὰ ἐν- 
ϑάδε... κωλύσοντες οὐτη 
δ ῃ.θᾶ ΟΥΔΙΟΤ ΠῸΠ αἰ Χο! (νἸχ Θηΐπὶ 
4αΪΒα 18 ΠῚ τῆς πρότερον οὔσης 
ξυμμαχίας ἀνανεώσει 82, 1 Πᾶεο 
οπηηΐὰᾷ σοΟὨ ποιὶ Ῥαίδν εὐϊί, εἰ αυοὰ 
Βιιρτα ἃ 2 τῆς ἡμετέρας ἀσφα- 

λείας ἕνεκα ἰοοἰίαγ, ΠοΟ ἰρϑαπι 
μῖο αθϑυϊαβ Ἔχ !οδιατ), ποπ ἥκειν, 
συοά ἴπ ἰτὶβ. ἰγδα! απ δὶ, 56 
ἥκομεν ἰορθηάυγη 6558 δρρᾶγεί. 
Τεϊηά8 μᾶλλον ναίεῦ μοί 5 οἵ 
τοῦτο εδβὶ τὸ δουλωϑῆναι. 51 
ΨΕΥΟ 56ηίθηιϊ8 6 ταί ποτ Βρθοίδ- 
ΤῊ 8, ἀμ86 ἰοἴϊ 58 ΘΠ αη{|δ] ρα τίθ5 
βὶο βιιηΐ οοηθοίθπαδο: αὖ δ ηὑθ6 8 
αἰχὶπη 85 ΠῸ5 ΔΠ1Π1Ὸ ᾿πΡ ΘΟ ΓΪ ἉΤῚ 
τηθίια σομηηοίοβ ΟὈΟΠΘΓΙΘ, 
ἴτὰ οδά θη 46 οαυβἃ πὸ νο- 
Πἰπη 8 ΓΘ5 ΟἿΠῚ ἃ πιο ἰυ 0 
οομηϑδϑύϊναΐαῦὶ οἷο, Ατρυμηθη- 
(πα ϊ δηΐτη 4υ8ΠῚ Βυργᾶ ἰηάϊοανὶς 
ΓΔίΪΟΠΘ ἰία ἰηβιϊίιϊ, αὐ ἀϊοδί 
Θοαδπὶ πηθίμ, 4110 1ΠΠ1Ὸ βϑουγ (δι 15 
οααβἃ 800108 5ἰδὶ βυδιθοθυϊηΐ, 56 
Πῖο δογατῃ ᾿ἰθογίδίθμῃ {πὶ Γ05 6556 
ΘΔ] 06 5ϑηϊθηζίδτη ἀοἰπάθ οχρὶ!- 
οδίϊα5 ΡΓΟΧίτηΟ οδρ.. Ὁ] αποα Θ0Π- 
{τὰ ἀἸἰοὶ ροίοβί γί! 1, ρ γβθαυϊίαγ. 

Οᾶρ. 84. 81. Ὑπολάβῃ 
μηδείς. σ΄. δᾶπ: Π|18; δ:..:- 
οὐδὲν προσῆκον, αἱ 82, ὃ. - 
γνοὺς ὅτι κ. τ. λ. ΠΡΠΕΣ ἴῃ- 
ἔδγίυῦ οαν ἰΐαὰ Ορὶπδυῦὶ νοϑίθηία". 
ΤΠδαπα περ αιῖο ΠΟὴ 8.4 γι οἱ ρίμτα 
Ρογίϊμοι, --- καὶ διὰ τὸ... 
Συρακοσίοις, εἱ ααἷᾷ νο8 
ποη ἀε 0 11|65 τοβϑἰβίαιυϊβ 50 - 
Ου58 19. αγϊδνι ΟΥΑΙ] ΟΠ ΘΠΊ, 

αὐ οἰιβ πηο] εβίϊατι (καὶ... ὄντων 
ἀντεχόντων) νἱϊᾶτοῖ, --- ἧσσον 
δὰ πεμψάντων ει βλαπτοίμεϑα 
βἴπη]} ρογιϊπεῖ, --- πεμψάντων 
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2 Πελοποννησίοις ἡμεῖς βλαπτοίμεϑα. καὶ ἐν τούτῳ 
προσήκετε ἤδη ἡμῖν τὰ μέγιστα. διόπερ καὶ τοὺς 
“εοντίνους εὔλογον κατοικίζειν μὴ ὑπηκόους ὥσπερ 
τοὺς ξυγγενεῖς αὐτῶν τοὺς ἐν Εὐβοίᾳ, ἀλλ᾽ ὡς 
δυνατωτάτους, ἵνα ἐκ τῆς σφετέρας ὅμοροι ὄντες 

8 τοῖσδε ὑπὲρ ἡμῶν λυπηροὶ ὦσι. τὰ μὲν γὰρ ἐκεῖ 
καὶ αὐτοὶ ἀρκοῦμεν πρὸς τοὺς πολεμίους, καὶ ὃ 
Χαλκιδεύς, ὃν ἀλόγως ἡμᾶς φησι δουλωσαμένους 
τοὺς ἐνθάδε ἐλευϑεροῦν. ξύμφορος ἡμῖν ἀπαρά- 
σχευος ὧν καὶ χρήματα μόνον φέρων, τὰ δὲ ἐνθάδε 
χαὶ Δεοντῖνοι χαὶ οἵ ἄλλοι φίλοι ὅτι μάλιστα 
αὐτονομουμενοι. 

1 8. ᾿ἀνδρὶ δὲ τυράννῳ ἢ πόλει ἀρχὴν ἐχούσῃ 
οὐδὲν ἄλογον ὅ τι ξυμφέρον. οὐδ᾽ οἰχεῖον ὅ τι μὴ 
πιστόν" πρὸς ἕκαστα δὲ δεῖ ἢ ἐχϑρὸν ἢ φίλον μετὰ 
καιροῦ γίγνεσθαι. καὶ ἡμᾶς τοῦτο ὠφελεῖ ἐνθάδε, 
οὐκ ἣν τοὺς φίλους κακώσωμεν, ἀλλ᾽ ἣν οἱ ἐχϑροὶ 

ἤδη 6586: ὃν ἴῃ ΟΥΔΙΙΟΠ6 γϑοίᾶ γοϑροπᾶσί [αΐαγο 
Ἔχδοίο ΓΑΕ ΠΟΓΌΓΏ. 

82. προσήκετε... ἡμῖν. 
ἬΝΟΠ Αἰϊθηὶϊ οϑίϊβ ποθ ἰδ, 
πο ποοϊθροπάϊ, αυἷδ, αὖ Πἷν. 
Ἰηαϊϊ, ΡΘΓ νϑβίγασμῃ ἰᾶτι5 ΠῸ5 ρ6- 
ἀπλιγ,  Βαα. (1114 6 ογαίουῦ ἢ06 
γεγο ἴθ ρᾶιο δἰ τοῦ (ρογβοπᾶ- 
᾿τοῦ, αὐ ἀϊοαπι) 885 δϑί δία 
δηΐίθα, ἤἥησρηβ ααοάἀδηηηοαο οΧχ 
14 ῬΘγΙΘῸ ἢ σοτητη πίη 6 πθοθββὶ- 
τυἀϊποπι αυδηάδηι ΟΥ̓ ΓΙ αἰΓΟΥ αΠη- 
4.6, ὁπ| ΘΟρ Δί ΠἾ5 Πθοθββίίαο, 
ΟὉ απὰπὶ (ὑδιηδῦί 8 ΘΟ ΠῚ ΓΘ5 
ΑΥΒΕΠΙ ΘΠ 51θ115 ΟαΓἃ 6 6588ηί, 0} 8 
εβ8εῖ, - μὴ, ὑπηκόους ΡΓδε- 
ἀϊοδεῖνο Ξε ὥστε μὴ ὑπηκόους 
εἶναι. Ῥατίτον ὡς δυνατωτάτους. 
- τοῖσδε, 1. ε. τοῖς Συρακο- 
σίοις. 

8 8. τὰ ἐκεῖ, ἴῃ τοῦὰβ 
1169 (τη Ογαθοἰα) Βογοπαϊ5. - 
καὶ αὐτοί. Καί Ηῖο 6586 νοὶ, 
αμοὶ τοολὶ, βολοτι, δἀποίδι Βαι. 
θεῖηάο ἀθ βἰπραδεὶ ὁ Χαλκιδεύς 
νἱά, αάη. 78, 1. --- ὃν ἀλόγως 

,. ἐλευϑεροῦν. γιά. δάη. 
Ἴ6, 2, ἀπἀ6 ἀρρᾶγοί ἀλόγως Οὐ ΠῚ 
ἰοίᾷ ϑϑηίθηςία οΟἤδογοΘ ΘΔΠΊ4Ὲ6 

ἡμᾶς δουλώσα- 
σϑαι καὶ τοὺς ἐνθάδε ἐλευϑε- 
ροῦν ἄλογόν φησι. Οὗ, δάη. 
19, 2. -- ξύμφορος. Ρεγβομᾶ- 
᾿ἰτοτ, πὶ ἀϊοιυπί, Ροβίταπι οϑί. ΟἿ, 
ὙΠΙ 96, ὅ. -- χρήματα μό- 
νον φέρων. Νοῆ πᾶγνθ8. ΟἿ, 
[96,1. ΜΙΠΠιῈ5. ἰδηθη βαυρροάϊ- 
ἰἀνθυύαηῖ, Μά. ὙΠ 57, Ξ -- καὶ 
Δεοντῖνοι καὶ οἵ ἄλλοι 
φίλοι. Βερείε ΕΧ 5ΌΡΘΥΙΟΥΙ 5 
ξύμφοροι ἡμῖν (εἰσι). 

Οἀρ. 8ὅ. δΡ 1. ἀνδρὶ δὲ... 
ξυμφέρον. ϑ΄τλ]Πἶὰ ἸΘοίπηὰβ ἴῃ 
ΘΟΙΠΙοαυῖϊο ΑἸΠΘπΙθηβίαπη οἱ Μ6]10- 
γαπι, Ὑιά, πηαχίπι ΚΝ 89. --- οὐ- 
κπεῖον. οΘροντοὺ πο βἰρπίβοοιί 
ΟΡ παίαπι; Π8ΠῚ γαβρίοϊταν δὰ 
ΟΠδιοίϊάθηβοβ Εαθοθδθ, ααϊθαβ 
ἀαδηην 5 Θοσ δ ΡΆΓ πὶ ΘΟη Π ἀθγ6 
ἰάθοαιιθ υπᾶ δΟΠΊΓΤΗΪ 68 ΠΟΠ 
Ροίογαπηί. “, ΒΙοοπιῇ. -- πρὸς 
ἕκαστα, ἷ. 6. πρὸς ἑκάστους, 
αὐ θα Κ48. -- μετὰ καιροῦ. 
56Π01.: ἐν καιρῷ. Ρτορτ. ἰΐ8 
αὖ ΟΌΒΘΥν 68 ορροτγίαυηϊία- 
ἴθηη. Οἱ ὙΠ]Ι 27, 8. --- τοῦτο. 
Ηοο {Π|5 γαῖα 118, 418 6 564 ΠΤ, 
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καὶ Ὁ διὰ τὴν τῶν φίλων ῥώμην ἀδύνατοι ὦσιν. ἀπιστεῖν 2 
Ὁ ξ Ξ ἐς ἀειδὲ οὐ χρή καὶ γὰρ τοῖς ἐκεῖ ξυμμάχοις ὡς ἕκαστοι 

λεῖ ἡ ξυμμα- χρήσιμοι ἐξηγούμεϑα, Χίους μὲν καὶ Μηϑυμναίους 
Το ὕρΗ νεῶν παροχωχῇ αὐτονόμους. τοὺς δὲ πολλοὺς 
τι χρή, χρημάτων βιαιότερον φορᾷ, ἄλλους δὲ καὶ πάνυ 
αλλα τοῖς ΕΊΣ ἐσσι, ἐλευϑέρως ξυμμαχοῦντας, καίπερ νησιώτας ὄντας 

καὶ εὐλήπτους, διότι ἐν χωρίοις ἐπικαίροις εἰσὶ 
περὶ τὴν Πελοπόννησον. ὥστε καὶ τἀνϑάδε εἰκὸς 8 
πρὸς τὸ λυσιτελοῦν καὶ ὃ λέγομεν ἐς Συρακοσίους 

ὕΔρ. 8ὅ. καὶ 2. τοῖς ἐκεῖ ξυμμάχοις οοα 4. Ρ]ανῖπαϊ οὐ, ορίμη ; 
αποᾶ γυϊρο ἰορίταν τοὺς ἐκεῖ ξυμμάχους οχῖρυδ πίεται ποίου το, 
Οἵ, δά. 

παροχῇ εοἀᾷ. Ῥμοί, παροκωχή᾽ παροχή παρὰ Θ. Οἵ 5641}, 
Ουδοβί. συᾶπ), Ρ. 14. 

8 2, τοῖς ἐκεὶ ξυμμά- 
χοις ... ἐξηγούμεθα. ὃὲε 
ἄἀαι, οἵ, 1Π δ, 4. δάη. Υ 417, 1. 
Ουοᾶ νεγὸ ἴῃ δρροβί(ίΐοπε Χίους 
κ. τ. Δ. οϑ δοουβδιΐνιβ, 46 αὰ0 
Οὗ. 1 11, 1, ποϊαπιαβ ἴάθο ἢἰς αυο- 
46 6οΧ νυϊραίδ ἰδοίΐοηθ δοουϑᾶ- 
ἀνυτη γθοῖροῦθ. Νδτῃ τπυ]ῖο ρτο- 
οἰϊνὰ8 ογδί ἀδί. ἴῃ δοοι8. αυδτη 
μη ἰπ {ΠΠῸπ| τηπΐίϑγα οὐ οογίδ 
οχϑίδηὐν (4}}15 σαϑαθτη νανὶδίϊ Ο ΠΪδ 
ΘΧΘΙΏΡΪΆ, Οὗ, επὶπὶ ΠΊ11, 7 πᾶσι 
γὰρ ἐν τοῖς οὠμασι͵... πά- 
σχοντάς τι ἄηϑες ὀργὴ προσ- 
πίπτει, υὶ πᾶσι εἰ πάσχοντας 
Ῥαγϊίον δ)ὰ προσπίπτει ρουίηογα 
Οἰα58, ἰμέο ΠΧ: αν, Μεά. ὅΤ 
ἵμερός ΓΝ ὑπῆλϑε γῇ τε κού- 
ράνῳ λέξαι μολούσῃ δεῦρο δε- 
σποίνης τύχας αὐδοαὰς ἰδὶ ἃ 
ἈΝ εοκΙοἰ πο ον. Θχθιιρ]ἃ 
Ιρῃ. ἃ. 491, ϑορι. 0Έ. 8638. 
Μίπυβ Βίπ}}6 6591, 7. -- Χέους 
καὶ Μηϑυμναίους. 6 1115 
οἵ, 1[19. ΠΙ 10, ὅ. ὙΠ δ, 4, ἀς 
μἰβ ΠΙ 50, 2. ὙΠ 57, ὅ. -- -Ἃκνεῶν 
παροκωχῇ αὐτονόμους. 
ΤΙθπ γψρυθ 5 οὐχ ὑποτελεῖς 
ὄντες φόρου, ναῦς δὲ παρ- 
ἔχοντες ἀοβισηδηΐαν ὙΠ δ7, ὅ. 
χρημάτων βιαιότερον 

ορᾷ. ϑ᾽ρηιβοδηύίαγ 5001] φόρου 
ὑποτελεῖς. Βιαιότερον οὐ ἐξ- 
ηγούμεϑαὶ ἴσησο. ΟἵὨἨ δάη. 717, 2. 
-- ἄλλους ὃ ἕ. Τα ΘΙ]! ορὶὶ 7Α- 

ΟΥ̓ ΠΙΠ105. οἱ ΟΕρ Δ] εῃ108. γιά. 
ὙΠ 5, Το τΞ ἐλευϑέρως, 
».: 6. “ἐλευϑέρους ὄντας τοὶ 

ὥστε εἶναι ἐλευϑέρους.““ Βα. 
ΟἿ ΝΗ 68, 4 εὐ 844η. Π 64, 2, 

8 83. καὶ ὃ λέγομεν ἐς 
Συρακοσίους δέος. Ἐχ 5υ- 
ΡΘυΊοσΙθ 5 τϑρθίθπαα βαηΐ νϑυθᾶ 
πρὸς τὸ. Οιυδουταν δαΐθηι, 486 
ἰδ νὶβ νϑυθογαπὶ δέος ἔς τινα. 
Ναπη οὰπὶ ΧοΠΟρθοΝ. ΑΠ8Ρ. " 
2, 18 Κῦρος δὲ ἤσϑη τὸν ἐκ 
τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβά- 
ρους φόβον ἐδών 51. 5ουιρϑβϑιῖί, 
αι ὁ εἰς τοὺς βαρβάρους φόβος 
βὶ. τὰ. 5, ααϊ ὈΔΡθΔΡΙ5 ἴη- 
οαἰίατ, οἶαπι πἰο δέος ἐς Συ- 
ρακοσίους ᾿πίογρτδίθγθ {ἷ ΠΟΥ 6 Τὴ 
Υτδοιβαπϊβ ἰἱπἰοίΐεηααη). 
564 πυϊο ΘΧρ]οδίϊοπὶ οὐδίαί εἰ 
αυοά ᾿πδηΐα γοπαπππίαν γουρᾶ ὃ 
λέγομεν οὐ αυοὰ 5Βεουηάππηι 8ὺ- 
Ῥϑυΐογα ποὴ ἰὰ Ἔβρογαηὶ Αἰμθπίθη- 
5685, υἱ ἴῃ ἀππογθπ ΘγΥΘΟΌΒ8ΠΟ5 
σΟμϊ ον θη, 564 αὐ οανθγθηΐ ἰδη- 
ἰὰπ|,) πθ 5[δ᾽ δβϑϑθῃηΐ τηθίπθηϊ, 
Ἀοδρίοἶταν δηΐι δὰ 88, 4 τὰ 
ἐνθάδε διὰ τὸ αὐτὸ (δέος) 
ἥκομεν μετὰ τῶν φίλων ἀσφα- 
λῶς καταστησόμενοι. ἔτρο ἰ6π6- 
ἃι5. ΒδαοΥὶ ἘΧΡΙ ΘΔ ΟΠ ΘΠ: οἱ 
ΡΓΟΡίΘΙ τὴ οὐὰ ΠῚ ἂς ὅ5γτᾶν- 
Ου5δπῖβ, αἱ ἐς 51. ᾳπυοΐ δτιἰ- 
ποὶ δά. Οἵ, Μείῇῃ. ἀν. 8 5180. 
ΘΙμΆ τοῦ αἰχὶς αὐδὼς ἐς Μυκη- 
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δέος καϑίστασϑαι. ἀρχῆς γὰρ ἐφίενται ὑμῶν καὶ βού-- 
; “ , ’ ς με ξ , λονται ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ ξυστήσαντες ὑμᾶς ὑπόπτῳ 

βίᾳ ἢ καὶ κατ᾽ ἐρημίαν, ἀπράκτων ἡμῶν ἀπελϑόν-- 
τῶν, αὐτοὶ ἄρξαι τῆς Σικελίας. ἀνάγκη δέ, ἢν 
ξυστῆτε πρὸς αὐτούς οὔτε γὰρ ἡμῖν ἔτι ἔσται 
» κ ; ᾿ κι 9 , ἘΠ 
ἰσχὺς τοσαύτη ἐς ἕν ξυστᾶσα εὐμεταχείριστος. οὐϑ 

οἵδ᾽ ἀσϑενεῖς ἂν ἡμῶν μὴ παρόντων πρὸς ὑμᾶς εἶεν. 
80. Καὶ ὅτῳ ταῦτα μὴ δοκεῖ. αὐτὸ τὸ ἔργον 

ἐλέγχει. τὸ γὰρ πρότερον ἡμᾶς ἐπηγάγεσϑε οὐκ 
ἄλλον τινὰ προσείοντες φόβον ἤ, εἰ περιοψόμεϑα 
ὑμᾶς ὑπὸ Συρακοσίοις γενέσϑαι., ὅτι καὶ αὐτοὶ 

δ. 8. Τὴ ρΡ]οτγίβαθο ΠὈγ]5. πη8]6 καϑέσταται ἰεσἰίαν, ἴῃ Οα55, Αὰσ, 
Ἀερ. θδη. καϑέστανται. 

ὰρ. 86. 8 1. 

ναίους Επτ, Ὅτ. 101. Οἵ, ἀε 
πρός Ρτᾶθρ. δάποίαια 80, ὅ. --- 
καϑίστασϑαι. ῬτῸ 5ινίθοίο 
οορίϊο5 ἡμᾶς. -- ὑμῶν. Νοὴ 46 
5015. Οδῃηδυϊηδοῖβ, 564 ἀθ οπιηϊ- 
θὰ5 Ῥγϑοίθι. ϑυγαουθαμο8. 510111- 
ΘηΒ᾽ 115. ΟΥϑίον οορίιαί (οἵ, 87, 1), 
αὐ οβίοπαϊῥ ξωστήσαντες 
ὑμᾶς, Ροβιί4 δ πὶ γ08 ὁ0η- 
ΒοοϊΑγ Ρα ηΐ, --- ἐπὶ τῷ ἡμε- 
τέρῳ ΧΈΞοΥ ὑπόπτῳ, Ἰ..6..ἕ ἐπὶ 
τῇ ἐς ἡμᾶς ὑποψίᾳ. Οἷ δάη. 
89,1 εἰ 46 ἐπὶ ΡΓδΘΡ. 84η. Ν 90. 
--βέᾳὴ καὶ κατ ἐρημίαν, 
νἱ δὺς οἰϊα πυ}]]Ὸὸ τοϑβὶ- 
βίθπεθ. ϑ᾽σηἰ Ποδταν θη Ϊπὶ ἐρημέα 
τῶν κωλυσόντων (θαι. Ν᾽ 49), 
4110 56η8 γΟΟΘΆΒΪΟ 585 δϑί θ θη. 
ΠῚ 27. Τιὰ τϑοίθ Ἰηἰουργθίαι 8. οϑὺ 
ΟἸα55. -- ἄρξαι. Οὗ, δάη, 6, 1, 
-- ἀνάγκη δέ] ἀνάγκη, τὸ 
ἄρξαι Συρακουσίους τῆς ὅλης 
Σικελίας. ϑ6Π0]. --ἠνξυστῆτε 
πρὸς αὐτούς, βὶ σὰπὶ 115 
φοηβοοίδιὶ δὶ 8. οὔτε 
γι» «ἠὲ εὐμεταχείριστος. 
ὍΝ ΘΟ α θη ἰδηΐδο ᾿ἢ ἈΠῈ ΠῚ 
ΟΟἸ] αἰὰ 6 [τϑοιϊὰβ οὐ πὶ πη οὐ 67 
υἱτα5. ἴδοι! δα, ἃ 0018 οχ- 
Ρυδηδνὶ ροίεγαηί, “. Αοδο,, 
ὁαϊα5. ΘΧΡΙΠΔΙΙΟΠΘ ΠῚ. ἴπγ Θ0Π)- 
τηρηάανὶς Βαὰ. Εὐμεταχείριστος 
6588. ΡΙΓΌΡΓ. πιαπαρεαΐίο, δαϑδῳ ἴο 

[πη ορεἰπ|15 Πἰθγὶβ. πι55. τη ]6 προσιόντες. 

ὧε λαπαϊεα, δϑαδῳ ἰοὸ αδαὶ εὐ 
τϑοίθ ἀοσοηΐ ΒΙοοπι, εὐ ἅτη,, εχ 
αἰθὰ8 1Π|Ὸ Χεῃ. ΠΑΡ. Π 6, 30 

ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρί- 
στῳ ὄντι, τἷς δυσμεταχείριστος 
Ηδίοαοι, ὙΠ 286 ΘΟΙΠρᾶΓδί, 

ὕδρ. 86, 81. τὸ γὰρ πρό- 
τερον. γιά, Π| 80. -- προ- 
σείοντες φόβον. ,,Προ- 
σείειν αϊοσιαηίαν ραϑβίουθβ, ΟἿΠῚ 
ἔγοπάθιη. τᾶ πὰ ΔΕ ΘΠ 65. ῬΘΟῚ5 
απο νοϊππηὶ ἀποιηΐ. ὙΙά, Οαβαυθ. 
δὰ Αἰποηῃ. 1 19. Ηΐϊης ἴον 5515 
Ῥοίθβυ ἀυοὶ προσείειν φόβον, 
αὐδϑδὶ αἰοᾶβ ηθίι οβίθηϑβϑο 
Ια ΟΡ ΘΙ οτο; γ6ὶ 80 
1158, αἱ δὰ ἰδ Όγοη Ὠοϑβίὶ ἰη- 
αὐ οπάατη ΘοἸδαϊο5. εἰ Πιᾶϑιἃ5 ΝΞ 
Ὀγαυΐ, αυοὰ τὰ ξέφη καὶ τὰ 
δόρατα προσείειν ἀἰοῖς Αεἰΐδη. 
ΗΕ ΧΙ 5.8. ΠΕ  ΣΑΡΡ. 
αυοαὰδ οοηδβοί οὐν θυβαίδπη ΤἤποΥ- 
αἰὰϊ 6856 ἰοσαϊζοηθη προσείειν 
δαλλόν." Β 6 οΚ. ἃ ,»οϑίθπαϊγογθο 
ἐπηγαάγεσϑε πιοποί ΒΌΠΠΚΘα, δὰ 
Τιπηᾶθ. Ρ. 157, αἱ οδὲ ἀθ ᾿δᾶο 
ἰουπιαϊα πθδυι τη." α ο8}!}. 
Ῥναθίθν {Πππὶ ΘΧ ΘΠ Ρ]α ᾿παϊ 8. 5118 
γοῦθὶ προσείειν ϑδαβουρβογαηὶ 
Μαί. εὐ Ρἤωυρι. δὰ Εν. Ηεὶ. 
448. Ουοὰ δυίδηι δ οὐ ρὶΠθ ΠῚ 
γα 5] 1 ΟἿ δἰι ποδί, .,]ΊΘ ΠΟ ΔὉ 
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κινδυνεύσομεν. καὶ νῦν οὐ δίκαιον, ᾧπερ καὶ ἡμᾶς 8 
ἠξιοῦτε λόγῳ πείϑειν, τῷ αὐτῷ ἀπιστεῖν, οὐδ᾽ ὅτι 

ἀολύβδι μείζονι πρὸς τὴν τῶνϑε ἰσχὺν πάρεσμεν 
ὑποπτεύεσϑαι, πολὺ δὲ μᾶλλον τοῖσδε ἀπιστεῖν. 
ἡμεῖς μέν γε οὔτε ἐμμεῖναι δυνατοὶ μὴ μεϑ᾽ ὑμῶν, 
εἴ τὲ καὶ γενόμενοι κακοὶ κατεργασαίμεϑα, ἀδύ- 
νατοι κατασχεῖν διὰ μῆκός τε πλοῦ καὶ ἀπορίᾳ 
φυλακῆς πόλεων μεγάλων καὶ τῇ παρασκχευῇ ἠπει-- 
ρωτίδων᾽ οἵδε δὲ οὐ στρατοπέδῳ. πόλει δὲ μείξονι 
τῆς ἡμετέρας παρουσίας, ἐποικοῦντες ὑμῖν ἀεί τὲ 
ἐπιβουλεύουσι καί, ὅταν καιρὸν λάβωσιν ἑκάστου, 
οὐκ ἀνιᾶσιν (ἔδειξαν δὲ καὶ ἄλλα ἤδη καὶ τὰ ἐς 
“εοντίνους), καὶ νῦν τολμῶσιν ἐπὶ τοὺς ταῦτα 

ῃ. 1. ἤμουν ποίϊο τοῦ προσεΐίξιν 
ϑαλλόν υἱ τοὶ σγίδε δίιθ δὰ 
56. Δ᾽ Ποἰθητϊ8, οαπὶ πἰο 46 ΓΤα 
ΠΟΥΓΙΌἾΠ πηᾶρὶβ οὐ θυ σα! 58 
αἰοαίιτ.“ ΒΙοοιἤ,. Αοοραϊυ αποα 
ΕΠ αυοαὰθ ΟἿΠῚ σείω εορυϊδία 
νοεθα, ἰπ φυϊθαβ 46 ϑαλλῷ εο- 
οἰιατὶ ποη ααυΐ!, ἀνασείειν εἔ ἐπι- 
σείειν, οατη 5ι08ι. φόβον ἰππροὶ 
θυ. ἀοουϊ, Αἀά. [84606}8. δὰ 
Αὐᾶο. ρ. 16 δα. ΝΊ, «αἱ 80 86- 
οἰάθ αὐυᾶθ88 Ποὺ ἀϊσεπαϊ ϑθπι5 
γτϑρϑίι, Οἱ, Ταῦ. ἱποῦυῦθνθ τῇ 6- 
τὰ πὶ οὐ δάη. Υ 17, 2. Ουπὶ φό- 
βον Βαϊς ὀχριδηδιοηΐ, ΒῈΡ ΘΓΙΒ 
ἐπηγάγεσϑε ΑΙ ιΘ τὶ ΟΠ ΘΠ θη {1π|5 
810, ΤΠ πογ ἀἰ465 ἀπᾶ5 {ΓΒ Π5] Δ 1065 
αἰ γουθᾶβ ΠῸη θθη6 ΘΟΠΙ πη ΧΙ556 
νἱἀθαίαν; ; ἐπάγεσϑαι: τ 6 {γ8 8- 
Ἰαύπ πὶ γθεθαπι ἀἰοὶ νἱὶχ Ροίοϑβί. -- 
οτι. Οὗ Μαιίι. αν, ὃ ὅ20 δάῃ. 
1 οὐ ἀθ σοπί πποιϊοηΐβ οΟ]]ΠΟσϑίϊ0η 6 
Κυιθρ, αν. 8 ὅ6, 1 άπ. 6. Ῥαυ]οὸ 
δηΐίθ 46 ἰηῆπ. οἷ, δάη, 1 88, 4. 
8 ὃ. ᾧπερ καί. ΟΥΙ Κυιορ. 

6τ. 8 69, 89 δᾶη. 18. --- πρός 
ἴππρα οαπ ΟΟΙηραΥδῖϊνο μείξονι, 
αὖ 510 ταιτίοπο Πα θ 118, 51 60 τὴ - 
Ῥᾶνανοτῖ 85. -- ὑποπτεύε- 
σϑιαι, 50]]. ἡμᾶς. 

8 8. ἡμεῖς μέν γε. Ὅε γέ 
Ῥαγάσυϊα βϑηίθηΐϊαβ ἰαπρϑπία οἵ. 
δάπ, ΠΙ 08, ἃ. -- μὴ με ὃ" 
ὑμῶν --Ξ- ἄνευ ὑμῶν (οἴ, 8δάη. 
ΤΥ 180, 6), 5611, τῶν Σικελι- 

ωὠτῶν (οἴ. αἄη. 88, 8). τ κατερ- 
γασαέμεϑ'α, Ἐοῖ. ὑμᾶς, τοὺς 
Σικελιώτας. --- κατασχεῖν. 
Οὗ δάμη. 11, 1. ---καὶ ἀπορέᾳ 
φυλακῆς... .ἠπειρωτέδων] 
καὶ οὐ δυνάμενοι φυλάττειν 
πόλεις μεγάλας καὶ παρασκευὴν 
ἠπειρωτικὴν παρεσκευασμένας, 
τουτέστιν ἱππεῦσι καὶ πεζῷ 
ἰσχυούσας, αὐτοὶ ναυτικοὶ 
ὄντες. 50Π01. ΒΙ ΤΆ ΜΠ ΟΡ ἤπει- 
ρῶτις 1 8, ὅ. -- - τῆς ἡμετέ- 
ρας παρουσέας. 98 Δ05- 
ἐγϑοιαπὶ ΡΓῸ ΘΟποΡοίο ἡμῶν 
παρόντων.“ Βαυ. -- ἐποι- 
κοῦντες. ὍὌδ ἰηἤοβία οὐ ποδὶ 
ν]οἰ πἸτΐ6 ; ᾿ ὙΠῸ δὲ 1.-Ξ. 
ἑκάστου, 501}. τοῦ ἐπιβουλεύ- 
ματος. οὐ δάηῃ. Ὗ 47,6. Νοπ 
ΡΓΟΌΔΠΊ5. ΓΒΙΙΟΠΘΠῚ ΘΟΓΙΠῚ, αὶ 
ἱπ οΡργίϑηθαῦ οα πὶ ἴπ ἢ Ὁ ΘΤῊ - 
486 οσοαβίοηῃοπι πδοίϊ 58, 
Ναπι σε, ἑκάστου Πῖο ἱπ 4 6 Τῇ - 
416 ΨΆΙΘΓῈ ΡΌ586 ΠΟῚ οΥαϊ πη 8. 
Θεά [ουβίτϊαη ἕκαστον ᾿ερ πα Ὸ πη 
οἷ, -- ἔδειξαν... Δεον- 
τίνους, εἀϊδοταπί, 8 ἃ Ὁ 6 Τῇ 
ἴᾷἃ πὶ εἰὰ τοὶ οὐ δῖα ἀοου- 
τηρπίᾶ εὐ 68 4088 δὰ 6 0Π- 
{ἴπηΠ05 ρΡοτεϊπαηί. 86 δοοι- 
βαίνὶβ οἵ, δάῃ. 17, 1 οἱ 46 τὰ ἐς 

δάη. Ὗ 89, 9: 
ἃ 4, ἐπὶ τοὺς ταῦτα 

κωλύοντας ... εἶναι, 
οοπίτα 6085 4 860 ἱπη|ρ6- 
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ΕΤΟΣ Ρ. ΧΕΙΜΩΝ, (ΥἹ 86. 87. 1 

χωλύοντας καὶ ἀνέχοντας τὴν Σικελίαν μέχρι τοῦδε 
“ἡ ὑπ᾽ αὐτοὺς εἶναι παρακαλεῖν ὑμᾶς ὡς ἀναι- 
σϑήτους. πολὺ δὲ ἐπὶ ἀληϑεστέραν )Ὲ σωτηρίαν 
ἡμεῖς ἀντιπαρακαλοῦμεν, δεόμενοι τὴν ὑπάρχου- 
σαν ἀπ᾽ ἀλλήλων ἀμφοτέροις μὴ προδιδόναι, νο-- 
μίσαι τε τοῖσδε μὲν καὶ ἄνευ ξυμμάχων ἀεὶ ἐφ᾽ 

ὑμᾶς ἑτοίμην διὰ τὸ πλῆϑος εἶναι ὁδόν, ὑμῖν δ᾽ 
οὐ πολλάκις παρασχήσειν μετὰ τοσῆσδε ἐπικουρίας 
ἀμύνασϑαι" ἣν εἰ τῷ ὑπόπτῳ ἢ ἄπρακτον ἐάσετε 
ἀπελθεῖν ἢ καὶ σφαλεῖσαν, ἔτι βουλήσεσϑε καὶ 
πολλοστὸν μόριον αὐτῆς ἰδεῖν, ὅτε οὐδὲν ἔτι πε- 
ρανεῖ παραγενόμενον ὑμῖν. 

δ. ᾿ἡλλὰ μήτε ὑμεῖς, ὦ Καμαριναῖοι, ταῖς τῶνδε ξυγκεφαλαί- 
διαβολαῖς ἀναπείϑεσϑε μήτε οἵ ἄλλοι" εἰρήκαμεν 
δ᾽ ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν περὶ ὧν ὑποπτευό- 
μεῦα, καὶ ἔτι ἐν κεφαλαίοις ὑπομνήσαντες ἀξιώσομεν 
πείϑειν. φαμὲν γὰρ ἄρχειν μὲν τῶν ἐκεῖ, ἵνα μὴ 
ὑπακούωμεν ἄλλου, ἐλευϑεροῦν δὲ τὰ ἐνθάδε, ὅπως 
μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν  -: πολλὰ δ᾽ ἀναγκχάξεσϑαι 

αἀϊνογαπὶ οὐ δάππας 5.161} 181 
Βιυίοηϊαγαηΐ, Π6 580 ΘΟΓῈ ΠῚ 
ἀϊοΐϊοπθ 6556ῖ. Ργδθβθηιβ ραν εὶ- 
οἷρίαᾳ ργορίεν σοὶ ρυδοίθυϊίαε ἀἰ- 
αἰατηϊαίθπη, Οἱ, δάη. Υ᾽ 78, 8. -- 

204 εἱ ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν 
τὴν ἀλήϑειαν Ἰθ]ὰ. 170 οὐ ἰὰπὶ 
οπι. 11. ΧΧΙΝ 407 μοὶ πᾶσαν 
ἀληϑείην κατάλεξον. Τιαὐῖπ 08 
ΔΠΠ6ν Ἰοατϊ οοηβίαι. --ὐποπτεῦυ- 

ως ἀναισθήτους, ἐδ ῃ 4ἃ ἃ ΠῚ 
ἰηβίρίθηΐθβ δὺ ΤΟΥῸΠὶ 50- 
οοΥὰ 68. 

8 ὅ. πολὺ δὲ ἐπὶ ἀλη- 
ἡ εστέραν. .. σωτηρίαν. 
1)6 σο!οοδίϊοπθ γΘΙΒΟΓΙΙΠῚ οἵ, δά, 
1.8ὅ, 4. Ῥεϊπαθ ἀπ᾽ ἀλλήλων 
ἀμφοτέροις ἵμηρθ ὁὰμη Ραν, 
ὑπάρχουσαν. -- διὰ τὸ πλῆ- 
ἅγος, ΡΥΓΟΡίΘυ δογαπὶ πιὰ} - 
τὰ αἴ ἢ 6 1, Ρ6Γ 418 ἢ 500115 ΘΆΓΘΥΘ 
Ροββιηΐ. -- παρασχήσειν. 
᾿ππρθυβομδ]ϊιον, Οἷ, δάῃ. 1120, 8, 
-- τῷ ὑπόπτῳ, Οὔ βυδβρὶοὶ- 
ΟΠ 611. --- ἔτι, ποοῖ οἰπϑέ. ὅ0}0]. 
ποτέ. Οἵ, Χρη. Ογτε. 1 2, 10. -- 
περανεῖ, ρτο[ϊοϊ οι. 
Ορ. 87. 8.1. εἰρήκαμεν 

δ᾽ ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλή- 
ϑειαν. ΘΙ ΠΆ Π ον πᾶσαν ὑμὶν 
τὴν ἀλήϑειαν ἐρῶ Ρίαι, Ἀρο]. 

ΤΒαογαϊαϊβ ΥΟ]. ΤΙ1. ϑ'δοί, ΤΠ. 

ὁμεϑ'α, 5011. ἃ νοθὶβ ὁχ Πογιπι 
οΔΙ απ 5, ΟἿ 84,8. -- ὠξεώ- 
σομὲν πείϑειν, νοϊεδπιι8 
(1Ἰὰ δβδὺ ἔθυε ἰάθιη αιοὰ σοη δ Ϊ - 
παν. Οὗ, δάη. ΙΝ 60, 2) νοὶ 5 
Ρουβαδαά θοῦ, 

8. 2. πολλὰ δ᾽ ἀναγκά- 
ξεσϑαι πράσσειν. ,,Εταὶ 
4υϊάοπι 'π ἴδ Θχροαϊιῖοπα ΑΕ]16- 
ΠΙΘΗΒ᾽ απ ἴῃ 5101 πολυπραγμο- 
σύνη ὦ 4υδΠ 58606 π18[6 ἃι- 
ἀἰθθδηι} τοργθῃθηάθηᾶα; 5ϑα [6- 
δαῖαβ ΑΥΠ θη Ἰ θη 515 εἰς πολλὰ πράσ- 
σειν οἱ ρᾷιϊο ροϑβίὶ πολυπραγμο- 
σύνην ΑΒΘ ΕἸ ΘηΒ᾽ ΠῚ ΠΟ Τηδρ 8 
ἴῃ ψ 0 ν᾽ ἀδίαν ΡΟΠΘΙ 6 4υ8ηὶ Οἰτη 
πολυπράγμονες ΡΥΪπια οἱ ργορυὶα 
β σηἰ ΠἰἸοαίϊοπθ νοοαθ.}} αἰϊοιηῦαν 
408. Τοὶρ ]Ϊσαθ. γὶ ουϊυβαϊιθ 
ΠῚ 6. 15. 8 Τη  ἰβίγαιϊο πλ 118. Π6- 
ΘΟ.15. ἱπηρ!ϊοαὺ δὲ τη] ἑαυ πὶ τὸ- 

12 

ὦσις καὶ 

δεήσεις. 



118 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, πξ΄. 

πράσσειν, διότι καὶ πολλὰ φυλασσόμεϑα, ξύμμαχοι 
δὲ καὶ νῦν καὶ πρότερον τοῖς ἐνθάδε ὑμῶν ἀδι- 
χουμένοις οὐκ ἄκλητοι, παρακληϑέντες δὲ ἥκειν. 
καὶ ὑμεῖς μήϑ᾽ ὡς δικασταὶ γενόμενον τῶν ἡμῖν 
ποιουμένων μήϑ᾽ ἐς σωφρονισταί, ὃ χαλεπὸν ἤδη. 
ἀποτρέπειν πειρᾶῶσϑε. καϑ᾿ ὅσον δέ τι ὑμῖν τῆς 
ἡμετέρας πολυπραγμοσύνης καὶ τρόπου τὸ αὐτὸ 
ξυμφέρει, τούτῳ ἀπολαβόντες χρήσασϑε, καὶ νομί-- 
σατε μὴ πάντας ἐν ἴσῳ βλάπτειν αὐτά, πολὺ δὲ 
πλείους τῶν Ἑλλήνων καὶ ὠφελεῖν. ἐν παντὶ γὰρ 
πᾶς χωρίῳ, κἀν ᾧ μὴ ὑπάρχομεν. ὅ τὲ οἰόμενος 
ἀδικήσεσϑαι καὶ ὁ ἐπιβουλεύων διὰ τὸ ἑτοίμην 

ὕδρ. 87. 8 4. καὶ ΡΓῸ κἂν οοαά. Οἱ. δά. θείη γρ. ἄρχομεν 
Η. 5. ν. ΟἿ 56}|0].,) φυὶϊ ἐν πάσῃ γὰρ γῇ καὶ ἧς οὐὖκ ἄρχομεν, εἰ 
ψᾺ}1., «υ οὐἰδη ἀθὶ ΠΟΙ ΠΡ ΘΓΔΙΠ118 ᾿πίθγργοίαίαν. ϑεὰ δὶ 
[ογίαθβθ νυ]σαίδθ ἤᾶηο 56 θη τη 5001 ο᾽ Θη 48} 6556 ραϊανογαηῦ; σογία 
1Π1 βουϊρίαγαθ ραυιηὶ ἰανοὺ ΘΟΠΊΡΟΒ᾽{10 γΘΥΒΟΥΌΙΩ. 

γα πὶ γαγὶ οἰᾶίε ἀἰβίγα ἢ. ᾿ς Π α]ς, --- τα] 185 Γ685 δρσργαϑϑβίοη 6 ΠῚ 
οὐκ ἄκλητοι, παρακλη- θδταμαπε δοίϊοη 6 π|.ς ΑΛ 680. 
ϑέντες δέ. ,,ῬογΙ5βο! οοίαπι νο- οοὐὐίαγ δαΐθη νοσᾶῦ.]0 40 ἴπ- 
οι Ατ. οἱ ἜΧΘΠΙΡ 5 ΠΠαβίγαι, Ηϊο ἰπηϊοῖβ ΑἸΠΘηϊθηβίαπι ἀβαγρϑίο. “ 
ἴάτηθη ποὺ τεἀυπάαθαι ἰπδιϊαιῖο ΒΙοοτῖ, Οὗ, δάη. 1Π6ΘῚ, 1, 5βὰ 
αἰνογβὶ, 864 ᾿ηβθυν θθδῦ ΟρΡΡΡΟῦΣΪΟ δἰϊδηη Ῥϑι]0 πιο δάη. -- τὸ 
γανίποθηᾶο, Νεο πιαρὶβ πᾶθο ἔιο- αὐτό. ὕὍι [υΑ[. ἃ 6ἴη δϑύ ἴέθπι, 
εἶν Ῥυββοιορία αυᾶπι ἀϊσοηιῖ5: βίπηα!, ΟΥΥ 17, 1, --- τούτῳ. 
ΠῸΠ πιθᾶ, 868 ἰυἃ οδυ8ἃ ἀπολαβόντες χρήσασϑε. 
ἔδοῖο:... δυΐ: ποη 508, Βεὰ ᾿Ζπολαβεῖν ε5588 ἀδθοῦροῦθ, 

ΘΧΟΘΥΡΟΙΘ 6Χ ΓΒ απο 511} ἴῃ 
Υ ΘΙ ἰὰ ἃ ΤΠ δαποίαι Βα. Οἵ, ΡΙαυ. 

οατῃ ρ᾽ασῖθ 5 δά οί... δηο 
ῬΘΥΙ5ΒΟ] ΟΊ] 8Π| 4.15 αἰ χου ὁ ΙτητηῸ 
ΟΥ̓ΔΙΟΓΙ Τὴ ῬΙΆΠ6 510 οἵ ΘΟΠΒΠΠ1Ο 
δρίυμη. .. (ο. Ερ. δὰ φυ. Εν. 
ΓῚ ἰηἶς. ΒΡ θυ οσ  θτ15 ΠΠ{{6 018 
πΠῸπ πηΐβ8, 864 ΡΙυτσίθα85. 
[ϑύγαῦ. Ρ. 146 οὐχ ἥκιστα, ἀλλὰ 
χαὶ μάλιστα. ] ΑΠΙΡΙΠ βοδοη5 
!00. ΘΈΠΙΒ εϑὶ ΡῈ} ἀϊνθυβαπῃ. 
Βα. » ΘΒ), ὉΠΟΘΡΙΝ. 82 ἥκω 
μὲν οὐκ ἄκλητος, ἀλλ᾽ ὑπάγγε- 
λος.“ ΒΙοοτηΐ, 

88, σωφρονισταί. Οἢἡ 
δάη. 1Π θ0ῦ, 8. -- πολυπρα- 
γμοσύνης. ,, Μα]τατα τὴ Γ6- 
τα πὶ δύπάϊα πὶ πολυπραγμοσύ- 
νΉν ΔΡΡεο, 486 πο Ῥοίθβϑί ἅη0Ὸ 
ΘΧΡυτηΪ νοοᾶρθαϊο [δίϊηο, αὐ Α, 
οι πι5 ΧΙ 16 ἀοοθί, [5 ἰδ 6πὶ 
πολυπραγμοσύνην αἷξ ε558 δὰ 

Οονρ. 496 ε περὶ ὅτου βούλει 
τοῦ σώματος ἀπολαβὼν σκόπει, 
ἀ6 Ἀ6Ρ.5926. 420 ο. Τοῦτο εβι τὸ 
προϑύμως τοὺς ̓ ἀϑηναίους βοη- 
ἁεῖν. Οδίθγιηι ῬγῸ τούτῳ υϑὶ- 
ταιϊα8 εγἂί τοῦτο. Ὑἱᾶ. δᾶῃ. 1 
1, ἃ οχίγ., 868 οιϊδῃὶ 84. ΠΠ 42, 4 
οἱ δάη. ΝΑ ΘΟ ἘΠ δι ΨΗΙ 87, 4. 
84. ἐν παντὶ γὰρ πᾶς 

χωρέῳ. ὈΟοἸϊοοαῦο νθγθοσιιπι 
᾿ογαῖο πᾶς οἴξεοία οϑ. σῇ, 19, ἊΣ 
ΕΟ, 5.0.5: κἀν ᾧ μὴ ὑπάρ- 
χομὲν, νεὶ ἴῃ ὁο Ιοοο, ἷπ 
4]ὸ ΠΟ ρΥδοβίο ΒὉΠ}8, 
ΠΟ δάδβιυτμηθ8. Αἰΐ8α Πἷο δϑβὲ 
ῬΓδοροβιοηἶβ ΟΠ βϑίο απᾶπι 1 
28, 2 (ρίαπθ δἰϊθπιπὶ εϑὲ αιοα 
ΟἸα55. αἴδεγι 16, δ), αποᾶ, οὐπὴ 



ΕΤΟΣ Ρ. ΧΕΙΜΩ͂Ν. (ΥἹ 87) {9 

ὑπεῖναι ἐλπίδα τῷ μὲν ἀντιτυχεῖν ἐπικουρίας ἀφ᾽ 
ἡμῶν, τῷ δέ, εἰ ἥξομεν, μὴ ἀδεὲς εἶναι [κινδυνετειν)], 
ἀμφότεροι ἀναγκάζονται ὁ μὲν ἄκων δ “σωφρονεῖν, ὁ 
δ᾽ ἀπραγμόνως σῴξεσϑαι. ταύτην οὖν τὴν κοινὴν 
τῷ τὲ δεομένῳ καὶ ὑμῖν νῦν παροῦσαν ἀσφάλειαν 

ἀδεεῖς οοἀά. ΟΥ̓ 8άη. 

καί ραγίϊουϊα σταάδίϊο δοοϑᾶδί, 
Ποὺ δπαηιδίιπὶ ΡῸΓ 86 δοοϊρίθῃ- 
ἀμΠ|, ΠΟΙ. ΟΕ ΠῚ ΒῈΡΘΓΙΟΥΙΒ15 ΤΟΙ 6 
δοηἰ απ σοπά πὶ 6581. ΘυδΓΘ κἂν ᾧ 
Γϑοίθ οσμΐθοῖ: Κυιθρ. --ὑπεῖναι 
ἐλπέδα. ἜΣ. ῃὶς νοχ πιρᾶϊᾷ 
εβδί οἱ ὀεχβρϑθοίαι ἢ 6 πὶ δἱ θοπὶ 
οὐ 18} ον ϑηΐιβ βιρηϊῆοαί, ϑμὖ - 
6586 ΒΡ 6ΠῚ οἰΐατη [,διϊηϊ ἀϊοσπηῖ. 
θεὲ ᾿πῇηϊιῖνῖὶβ ααὶϊ ϑοαιαηΐαν οἵ. 
δάη. ΤΥ 70, 2. -- - ἠντιτυχεῖν. 
ἀντί Ηδβοῖ. ΘΧρ οὶ βρθοίατο δὰ 
Ἰπ᾽αγΔ ΠΏ δάνουβαυ!  ΟΘΟΠΊΡΘ - 
58 πᾶάδπὶ δυχι ϊο ΑἸ ΘΗ ἢ 5᾽ πτη. 
-- μὴ ἀδεὲς εἶναι, τοπὶ 
τῇ Θέ 6 ἢ ἀ 8 ΠΊ, ΡοΥ σα ο58τὶ 
ἴο ΓΕ. Οἵ, θη. ΧΥΙ 99 οὐ γὰρ 
ἔγωγ᾽ ἀδεὲς τοῦϑ᾽ ὑπολαμ- 
βάνω τῇ πόλει. Ωποά ἴῃ ΠθΥῖ5 
Πη5. ἰγδάϊϊαπη οδὶ ἀδεεῖς εἶναι 
κινδυνεύειν τηᾶρπᾶ ἰΔθογαί οὉ- 
βοανίαίο, Πυδίτα ταν ΘΠΪΠΊ, ἘΓΓΏΤΩ 
ἀδεεῖς αα Αἰπδηΐδηβ65 πειειεῖτε 
ΠῸΝ τηθίπ θη 4 05 5ἰρηϊπορί, δι 
84 605 4] ᾿Ἰη51 618 ΠιῸγ ΔΡΡΙΙΟα ΠῚ 
ΠΩ0η πηθρίπρηΐθ5 ναϊθαί, ϑ'οά 
{ΠπΔὶ 51 ἰδία πη, ΟΠ] ἰπίογ- 
Ρτθίδπαππι 5ἰ: Ρ δυΐϊοα]α ἢ 
ἴοτθ, πὸ Αἰ πθηΐθη 565 πθῖὰ- 
ἐμαὶ β5ἰηΐ, κινδυνεύειν 56η- 
ἐθη 181} αἰίοπ παῖ, Νὰπι ᾿η51 4 Ἰα Πί65 
Θχβϑρθοίδηΐ ργοΐδοιο ΑἸΠΘπίθηβθβ, 
51 νεπϑυϊηΐ, 101 πιθίμθη 05 ἴοτε, 
ΠΟῚ οἷ τοὶ ἰδ η 1 ΠΊ ὈΘΓΙΟᾺΪ ΠῚ 
ΓαϊΌΓαΠη 6586. Αἰίθτα δαΐθιη γὰ- 
{10πΠ6 ΠΟ 5011Π}] τηο 65.155] Π1Ὲ5 
εϑὲ δοῦιβ, Ρ]Ὸν. ἀδεεῖς, «αὶ Ἰϊοοὶ 
κατὰ σύνεσιν ΘΧΡΙΙοοίτιρ, άπ θη 
βϑηίθῃ δα. ρογβρι ουϊίατ! ἱπ 116 
οἴποῖι, 564 οἰἴατη ᾿η ἢ ἶνὰ85 κιν- 
δυνεύειν, 51 ΘΠ] ΘΟ ΠῚ 
Κταοσ. τ. 8 δῦ, ὃ δάη. 18 ροϑὶ- 
ἰγη Ῥυΐᾶ5 (56 νογϊίαγο05 6556 
Ροτγιο τανὶ. Οὗ, Χεη. Απᾶρ. ΠΕ 
4, 8). δα 5οπίθπεϊα ΠῚΊ ΠῸΠ ΘΟΠΨΘΗΪΐ, 

οἵ οιϊδπηϑὶ ἢἰς κινδυνεύειν ἰά6πὶ 
5. δία μὴ κινδυνεύωσι, πα 
βὶο 4υϊάοπὶ 4886 ὁνδάδὶ βθηίθητϊα 
Ἰάοηρθαπ) νἱπὶ παρϑϑί, οὐπὰ ἰπ514]- 
ἃ Π65 ᾿ρ511η1 ΘΙ ΘΌΠ1Πὶ οχβρθοίθηΐ, 
ΠῸΠ ΡΘΡΪοα πηθίμπι; π6Ὸ ΠῊΪΠῈ8 
ΒϑῃςΘη τα ἀΘθΠΠἸ θίατ, 81 στη θά θη 
5 θα! βοδιίοηθ ἀδεεῖς εἶναι ἃ κιν- 
δυνεύειν ρεπάογε νο]ϊπηιβ, ἀσου- 
Βδιϊνὶ αὐϊάοπὶ ρατγ. αἰ βου! Γαΐ 6 πὴ 
Βαβι] ον απὺ Βοῖβκ. οὐ θοῦτ. ἀδεές 
ΟΟηϊοἰ Θη(65, 568 τοβίδί αυοα 56η- 
τοηίῖαθ νἱπι ἰηἴγπ σαί κινδυνεύειν, 
Νάπῃ φιοά ΠοὈν. ἴηι οι] οῖε: Ρεοτὶ- 
σα] πὶ ον, πὸ ἰὰ οἷ τ ουπιῖ- 
ἀδ 116, ἰᾶτὰ ἱποουία ἐχϑρεοία- 
(0πη6 δια ἴδο1]6. ααἸἰβαπδτη, ηἰϑὶ 
Ἰσηαναβ. 5ἰΐ, ἃ οοηδία ἀαβίϑιαι, 

Οα58. ἀδεεῖ Βουϊρϑὶι κινδυνεύ- 
ξὺν ᾿ἴθη βϑύνϑηβ. θα [Ἰσθης5 
ἸῃοΡρυθίααῦ: 510] {πὸ 6ὴ ἃ ἃ Τὴ 
6588. π6ὸ ἴῃ Ρρϑυϊοα]ο5ῈΠὶ 
ΠΟὈ ΒΟ. σοΥ απ ἱποϊάα δύ, 
άπ γδ]] 6 Π}}18 ΠΟΡΪ8Β ΘΧΘΙΠΡ 5 
ἀδιη οηβίυαβϑβοῦ ροβῦ νϑῦθα {{πϑη6ὶ 
ἴῃ ἢ ηἸτναπη ἰάθη] νϑίθγθ δΐαιθ 
Θηαηἰαίυτη ἃ μἢ δοπίαποίϊοπο 
Ῥεπάθῃβ (Υ 108, 8 φοβεῖσϑαι ἴῃ 
ΡαΐδΠ αὶ ΒΘΠΒῈΠῚ ἰγαηδβ1:, αὐ Οϑίθπαϊί 
ααΐ Βοαυϊίαν ἰηῆπη, ἐπέαν}) οἱ ἀδεᾶ 
εἶναι τοὺ 8011π| 6556. ΘΕΠῚ 
αἸΣ ποη {ἰπιοαὶ (ΠῚ 10, 4), 568 
οὐδ ΠῚ ΘῈΠῚ οὐἷ ΠΟ ἀπιθπά απὶ δἰ, 
εἴ κινδυνεύειν ναῖογα ΡΟ588 ἴῃ 
ΡοΥΙρα! ο5 τὴ οογίδμη θη ἴπ- 
οἰάετο, Νοθὶβ ἀδεές ρίδοοι, 
τηοάῦ ἀεϊθαίαν αποὰ 5βϑηϊθητδθ 
νἱπὶ ἰηορίθ ἀθπιϊπεῖ! κενδυνεύειν, 
ααΐρρο φαοά Ἰοουτοπὶ5 μὴ ἀδεὲς 
ξέναι ἴῃ ῬΥΓθἀ πη θη τη. 6556 
τ] δ 6 5111} 511. 

8 ὅ. ταύτην οὖν τὴν. ςν 
ἀσφάλειαν -- ταύτην ουν 
τὴν ἀσφάλειαν ἣ κοινὴ... 
πάρεστι, "απο ρίθατν ροιθητὶ 
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οἵ Καμαρι- 
αὖον ψηφί- 
ονταῖι μηδε- 
ἔροις ἀμύ- εὖνοι ἦσαν, πλὴν καϑ' ὅσον 
νειν. 
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μὴ ἀπασησϑε, ἀλλ᾽ ἐξισώσαντες τοῖς ἄλλοις μεϑ'᾽ 
ἡμῶν. [τοῖς Συρακοσίοις] ἀντὶ τοῦ ἀεὶ φυλάσσεσϑαι 

αὐτοὺς καὶ ἀντεπιβουλεῖσαί ποτὲ ἐκ τοῦ ὁμοίου 

μεταλάβετε.“΄ 
88. Τοιαῦτα δὲ ὃ Εὔφημος εἶπεν. οἱ δὲ Κα- 

μαριναῖοι ἐπεπόνϑεσαν τοιόνδε. τοῖς μὲν ̓ 4ϑηναίοις 

αρ. 88. 81. 

οὐ νοῦὶβ σοπιηπηϊίου ἢ η0 
ΟὈΪ ἃ δ πὶ 56 ΟΌΤΙ ἃ ᾧ 6 ΠῚ, --- 
ἐξισώσαντες, 5011. τὴν ἀσφά- 
λειαν τῷ τε δεομένῳ καὶ ὑμῖν: 
Ροϑίᾷυδπι οϑ τη αυὐτίδαιθθΒ 8ἃ6- 
ααδίθα (οοπλτ ἃ ἢ 61) τ ἃ αἱ - 
ἀϊδβιῖβθ, ἰ. 6. ροβίφυδηχ πΠΟΡΪ5 
Ρᾶγίίοῦ δίᾳιαθ νοῦΐβ ἰα πὶ ̓ ῬΓᾶ6- 
βἰάϊαπι βοοϊθίαίθ πουϊβοιμη γ6Π0- 
ναίᾷ Ρᾶγᾶν 5015. Νοη ἃρίο ἱπὰποῖθαν 

ἐξισώσαντες τοῖς ἄλλοις. Ἶδηι 
φυοὰ͵ ἰαὐγδηβινὰπὶ 6588. νοϊαηΐ 
ἐξισώσαντες, ἀυοῦιβ πἰεἰταν οχ- 
ΘΠ Ρ 158. ΑἸίογαπὶ οϑύ Θορῃ, ΕἸ. 
1194 ψήτηρ καλεῖται, μητρὶ 
δ᾽ οὐδὲν ἐξισοῖ, υδἱ ἐξισοῦν οϑί 
δοᾷιυδιε δίϊαᾳ α 6, 489 5ἰρηϊ- 
βοδίϊο ἰο ἤθη δα πη ϊέαν, ΑΙΈΘΓ πὶ 
Ὗ ΤΙ, 8 ἀυθίυμη οϑὺ (οὗ, δάπ.), 
56 [Ιἴοϑὺ δὰ οἷ β᾽ Πα] 6 Πὶ 
ἐξισώσαντες ποῦ ἰοοο βι Ἰἤοᾶγα 
Ροϑϑὶϊ ἐξισωϑέντες καὶ ὁμοιω- 
ϑέντες, αἱ ἱπίογρυθίαίαν. 50}0]., 
τ πιθη ροϑβία δ πὶ ρΡ 8168 βαοιὶ 
οϑίϊβ γι ϊααὶϑβ νἱσχ ἰϑδηθατη 
νϑίογθ ροίοϑδύ αυδήϊιπη ροϑδίύ- 
αυδπηὶ ρΡυΪίοΥ δίαᾳιο τοἰϊαᾳ αὶ 
πΟὈϊδοαπ Βοοϊοίαίοπ ἔἤε- 
οἰϑιϊβΒ. Νᾷῃηι αυοᾶ τοὺς ἄλλους 
οοίθυοβ 6888 ψοϊαηί, αὶ ΟΠ 
ΑΥΠΘηἸΘηβῖθὰ5 βοοϊοίαίθηι ᾿ηἰθυὶπί 
(μθομίῖποβ ϑορθβίαποβ ὅδιὶ- 
ἢ 6η565); 1ὰ ᾿ρϑὰπι| αποα ΘΧΡ]ἰοδΔη4] 
οαυϑᾶ δαἀάιηύ πᾺ}}0Ὸ τηοὰο Ὡθα406 
μΐο ἱπάϊ!οδύππι εϑύ πθᾷὰθ 6Χ το }}- 
4υὰ οταίϊοπα ΘΟΡΠΟΒΟΙΓαΓ. Ουᾶγα 
ουπὶ τοῖς ἄλλοις αὖ ἐξισώσαντες 

Βορϑυδηθαπη 5ἰῦ, οαπὶ ἀντεπιβου- 
λεῦσαι ἰὰ ἰυπσὶ πρϑοθθ88 δϑύ οἵ 
τοῖς Συρακοσίοις 5ογὶρίον!Β νϑῦ- 

[εὖ τὴν Σικελίαν 
4. ἤοντο αὐτοὺς δουλώσεσϑαι, τοῖς δὲ Συρακοσίοις 

καὶ ρτοὸ εἰ υσά. Οῇ δάη, 

15. οχὶπιὶ. απ δηΐηι τοῖς ἄλλοις 
ἀἰοῖυ, ἴρ505 ϑ'υγαθιυβδηοβ ριϑθοὶ- 
Ρὰθ ἀεβίρηδί, Νϑηϊ 4118. ἀαοαπα 
ἰοοῖϊβ ΤῊ. ἀθ «1118 ποπλὶηϊθὰθ ἴῃ 
απἰνούβαμ ἰοααϊίαν, αδὶ ἀδ οογίΐβ 
φαυϊθυιδάδπι οοϑἰ(δί, 5ῖο 12, 1 τοῦ 
πέλας 88 Αἰπδηΐθηδα5 Βρθοίδὺ οἵ 
ΙΝ 604, 2 τοὺς ἄλλους Ροιϊββὶ- 
πλσπι, ΘΟ  θηθ68 6558 4ποα 5εαυϊ- 
ἰὰν ὕφ᾽ ὑμῶν αὐτῶν οϑίοῃαϊ!. 
Ηδυν. δία, Τῆυο, Ρ. 89 ἐξ ἔσου 
σωϑέντες ΘΟ ΘοΪί, αυοά ΡΓΟρΡίου 
δουῖβυὶ ρυγυοἱ ρίαπι 5θη θη ἴδ Π18]6 
οοηνθηϊ,. --- ἀντεπιβοῦυ - 
λεῦσαι μεταλάβετε, 
νἰοϊβδίιη ἰηϑἰαῖϊδ8 δ8}}1- 
αὐᾶδηὰ9 ρϑᾶτὶ ποᾶάο ἴδοθσβ 
γταίΐομπθ πιιυίαία ἰηδίύϊζαϊτ 6. 
᾿Δἀντεπιβουλεῦσαι. αἰοῖῦ, φυοάᾶ 
φυλάσσεσθαι αὐτοὺς ἐπιβου- 
λεύοντας οορὶίδίαν; ἀντί τινος 
μεταλαμβάνειν ΡΓΟΡΥΙΘ δὲ 81}- 
αὐυϊὰ «αἰΐᾳφιᾶἃ Γ6 ρΡοΥΠΙαΐΔΥ6 
(εἴ. 1.120.,3: ἸΒΟΟΥΣ, ὙΙ.71)} δὲ 
1ηΠηϊἶνα8. ΠΟ. ψΘΥΡΠΊ 51Π|}}1{ 6} 
Βϑαυϊίαῦ δίααθ μεταγιγνώσπειν 
144,1, ἴῃ ουΐϊὰ8 βϑηΐθηςδπὶ ῃἷο 
ἰγδηϑῖύ, 

Οᾶρ. 88. 81, Τοιαῦτα δέ. 
Οἱ. δά, 1 44,1. -- πλὴν πα ϑ'᾽ 
ὅσον εἰ. ο,ΙἘδδαηᾶαι εἶ ροβὲ 
καϑ' ὅσον, αἱ ἴῃ εἰ μὴ εἰ.“ Βαα. 
Νεβᾷὰθβ ἢοὺ 51η11}}6 πθααθ, αυοά 
[οὶ Πὰ5 ΘΟΙΊρΑΓο5 καϑ' ὁ τι εἶ 
Ὑ 10, 8, υὐἱ νά, 4άη. Εἰ Βοἰδ5ι. 
ἀεϊονῖ Ἰαβδὶν οἱ Ηδϑοϊς. ἀποὶβ ἰη- 
οΟΙαβὶς 6χ βοῃο]ῖο, υδἱ πλὴν εἶ, 
οΥἰαπὶ ταίμβΒ. Μίγο Οἷαββ. ρυΐδί 
εἰ ἰάθο πρϑοθβϑϑυϊατη 6586) Ω6 
Οδηηαυίπδοὶ ογθάδην ΑἸΠ θη Θη868 
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ἀεὶ κατὰ τὸ ὅμορον διάφοροι" δεδιότες δ᾽ οὐχ 
ἧσσον τοὺς Συρακοσίους ἐγγὺς ὄντας μὴ καὶ ἄνευ 

σφῶν περιγένωνται, τί τὲ πρῶτον αὐτοῖς τοὺς 
ὀλίγους ἱππέας ἔπεμψαν καὶ τὸ λοιπὸν ἐδόκει αὐτοῖς 

ὑπουργεῖν μὲν τοῖς Συρακοσίοις μᾶλλον ἔργῳ, ὡς 
ἂν δύνωνται μετριώτατα, ἐν δὲ τῷ παρόντι, ἵνα 
“ηδὲ τοῖς ᾿4“ϑηναίοις ἔλασσον δοκῶσι νεῖμαι, ἐπειδὴ 
καὶ ἐπικρατέστεροι τῇ μάχῃ ἐγένοντο, λόγῳ ἀπο- 
κρίνασϑαι ὶ ἴσα ἀμφοτέροις. καὶ οὕτω βουλευσάμενοι 
ἀπεκρίναντο, ἐπειδὴ τυγχάνει ἀμφοτέροις οὖσι 
ξυμμάχοις ΠΣ πρὸς ἀλλήλους πόλεμος ὦν, 
εὔορκον δοκεῖν εἶναι σφίσιν ἐν τῷ παρόντι μηδετέ- 
ροις ἀμύνειν. καὶ οἵ πρέσβεις ἑκατέρων ἀπῆλϑον. 

Καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι τὰ καϑ' ἑαυτοὺς ἐξηρ-- ᾿Αϑηναῖοι. 
καὶ πρὸς τοῦᾷ 

δοκῶσιν εἶναι οοα. Ἐπηοπά. ΒΕΚΚ. εχ οοπίθοίατα ΠυΚοιὶ οἱ 
γΑ]οκ. δὰ Ευτὶρ. Εγάρτη, Ρ. 17. 8}1ὰ: πὸ ταϊπ ουὶβ ἔδοονο νἰά6- 
τοπύαν Αὐμοπίθη 568. Ὁ] δία πὶ τη8}6 ὑπθίαν ΒΘ}. ὅηΐ. Ὁ. 887, 
Εχ δὰ βχοϊαϊββθ εὐνον ἃ} εἶναι ΔΌΒΟΓΙΡ ΠῚ ταΐητι5 ΡΟ ΔὈΙ 6 ν οοηΐ6- 
οἷν Ποθν. 

8 8. τὸ καϑ᾽ ΜΝ. Βερ. Ὁ. πι. θᾶπ. ΡΥ. (855. ΘΟ, Αὐρ. οἷ 
ΒογΙρ ἑατα Τηδ Ποῦ ρίογ τη, ααΐ Παθοηὶ τὸ καϑ'᾽ ἑαυτούς, ᾿]0 5Θη808 
εβί: ῥτῸ υἱγὶΠ] νὰ] οὐιηΐ ορο, πὶ πἰο Α]|1ἃ; αὐ ἰπ τὸ κατ᾽ ἐμὲ 
εἰ 4115. ὰϊὰ5. σοηουῖβ, [(΄, Μαι. αν. 8 288.] ᾿Ψυϊσδία ἰδπλθη 5818 
ἀεἴεπαιϊ οἰεβί, Ηογοάϊδητιβ ΠῚ 1 ὁ μὲν δὴ Νίγρος οὕτως ἐξήρτυε 
τὰ καϑ' ἑαυτὸν. ἀσφαλέστατα καὶ προμηϑέστατα.““ Ὅυκ. Βε- 
ΒΡΟΠάοΓα ἰηΐτα τὰ πρὸς τ. Σ΄. δἀποίαι Βδι. 

γνογα 1" Π8πὶ συ θαοίηγοβ 6556. πτηδίοραὶ Αὐτ, Ναιιίγα οοπἰθοίαγα 
ΝΑ ΘΔ ΠῚ ΟΡ᾿πίοπθπὶ 118. ποη 
ΟΠΙΠἾ ΠΟ ΘΟΠΒ 1886. ̓ ρβαπη καϑ' 
ὅσον, ᾳαδίθη 85, οβίθηαϊς, Καί, 
αυοα ΓΟ 60 Παρὰ. μαθοί, Ῥυῖοῦ 
ΠΟ δρέϊπηι ν᾽ ἀθίατ, Πλὴν καϑ' 
ὅσον 5ϊπὸ ᾿ΠΠ 0 εἰ Ιερίπιιβ Ν1δ4, 6. 
82, 8. --ὀ κατὰ τὸ ὅμορον 
διάφοροι. ΒΟΙΙίο πίον δο- 
οΟ]845 οὐἀϊο Τδο. ΠΙβυ. Ὺ 1. Οἱ, 
ΒΌρΡΓἃ ΙΡ 92. -- οὐχ ἧσσον. 
ΟΕ πάη: 718, 1. - στοὺς δλέ- 
γους ἱππέας. ΟἿ, 67, 2, αὶ 
Οαπὶ ΡΓδΘίου ἢ08 ΒΔ ρΊεἰαΥ 60Π|- 
ΠΙΘΠΊ γῆν, καὶ τοξότας δχοὶ- 
ἀϊ588 ̓ Κταερον οοηϊθοῖί, --- ἔργῳ, 
ὡς ἂν δύνωνται. σΈργω ὃ 
ὡς 411.“ Κτιορ. Ὡς δ΄ ἄν 

ΟΡ νἱάθιαν, 5ὶ 5ῸΡ ΘΥΪτΙ8 μέν ποὴ 
δὰ ὉΠῸΠὶ ὑπουργεῖν, 5ρᾷ δὰ ἰο- 
ὑὰπὶ Θπαηἰϊδίττη ΒΡ Θοίαγα 6Θη56- 
Πη15 50 αἱ τὸ λοιπὸν ὑπουρ- 
γεῖν μὲν ἔργῳ εἰ ἐν δὲ τῷ παρ- 
ὄντι λόγῳ ἀποκρένασϑαι ἰηίον 
56 τοβροπάθϑηϊ, αὶ ἤθη τϑάπη- 
ἄἀδγ λόγῳ ΘΧ σοῃίγαυῖο ἔργῳ ἃΡ- 
Ρᾶτεὶ. ---λασσον...νεῖμαι, 
τὴϊη 5 ὑσὶθ 1556. ἢ, δάη. 1 
8, 1. Τὰ Ἰρίιαγ Οδηηαυϊηδοὶ γὰ- 
Βροηάεδνθ ᾿ηβεϊυπθσιιπῦ, αὐ, ΟΠῚ 
γδουβδηΐβ ΔΌΧΙΠ ατὴ τηϊἐογθηΐ, 
ΑΥΒΘμΐθηβ65 ΠῸΠ ΡΟΒΙΠΑΡυΪ858 
νἱἀδγθηΐατ, 

8 ῶ. ἀμφοτέροις... .ξυμ- 
μάχοις. Οἵ 78, 8. 
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Σικελοὺς τύοντο ἐς τὸν πόλεμον, οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι ἐν τῇ Νάξῳ 
ἐστρατοπεδευμένοι τὰ πρὸς τοὺς Σικελοὺς ἔπρασ- 

οὐσι καὶ δον, ὅπως αὐτοῖς ὡς πλεῖστοι προσχωρήσονται. 
καὶ οἱ μὲν πρὸς τὰ πεδία μᾶλλον. τῶν Σικελῶν, 

ξυμμαχίας. ὑπήκοοι ὄντες τῶν Συραχοσίων, οὐ πολλοὶ ἀφει- 

στήκεσαν᾽ τῶν δὲ τὴν μεσόγειαν ἐχόντων αὐτόνομοι 
οὖσαι καὶ πρότερον ἀεὶ «αἵ οἰχήσεις εὐϑύς, πλὴν 

πράσσουσί τε 
καὶ στρατεύ- 

ἄλλοσε πέμ- 
πουσι περὶ 

ὀλίγοι. μετὰ τῶν ᾿ϑηναίων ἦσαν, καὶ σῖτόν ΞΕ 

κατεχόμιζον τῷ στρατεύματι καὶ εἰσὶν οἱ καὶ χρή- 

8 4. 
ἀφεστήκεσαν οοἀ 4. πη]. 
μεσόγεαν Μοβαι. μεσόγαιαν τεϊϊααΐ. 

δὰ ῬοΙγΌ. 1 Ρ. 

8 3. ἐν τῇ Νάξω ἐστρατ.,, 
ἄυτπῃ ἀρυὰ Ναχιπ ἴῃ οαδιγὶ5 
Βαπί. οτο οἵ, 14, 2, ἀδ -Ῥοτ- 
ἔδο ρυι οῖρῖο ΤΥ 1929, ἃ. δᾶμον 
55, 4. -- τὰ πρὸς τοὺς Σι- 
κεχούς, ΟΥ ΠΊ1, 4. Κτυρο. 
ατ. 8 ὅ0, 5 δάη. 12. 

84. πρὸς τὰ πεδία 
μᾶλλον. Αὐυαὶ ἢ ἐν τῇ μεσο- 
γείᾳ καὶ τοῖς ὀρεινοῖς. -- οὐ 
πολλοὶ ἀφειστήκεσαν. 
Βεγναία οοαά. Ἰδοιίοπο οἵ πολλοί 
ἀφίστασϑαι Ηἷο ποη ΡΟ558 50Π816 
ἀοὔϊοου α δὐ 6 βϑῃίθης ἃ 60η- 
τὰν εὐθὺς... ἦσαν ποῃ 5815 
ἀΐνογβα οο οὶ Ῥοίοβι ΕΠ ΣΧ 1185. 
4086 108, 2 Ιδασιῃταν, ΟΘΥ 1551 ΠῚ 
68ϑί. φυδγο ᾿οο νου πῃ ᾿πίρυρυθ- 
ἰαπίανῦ ΔΌὺΠΟΥΓΘΓΘ, δἰ θη 1 
6556, υὐ σοηρίϊνο γοὶ δά αϊιο ἀϊοὶ 
νἱ ἀϊηλιβ δὰ ΤΥ 118, 9. ,γ)0 Π|15510 
δοποίϊν!“(, ἰπααὶί Ατη. «, γϑδί αυϊ- 
ἄθηι τθλογ8 }}}15, 5βεα τῶν 49η- 
ναΐων ἀυάσϊοηάθτῃ δϑὲ εχ 115 486 
ΒΘΘΙΜΠΙᾺΡ μετὰ τῶν ᾿ϑηναίων 
ἦσαν. Οἴ. Βοπλοβίι. ΧΙΧ 45 ἐγὼ 
δὲ ἀφίσταμαι.““ ϑεᾶ ουπὶ ἢο6 
ΒαΡΡΙδπιβῃίαπι ἀπιε ΠΘΟ 51.168 ἃμη- 
Ὀϊρ αἰϊαίο 6χ 115 αυδ ΒΘαὨΤῸΓ ΓΘ- 
Ρθίδίυν οἱ ἀφίστασϑαι, οὐΐα5 (6 Π- 
Ῥὺ8 6558 ἀφειστήκεσαν ΒΙοοτα- 
ΒοΙἀϊαπὶ ἤθη νἱαΐἶββθ ΠλΪ ΤΠ δϑί, 
αδίοσαπαιθ δὐΐ 50] 01 δυΐ ϑἀάϊιο 
δεπηοίϊνο πδύϊοηΐβ ἰθσίτυγ, ἃ 6 [Ἰ - 
σ6το ἂρυὰ ΤΗιον αἰ άο πὶ β᾽ σηἰβοοῖ, 

οοηϊδοίαγατη (Ἃα}, 

οἱ πολλοὶ οοἀά. Οἷ, 4άη. 
ΟΥΑΙ  ΔΟΣΗΙΣ 

ΟΥ. Τὸ. Θιπάοτ. ργδοῖῦ. 

»» ΟΠ ΪΠ0. ΘΟΠΒΙἀογαπαᾶπὶ ΟΡίΠΟΓ 
Οδπίοιϊ, 4ὰϊ 

Νον. [μροίΐοη. ὙἼΙ 16. ρτὸ οἵ 
πολλοί τεροποπάστη οθηβεί οὐ 
πολλοί. Νάπι νϑυϊβι τ} }] 6 αἷΐ 6556 
605, 4πἰ ΔΙ᾽οτιπλ ἱπηρ υῖο Ρᾶγθ- 
Βαπί, αἰ Πουϊίον ἀοπιῖὶποβ πιαΐδτα 
ΡοΐαΪἶ556, 608 δαίΐοιῃ, φαὶ ΠΠθογίδίθ 
{γα θδηίαγ, τὰυ]τ0 56. ἴδοι !αβ δὰ 
αυδδοῦπαιθ σψϑ οί ραγίθβ οοη- 
{} 1556... θα κ. Ἡδηο οηθηᾶα- 
ΤΠ 6 πὶ παπὸ ΤΘΟΘΡΙΠΊ15. -- τῶν 
τὴν μεσόγειαν ἐχόντων. 
Εχ Πΐδ ΠΟΏΠΆΠ) ΠΟΙΤΊΪΠΔΠΙῸΓ Νε! 
82,1. - αὐτόνομοι πρυαε ΤΩ 
πρότερον ἀεὶ (αῖν» οἰκή - 
ὄξις οοἴ. ,,δῖο [5εοαπάϊιπι Αὔτ.]} 
ογα ηδν θυ Ϊ ΠῚ: [αῇ δὲ οἰκήσεις 
τῶν ἐχόντων ,τὴν μεσόγειαν, 
οὐσαι καὶ πρύτερον ἀεὶ αὐτό- 
γνομοι, εὐϑὺς ἡσαν μετὰ τῶν 
᾿ϑηναίων, πλὴν ὀλέγοι (ἀνϑρω- 
ποι, Ρ6. Βυ 68.) Β ἃ α., 4υἱ ἀθ 
οἰκήσεως νο06 Θοῃιρᾶγαί 1 6,1. 
Ἀθοίθ Ῥυκα88: οἰκήσεις δὲ εἶπεν 
καὶ οὐχὶ πόλεις διὰ τὸ μὴ ἔχειν 
ἔσως τείχη, ἀλλ᾽ ὡς ἔγγιστα 
σαν τυχὸν τοῖς σκηνίταις. 
Ατη, ΡΙδίοηοπι (46 Τμ6ρ. 681 8) 
ποὺ ψοσᾶθι]ο π81πὶ 6558 ἀοοθὺ ἀθ 
115. ἀπ οὶ 118, αυϑο 'π ὈΥΪΠΟΓα 15 
Βοοϊοίϑεϊβ οἱ νἱΐδθ οἷν} 8 ΠΟΙ Π65 
οοπϊμηχογίηῖ, Αγήουϊα5 ΒεΚΚ. 
ἀυοίοτα δαάεπᾶυβ δβδί, αυοὰ 
ΠΌΠΊΘΓΟ ῬΙμΓΑ}] Ὠἷο. βίπραϊα 5᾽ου- 
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5. ματα. ἐπὶ δὲ τοὺς «ὴ προσχωροῦντας οὗ ᾿᾿ϑηναῖοι 

στρατεύοντες τοὺς μὲν προσηνάγκαζον, τοὺς δὲ 

καὶ ὑπὸ τῶν Συρακοσίων, φρουρούς τὲ πεμπόν- 

τῶν καὶ βοηϑούντων, ἀπεκωλύοντο᾽ τὸν τὲ χειμῶνα 

μεϑορμισάμενοι ἐκ τῆς Νάξου ἐς τὴν Κατάνην καὶ 

τὸ στρατόπεδον, ὃ κατεκαύϑη ὑπὸ τῶν Συρα- 
κοσίων. αὖϑιὲς ἀνορϑύσαντες διεχείμαξον. καὶ 

ἔπεμψαν μὲν ἐς Καρχηδόνα τριήρη περὶ φιλίας, 
εἰ δύναιντό τι ὠφελεῖσθαι, ἔπεμψαν δὲ καὶ ἐς 
Τυρσηνίαν, ἔστιν ὧν πόλεων ἐπαγγελλομένων καὶ 
αὐτῶν ξυμπολεμεῖν. περιήγγελλον δὲ καὶ τοῖς 
Σικελοῖς καὶ ἐς τὴν Ἔγεσταν πέμψαντες ἐχέλευον 
ἵππους σφίσιν ὡς πλείστους πέμπειν, καὶ τἄλλα 

ἐς τὸν περιτειχισμόν, πλινθία κ καὶ σίδηρον, ἡτοί- 
μαΐζον, καὶ ὅσα ἔδει, ὡς ἅμα τῷ ἦρι ἑξόμενοι τοῦ 
πολέμου. 

Οἱ δ᾽ ἐς τὴν Κόρινϑον καὶ “Ἱακεδαίμονα τῶν Συρακοσίοις 

Συρακοσίων ἀποσταλέντες πρέσβεις τούς τε ᾽Ιτα- δι ἀοοίοο ΟΣ 

8 ὅ. ἀπεκώλυον οοαὰ. Ἐπιοηά. ἀς Ῥοραευ]θι ]ὶ οοηϊθδοίαγα ἴῃ ᾿ 

Βγταῦ. ΡὨ110]. Ηεϊνει. 1 ρ. 2344 ἴδοια Βεκκ. Αοίάνυπι ἃ Κγιθρ. δα 
Πίοῃ. Ρ. 118 ποη τϑοῖθ δπάϊιο προσαναγκάξεσϑαι ἀδἔεπδαπι εβῖ, 

ἰουπη «ΟΠ ΟἾ Πα ΟπΊηΐϊα σΟΙΡΓΟ- 
μοπάππίυῦ. Αἰάὰθ 60 ΠΟΠΊΪη8 
αἰνουϑὶ βαπὺ ἰοοὶ ἃ ΟἸα55. δὰ οχ- 
Θαβαπάδη ἁὐιϊοῦϊ ΟἸἸΒΒΙ ΟΠ ΘΙ 
81||δἱἱ ([8, 1. 11,1., 12,.8. 28,1. 
Δοϑο; 2: νΝ .19..2. 001. 82. 5 υθιὶ 
ρΡοϑὲ ΡΥΔΟΡ 6551} σ᾽ ηΘ ϊν τὴ χὰ Ϊϊ- 
οὐ 5 ἀθ6ϑί. Εἰὶαπὶ ργορίθι ᾿π θν- 
Ροβιϊαμη ρδυιοὶρίαση. ἰοὺ ἰΟΟὰ5 
οαπὶ 1}15. πΠοπ δϑί οπιραγαπάιϑ. 
Τυδηβιίβ ἃ πη 500} Π|1ΠῈ ὀλίγοι, 
ἴῃ αὸ δάθο μδδβὶν ΒΙοοτηΐ. ἴῃ 
δα, 2, υἱὐ ἐοπλογανῦία οοηἸθοουὶῦ, ἴῃ 
νΥ. πλὴν ὀλίγοι ποη ἀυνῖον 6βι 
4υᾶπι 1 7 οἱ 1 ΘΧΘΠΙΡ]15 ἴθ: δὰ- 
Βουῖριῖβ, -- εὐσὲν οἵ. ,,ϑαερίιι 
ἀϊοῖταν ἔστιν οἵ. 
οαη Ὑ|Ι 44, 8 οὐ ἰηίογοθά θη 
Ρᾶγίίοαϊα 11 49, 8 εἰσὶ δ᾽ οἵ΄" 
ακ, Οὗ, Μαιῇ. τ, ἃ 482 δάη. 
1. τγυορ. ἀτ. 8 61, ὅ ἃάη. 1. 

δυδις κοῦ ς ε΄ διδ. ἀοιδάξςη. 

Βεὰ εἰσὲν οἵ 

ἀπεκωλύοντο. Δα 5εγπιοῃΪβ 
᾿Ἰηἰοσυϊαίεπι οἰ οἰ δμάδπι διά ϊοηά ἃ 
6888 ψΘΥ θα (μὴ) προσαναγκάξειν 
ἀοοεὶ 606 }}. ΘΟΠΙΡΆΛΒῺΒ 102, 2 
τὸ μὲν προτείχισμα αἵροῦσι... 
αὐτὸν δὲ τὸν κύκλον Νικίας 
διεκώλυσεν, αἱ ἀὐαὶ αἱρεῖν. Οἵ, 
91, 4. -- ὃ κατεκαύϑη. Υἱά. 
1, ὡ. 

8 6. Τυρσηνίαν. ἤοο πο- 
τθῃ ἤἴαϊϑο ποηη.}}} μι 6! χϑγαηΐ. 
» ἔϑι Ειγαγῖα, ἃ οϑί τοοῖο δὰ 56ρ- 
τοηίτϊοηοπὶ ἃ ΤΊ ουὶ βρθοίϑηβ; ἴῃ 
που ἀἰθπὶ νϑυβιβ ἃ ΤΊ Βουὶ σθηθγαὶ 
ποπλθῃ ἔπἶ556 Ὀπικὴν 5αρτὰ νἱαὶ- 
τοῦδ .4.,08.. 6 ἄτῃ. --- σέδηρον. 
σῇ, φὰῃ. ΙΝ 69,2. -- καὶ ὅσα 
ἔδει οὐτὰ νουθὶβ πλινϑέα καὶ 
σίδηρον ἴαησο, Οἵ, δάμη, 71, 2. 
10, ὃ. 
ἃ 1. Οἱ δ᾽ ἐς... ἀποστα- 

λέντες πρέσβεις. γιὰ 13,2. 



τε βοηϑεῖν 
καὶ πρέσβεις 
ξυναποστέλ- 
λουσιν ἐς τὴν 
Δαπεδαίμο- 
να. ἐκεῖ δὲ 
καὶ ᾿Δλκιβιά- 
δης παραγί- 

γνεται. 
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λιώτας ἅμα. παραπλέοντες ἐπειρῶντο πείϑειν μὴ 
περιορᾶν τὰ γιγνόμενα ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων, ὡς 
καὶ ἐκείνοις ὁμοίως ἐπιβουλευόμενα, καὶ ἐπειδὴ 
ἐν τῇ Κορίνϑῳ ἐγένοντο, λόγους ἐποιοῦντο ἀξιοῦν-- 
τὲς σφίσι κατὰ τὸ ξυγγενὲς βοηϑεῖν. καὶ οἱ Κο- 
θίνϑιοι εὐϑὺς ψηφισάμενοι, αὐτοὺ πρῶτοι ὥστε 
πάσῃ προϑυμίᾳ ἀμύνειν, καὶ ἐς τὴν “ακεδαίμονα 
ξυναπέστελλον αὐτοῖς πρέσβεις, ὅπως καὶ ἐκεί-- 
νους ξυναναπείϑοιεν τόν τε αὐτοῦ πόλεμον σα- 
φέστερον ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς ᾿ϑηναίους καὶ ἐς 

τὴν Σικελίαν ὠφελίαν τινὰ πέμπειν. καὶ οἵ τε ἐκ 
τῆς Κορίνϑου πρέσβεις παρῆσαν ἐς τὴν “Ζακεδαί- 

μονα καὶ ᾿Αλκιβιάδης μετὰ τῶν ξυμφυγάδων, πε- 
ραιωϑεὶς τότ᾽ εὐθὺς ἐπὶ πλοίου φορτικοῦ ἐκ τῆς 
Θουρίας ἐς Κυλλήνην τῆς ᾿Ηλείας πρῶτον, ἔπειτα 
ὕστερον ἐς τὴν “ακεδαίμονα αὐτῶν τῶν “ακεδαι-- 
μονίων μεταπεμψάντων ὑπόσπονδος ἐλϑών" ἐφο- 
βεῖτο γὰρ αὐτοὺς διὰ τὴν περὶ τῶν αντινικῶν 

8.9: φορτηγικοῦ, φορτητικοῦ, φορτικοῦ ποτὶ; ηἶδβὶ αυοὰ 
φορτηκοῦ, Μ,, φορτήγου Παρὰ. Ἑ, οὐ ΡΟ]]. 1 88 φορτές, φορτηγύς, 
φορτηγικόν πλοῖον καὶ ὡς “Θουκυδί 'δης φορτικόν. 

-- ἐπιβουλευόμενα. Ῥ6 πΠῆος ΑἸο. 38. Ὀῖοά, ΧΠῚ ὅ, 7. Ῥοϊγαθη.. 
5 ρᾶβϑβίνὶ νἱὰ, Κυιθρ. αν. 8 ὅ2,ὅ 1[40, 6. Ιι5.. Υ 1. Αἱ Νεροβ. 
δάη, ὅ. ΑΙο, 4 ρυεϊτ αὶ ΕἸΪὰ 6 πὶ, 

8. ὥστε. ΟἿ Ν 17,2. ὙΠ ἀεοΐπάᾶο Τλοῦας νϑηϊ. -- 
19, 1. Μαιιι, αν. ὃ 581, ἰ δἅυ.2. ἔπειτα ὕστερον. Οἵ 8ἄη. 
-- τὸν... αὐτοῦ πόλεμον. 119, 2. -- μεταπεμψάντων. 
Οἵ. δάη. 84, 8. 18, 2. Οἵ, ἀάη, 1112, 8. -- τὴν περὲ 
9, μετὰ τῶν ξυμφυ- τῶν Μαντινικῶν πρᾶξιν. 

γάδων. Ουἱΐ 5ιυρτὰ 61, ὁ οὗ Μά, Ν 61 544., εἰδὶ Ηδδοκ. οἱ 
ξυνδιαβεβλημένοι οἱ Ρϑυΐο Ῥοϑδὺ Βιοοπιῖ, δὰ Ν' 48 544ᾳ. ραυϊδηΐ 
οἱ μετ᾽ αὐτοῦ νοσδηίιν. Εἶχ ἰδ γδβρίοὶ, απο αυλπαμδπὶ ργορίεν 
ἈΠῸΠῚ ΘΟ θη} ΠΟΙ ΪΠ6 πὐθηΐθη ΘΟ - ῬΥΟΧ. ΟδΡ, 8 8 ΠΟ ἱπηργῸθ 8 0116 
ΒΟΌΥΪΠ πὶ εἶτι8 ἔβα ἀοοοὶ ἄστη. νἱάθδίαγ, αυδ6 1110Ὸ ΘΟΥαΠ ΩΡ 
οἵἍ, Χεη, Ηδε]}. 1 2, 18. --- τότ᾽ Μαντινικά ἀρρο!ατὶ νὶχ Ροβεβπηΐ, 
εὐθύς. Τότε οϑὶ 60 αιὸ αἰχὶ Αἀά. ΥἹΊ16, 6, ,, 5ιίαιϊον οοη- 
ΤΘΤῺΡΟ ΓΘ; οἱ γοϑρίοϊυαν 8 61, 7. ίγαοιϊο περὶ τὰ Ιαντινικά, αἱ 
-- ἐς Κυλλήνην ον. Πακε- τὸχ 89, 2.“ Ῥοῦν. Περί ουτὴ 
δαίμονα. ΑΥ̓ΘῸΒ ΘὈΠῚ ῬΥΪ8 δοοιδαιίνο εἰ περί οιπὶ ΘΘηΘΙΪγῸ 
86. ΘοὨἑ 588. οἱ ἱπᾶθ δχροϑίᾳ- ἰυπροπάμπι οἰϊδῖη ΑἸ10] Ἰηίο 58 
Ιδπεϊθὰ5 ΑἸΠοπΙ οπδίθυβ ΤΠ δοθάϑθ- ραογπιυίδηίαν, Οἐ, ὅ8, 1. 2. Χεη. 
ΤΟ Π6 ΠΏ ΟΟηΐαρογα οοδοίαμη 6585 ΜαπΊΟΥ. ἴ Ϊ, 20. ΒΘΓΗΙ.. ϑγηί, 
ἀϊοῖν Ιβοοῦ. ΧΥῚ 9. Μιὶά, ΡΙὰιϊ, ρ. 261. 
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10 πρᾶξιν. καὶ ξυνέβη ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν Δακεδαι- 
μονίων τούς τὲ Κορινϑίους καὶ τοὺς Συρακοσίους 

τὰ αὐτὰ καὶ τὸν ᾿Δλκιβιάδην δεομένους πείϑειν 
τοὺς “ακεδαιμονίους. καὶ διανοουμένων τῶν τὲ 

ἐφόρων καὶ τῶν ἐν τέλει ὄντων πρέσβεις πέμπειν 
ἐς Συρακούσας κωλύοντας μὴ ξυμβαίνειν ᾿4ϑη- 
ναίοιρ, βοηϑεῖν δὲ οὐ προϑύμων ὄντων, παρελϑὼν 
ὁ ᾿Δἀλκιβιάδης παρώξυνέ τε τοὺς Λακεδαιμονίους 
καὶ ἐξώρμησε λέγων τοιάδε. 

1 89. »»Ἀναγκαῖον περὶ τῆς ἐμῆς διαβολῆς πρῶ- λόγος ᾿Αλκι- 
τον ἐς ὑμᾶς εἰπεῖν, ἵνα μὴ χεῖρον τὰ κοινὰ τῷ Ἰβιεδοι ΝΕ 

2 ὑπόπτῳ μου ἀκροάσησϑε. τῶν δ᾽ ἐμῶν προγόνων. περὶ τῆς 
τὴν ́ προξενίαν ὑμῶν κατά τι ἔγκλημα ἀπειπόντων, πῶς ὅπ 
αὐτὸς ἐγὼ πάλιν ἀναλαμβάνων ἐθεράπευον ὑμᾶς 
ἄλλα τὲ καὶ περὶ τὴν ἐκ Πύλου ξυμφοράν. καὶ 
διατελοῦντός μου προϑύυμου ὑμεῖς πρὸς ᾿4ϑη- 

δ΄ 10. κωλύσοντας Ρδιοὶ, Π60 θοπὶ οοἀά, Οἵ, δάη. 
δρ. 89. 8 2. τῶν δ᾽ ἡμῶν εοἀά., πιοὶ 4|1Δ. Οὗ, δάη, 

810. ἐν τῇ ἐκκλησία τῶν τπηδϊοῦαπι, Οἴθηβιοηὶ δϑὶ 601}10-- 
Λακεδαιμονέων. "ε ἧδο οἵ, οδίϊο ῬγΟμ ΟΠ Ϊ 18 ρΡΘΥΒΟ 815 ἡμῶν, 
δάη. 167, 8. -- τὰ αὐτὰ... ἄαᾳ86 841] 144,1 οἱ ΠΙ 22, 6 88- 
δεομένους. Οὗ, δάη. 1 82, 2. ποίδιϊδ. ΠΟΙ) 8815 ἀοἰεπαϊιαγ, δἱ- 
-- καὶ τῶν ἐν τέλει ὄντων. 
τ [η{6}}.. τῶν ἄλλων τῶν ἐν τ. 
Ουΐρρε εἰ Ερ!ου! ἐν τέλει.“ Βδυ. 
Εδὲ ἰρίιν ἤἴρηγα ογδιϊΟΠἾβ δα 1 
110, ε ἱΠυβιγαῖα. -- κωλύ- 
οντας. ἴἢῶ6 ργδοβθηῖ5. ραυιὶ- 
οἱρίο οἵ. δάη, ΠΙ δ2, 2. -- παρ- 
ὠξυνέ τε... καὶ ἐξώρ- 
μησε. ἴ)6 ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙΠ) ΡΕΓ 
τὲ καί Ἰαμπεοίανα οἵ, 54. 1 41, ὥ. 

(αρ. 89. 81. περὶ τῆς 
ἐμῆς διαβολῆς, 46 πιεἃ 
ΟΥ̓ η ἃ ί1 0} 6. σὕὉ05 ἨιδΊγ 61" ρ67- 
δοπίϊολεη ΟΑ ἀδ 40 
δὶ ΡΟΒβεβδϑίῖνὶ οἵ. δάῃ, 1 38,2. 
- ἐς ὑμᾶς ἴυηρε ΟἿΠῚ εἰπεῖν. 
Οὗ, δάη. Ἱ 28, 6. -- τῷ ὑπόπτῳ 
μου]. . διὰ τὸ ὑποπτεύειν 
με, τῇ. κατ᾽ τ ὐδν ὑποψίᾳ. 
56Π0]. Οἵ, 8ῦ, 8 

8.2. τῶν δ᾽ ἐμῶν προ- 
γόνων. Ιη οοἂά. 5ογιρίιγδ, αἸΆΤΩ 
Ἰῃ οΥΡγοίδηι". πΟΒΊΓΟΓᾺ Τὴ 

απ ἀ6 ρϑηΐθ 58 πηΐϊνοῦβα ΑἸοὶ- 
Ὀῖδά65 δρίϊι8 ἰηΐα αυ8ηῚ ΠΐῸ 
Ἰοαυ ταν, 5᾽ ΠῚ ΡΠ ἸΟἾΓΘΥ ῬΥῸ 51 ΠΡ. Ϊ Τὶ 
δυίΐοπη 8|101 σου Ρ᾽ υγ} 15 ἡμεῖς 
ἀρυὰ Τιιιο. πο Ἰοβίμιν, ΟΡ 4υπα 
οπληἶ Ρἰδθοι ΗδδοΙὶ οοηϊθοίαγἃ 
ἐμῶν. ἴὰ δὴ ἐμῶν, αποὰ Β εἶδ}, 
Ῥτγοροβϑυῖί, παπᾶ ἰηϊαγία ΟἸα55. δή 
αἰβρ!οε, 1)6 δέ Ἰάδπι σοηΐονι 1 
837, 2. - τὴν προξενίαν. 
ἀπειπόντων. ΟΥΟΟΥ 48, 3 εἰ 
ΡΙας, ΑἸο. 14. -- ἀναλαμβά- 
νῶν. ὕιτ ἱπιρουίδοίατη (να. 88. 
Ι.184, 1), ἰἰὰ ργδοβθηιβ ρϑυιὶ- 
ΟἸΡΙ ΤΩ. ΠΟ ΓΑΡῸ ἀθ τὰ ἱηςοθρίδ, 
486 ον ϑηΐι Αγ θυ 1, ἰασίταν, ΟἿ, 
δάη. 49, 8. ΒΟΡΏἢ. ϑγηϊ, Ρ. ὅ70. --- 
τὴν ἐκ Πύλου ξυμφοράν. 
Ὁ6 ἐκ φργᾶθροβ. οἵ. 1 27, 2. 
Κυαορ. αν, ὃ 80, 8 δάη, 18. Τὴν 
περὶ Πύλον ξυμφοράν νοοδὶ 
ὙΠ 18,1. --- διατελοῦντος 

“ς προϑύμου. Οἵ. δάη. 1 
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ναίους καταλλασσόμενοι τοῖς μὲν ἐμοῖς ἐχϑροῖς 
δύναμιν, δι᾿ ἐκείνων πράξαντες, ἐμοὶ δὲ ἀτιμίαν 
περιέϑετε. καὶ διὰ ταῦτα δικαίως ὑπ’ ἐμοῦ πρός 
τε τὰ Μαντινέων καὶ ̓“ργείων τραπομένου καὶ ὅσα 
ἄλλα ἠναντιούμην ὑμῖν ἐβλάπτεσϑε. καὶ νῦν, εἴ 
τις καὶ τότε ἐν τῷ πάσχειν οὐκ εἰχότως ὠργίξετό 
μοι, μετὰ τοῦ ἀληϑοῦς σκοπῶν ἀναπειϑέσϑω᾽ ἢ 
εἴ τις, διότι καὶ τῷ δήμῳ προσεκείμην μᾶλλον, 
χείρω μὲ ἐνόμιξε, μηδ᾽ οὕτως ἡγήσηται ὀρϑῶς 
ἄχϑεσϑαι. τοῖς γὰρ τυράννοις ἀεί ποτὲ διάφοροί 
ἐσμεν, πᾶν δὲ τὸ ἐναντιούμενον τῷ δυναστεύοντι 
δῆμος ὠνόμασται" χαὶ ἀπ᾽ ἐκείνου ξυμπαρέμεινεν 
ἡ προστασία ἡμῖν τοῦ πλήϑους. ἅμα δὲ τῆς πό- 
λεὼς δημοχρατουμένης τὰ πολλὰ ἀνάγκη ἦν τοῖς 
παροῦσιν ἕπεσϑαι. τῆς δὲ ὑπαρχούσης ἀκολασίας 

--ὦὦ Ὡρας 

ἐπειρώμεϑα μετριώτεροι ἐς τὰ πολιτικὰ εἶναι. 
ἄλλοι δ᾽ ἦσαν καὶ ἐπὶ 

84, 8, εἶδὶ αυοὰ πἴο ἀθ Ἰηΐογρτο- 
ἰδ! 0 6 ἀμθ᾽ αν ΠῸΠ ΡοίΕδβύ. -- 
τοῖς ... ἐμοῖς ἐχϑροῖς, 
Νιοῖαθ οἱ δόμοι. ΟἿΌΝ 48, 2. -- 
δι᾿ ἐκείνων πράξαντες, 
σα Ρ 6. 1108. (ἰπἰ πηϊ]605 Π1605) 
46 ρᾶοε ερίβϑϑβθίϊβ. -τ΄ περιε- 
έϑετε. ΟΥ̓ δἀη. ΙΝ 87, 6. 

8 8. πρός τε. « ΟοΠδογθηΐ 
᾿πίθυ 856 ἐβλάπτεσϑε ὑπ’ ἐμοῦ 

. τραπομένου τε καὶ (ἐβλάπ- 
τεσϑε) ὅσα ἄλλα ἠναντιούμην. 
-- ὅσα ἄλλα. Μεϊαῦ ἀδ Ἐρι- 
ἀάδαγο. Οἵ ν 88 5ᾳᾳ. --- εὐ 
οὐκ εἰκότως. Ὅς περϑίῖοῃθ 
οἴ. δά. ΠΙ 42, 2. Το ΟἸ455. 
οὐκ ἀπεικότως. Νάτη φγοχίπιᾶ 
οδβίθηαῃΐ 608, ΘᾺ ΠῚ ΑἸοΙ Ια  τγὰ- 
βοογθηΐαν, ποη μετὰ τοῦ ἀληθοῦς 
γτοπὶ οοηῃδίαεγαββθ οἱ τη Ἂἀβ 
οαυβϑᾶ ἴτᾶὰθα αϊχῖ δεκαΐω 5 
ἐβλάπτεσϑε. διότι παί, 
1.6. διότι οὐμόνον ἠναντιούμην 
ὑμῖν, ἀλλὰ καί. -- τῷ δήμῳ 
προσεκείμην μἄλλον]) τὰ 
τοῦ δήμου μᾶλλον (αυαὶ ἢ 
τῶν ὀλίγων) ἐφρόνουν. ἄμμι, 

84. διάφοροί ἐσμὲν. 
Ὁ δηίοι ΑἸοιηδ οὶ ἀα τ ἀθβὶρ Πδὺ, 

τῶν πάλαι καὶ νῦν οἵ 

6χ αὖυἃ οὐαπάπ5 οὐαύ. ΟἿ, ΡΙαι, 
ΑἸο. 1 εἰ Ηετοὰ, ΥἹ 128. --- ἀπ᾽ 
ἐκείνου, 6χ δὰ Γ6, 56]. τοῦ 
ἡμᾶς ἀεί ποτὲ διαφόρους εἶναι 
τοῖς τυράννοις. -- ξυμπαρ- 
ἐμεινεν, ἀπ ΘΌΠῚ ὑΥΓΔΠΠΟΤΙΠῚ 
οὐΐο ρενπιᾷ π5ἷ.. Οἵ, ξυναπόλ- 
λυται 11 θ0, ὃ. Μαϊε ἱπίεγργθ- 
ἰὰπίὰν ἡμῖν τε καὶ τοῖς προ- 
γόνοις ξυμπαρέμεινεν. Ναπι 
ἰρϑὶ αυϊάεπι πρόγονοι δηϊθᾶ ΠΟ 
Βαηῦ πιοπιογαι!, -- τοῖς παρ- 
οὔσιν ἕπεσθαι, ρταδβθῃνὶ 
γθτα πηι βιδιαὶ οὐβϑααΐ, 

8 ὅ. τῆς ὑπαρχούσης 
ἀκολασίας... .. μετριώτε- 
ροι, πιοβευβυϊονδβ 4 ἃ ἃ πὶ 
ΡΙο 68 ἰπίθ πη ρ ογαπεϊὰ, ᾳαυἂθ 
ἴπ ρΡορυϊδᾶτὶ ἱπιρθυῖὶο εγϑῦ, 
ἱπν δ] θγδῦ. ΟἿ 1 τὸ δικαιό- 
τεροι ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν 
δύναμιν. 6 σεπείϊνο νἱὰ, 1 
84, 8 οὐ ἰἴθὶ δάπ, Μνγυπά. δ 
Ξορῃ. ΘΟ. 484, ἀθ ἀκολασίᾳ 
οἵ, δάη. ἼΠΙ θά, δ; »Ξ- ἡᾧ 1. 11ϑι 
δ᾽ ἦσαν. Η05 6586 608, αἱ 
οριυϊπιαιλαπη ᾿οδυιΒΆΠὶ δϑϑεϊηί (81 
ἃ Τἤοββαὶο, ΟἸπιοη 8 ΠΟ, ΑἸοὶ- 
δα οπι ἀοοιιβαϊαπη 6586) ὁ]. ΡΙα,. 



ΕΤΟΣ Ρ. ΧΕΜΩΝ. (ΥἹ 89.) 

ἐπὶ τὰ πονηρότερα ἐξῆγον τὸν ὄχλον᾽ 
ἡμεῖς δὲ τοῦ ξύμπαντος προέστη- ὁ ἐμὲ ἐξήλασαν. 

181 

οἵπερ καὶ 

μεν. ϑικαιοῦντες ἐν ᾧ σχήματι μεγίστη ἡ πόλις 
ἐτύγχανε καὶ ἐλευϑερωτάτη οὖσα καὶ ὅπερ ἐδέ- 
ξατό τις. τοῦτο ξυνδιασῴζειν᾽ ἐπεὶ δημοκρατίαν 
7ε καὶ ἐγιγνώσκομεν οὗ φρονοῦντές τι, καὶ αὐτὸς 
οὐδενὸς ἂν χεῖρον, ὅσῳ καὶ Ἐπ, λοιδοφήσαιμι᾽ 
3 . ᾿ ς , 3 ΄ 

ἀλλὰ περὶ ὁμολογουμένης ἀνοίας οὐδὲν ἂν καινὸν 

ΑἸς, 32. οχἰβιϊηνδὺ Αὐιοϊάυ5. 568 
ἰἴά ἴαᾳγο ρᾶγαπι ρυΟθΆ 0116 ν᾽ ἀδίυΓ 
ΤΙ  ννΠ}1ο, ααἱϊ ἴῃ Ηϊβιί. αν. νο]. 
1Π ρ. 467 νϑγᾶπι ἱπ θυ θίδι 1 0 6 ΠῚ 
Ροίεμάδηι ἀοοοῦ εχ ΝΠ] θ8ὅ, 2, 
δὶ ἀθ Απάγοεϊς, ΟΟΠΙΙΟΠΔΙΟΓΕ Ιε- 
Βδυίαγ νογθἃ ὅσπερ καὶ τὸν 
᾿Αλκιβιάδην οὐχ ἥκιστα ἐξ- 
ἤλασεν. ΒΘ αν Ἰσίλαῦ 605, 
4] ρ 6ΌΪ 5] Π18 Πϊοθ μεἴαπι Θοπ. 
οοβϑονίηῖ. Νϑαῖο ἰἀπΊθ  Βοραυδηάδ 
οϑὲ ἴῃ ἢδοὸ τ ΤΏ θβϑα! δοουβαῖὶο 
8 Ὁ Απάγοο! β ἰηβια 115. Νά ἢϊο 
ἰρβᾶπι {ΠΠ|Πι8 δοοιιβαίϊοπθπὶ 8.60 
ΘΟΏΒΙΠΟ οὐ δυοιου ἰαίθ 5ιὰ δαϊανὶΐ, 
αὐ ΘΓ ΘΠ τηᾶχίτηθ ΑἸΟΙθ᾽8 465 
ΘΧραΐβιιβ δύ, Οὗ, τού, Ηϊδι, αν. 
ΨΙ ρ. 286 (νεσβ. ὅδγμ. ΙΥ̓ ρ, 
161). ΝΥ εἰβυνοῖ!, ἀθ διιβ. Ηθυπῖοο. 
Ρ. 66. θεὲ ἐξαγειν νἱά. δάη. ΠΠ 
45, 4, 

8 6. τοῦ ξύμπαντος, το- 
{185 γοὶραθΠϊοδε- ποη Ρ 6015 
(ὄχλου). -- ἐπεὶ... φρο- 
νοῦντές τι," 8 ΡΟρυ Ια τ 6πὶ 
ᾳαυἰάδπι βίαια πη (4 α8}}185. 65- 
561) 1 66}} 6 6 8 ΠῚ 115 0 ΠῚ ἢ 68.) 
4αυἱϊ ΒΡ ΊΠ115 ΑἸϊαυϊά. Οο- 
ἤδοροῦα ἐπεὶ καὶ ἐγιγνώσκομεν 
νἱἀθπίαν, αὐ καί ναϊοαὶ 7α ἀκολ. 
-- καὶ αὐτὸς. .λοιδορή- 
σαιμι. [Ιλοεὶ δὰ οὐδενὸς ἂν 
χεῖρον οορΊτθτΓ γιγνώσκοιμι 
αίατι. δἃὰϊ πυάυδ ορίδιϊνιι5. 1οιε- 
δορήσαιμι ΧΡ ΙοΔ ΟΠ ΟΠῚ μᾶθοαΐ 
αὺν ἄν εχ ϑβυρογίογτα τηΘΠΊὈΓῸ 
δυαιγὶ ροβϑὶς (δι πθ ἢοο αυϊἀ ὁ πὶ 
δα βϑηϊθηιδπὶ ἀρύμπ) 6586. ογθαϊ- 
1115), ἰδπηθη ᾿ἰδί οναῖϊο. Ουϊὰ 
δηΐπ ἢ Ναὰπι οοην οϊδηάο ρΡΟρὰ- 
ἴτε ᾿πηροῦίπη. 416 810 οορηο- 
ΒΟ Πηπ5 ΠΟ ΠΟ 400 ΠΊ8 518 

ῖὰά οὈϊαγρὈϊηλ8. 60 πιᾶρὶβ οο- 
ΘΏΟΒΟΘΠ.Ι5, 864 400 Π18615 00- 
ΒΠΟνΘΓΙΠ1118, 60 Παρ 15 ΟὈἸΠΓοἈὈ]- 
ἴπ08. 51 νϑῖο, αιιοὰ ἰρϑἃ ψουθᾶ 
ἰηἀϊοδηΐ, ΕΟ ἂν χεῖρον 
λοιδορήσαιμι ἰαποῖπη 8, Ροϑί 
ὅσω καί Ιδοιηδᾶ 5ἰδίαθπάα δϑί. 
Βαπάοπι, οϑίθηαϊι 50Π01, καὶ 
αὐτὸς ἂν ἐγὼ οὐδενὸς ἧττον 
λοιδορήσαιμι αὐτήν, ὅσῳ καὶ 
μέγιστα ὑπ᾽ αὐτῆς ἠδίκημαι. 
Αρίθ ἤθυν. διθα, ΤΙΝιο. Ρ-. 90 
μέγιστα ἐγκλήματα ἔχω ΒῸΡ- 
Ρίοι. Νιηνταση οορίταγὶ ροβϑαηΐ 
δία τῇ Α[1ἃ 51}}}}5 βεηξδυ δα νϑυρἃ 
0 Πλϊητι5 018, ΕΔΟΙΠ πιο ἢ 6 8- 
οἷο ΟΙα55. ᾿αϊὰ5 ἰοοὶ ποάυῃη 

ἃ τα ΄“ 

οχροάϊνιε ἀ6]θη5 ὁσῷ καί, 568 
αὐἰά 5101 νϑ!! θοῦ. νοσδθαϊα οἰθοίᾷ 
οὔ ππάρ οΥὐίᾷ δϑδϑηῦ ἤθη ργοάϊ- 
ἀϊι. [Ιάθπὶ οἰ, 41 ἰδοιηδα 
βίση ἢ) ΡΟΒΌΘΙΪΓ, ἰοσιΠ] ΠῸΠ 
Βᾶπ85860. αἰοῖς, 864. 0Ὁ1 ΙΟΟΘΠΠῚ 
δῖα θὰ πα Πα πὶ 6556 ΟΘΡ 5 
οδι815. οορσηϊίαπι οϑί, αυἰὰ ἰδη- 
ἄδιη εὐἀϊίοτγὶ γθϑίαε ἢἶδὶ αὖ ἱρὴ 
Ιαοαπᾶπι ἀδποίοι ὃ Νεῆρθ 'ρϑἃ 
βου ρίονϊβ νοῦθὰ 86. οοηῃϊθοίυγᾶ 
5564 αὶ ρΌ5886. ργθάθη5. ὨΘΠῚῸ ἴῃ 
1 Π10 0.8 ἀθ. 886 Ῥυϑθαϊοδυῖι. --- 
περὶ ὁμολογουμένης 
ἀνοίας, ἀὲ νϑοοτάϊα, ἀκ 
4ὺυἃὰ ἱπίθυ ΟἿ 68 δοπδίϑι. 
ΘΠ ον Ποπ. ΗΔ]. Απῦ. ΝΙ 61 
δημοκρατίαν τὴν ἀμαϑεστά- 
την τῶν ἐν ἀνθρώποις πολι- 
τειῶν. Ἐπ ὁμίλου οὐδέν ἐστι 
ἀξυνετώτερον Μοραυν Ζηβ. ἃρυὰ 
Ηδγοάοι, Π] 81. -- καὶ τὸ με)» 
ιστάναι αὐτήν... ἤδοο 
νυϊσο ἰἰὰ ἰπίουρυθίαπίαγ, αὐ 8ὶ 
ΡΓο καί δἀνονβδηαὶ Ραγίσαία, ἀε- 
θοαὶ. οΟ]]οοαυ. ἕτᾶτο καίτοι 
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, Ὰ ν κι , ΓΝ 9 ’ ΠΥ λέγοιτο" καὶ τὸ μεϑιστάναι αὐτὴν οὐκ ἐδόκει ἡμῖν 
9 κ 5 ξ “- ,ὕ ’, ἀσφαλὲς εἶναι ὑμῶν πολεμίων προσκαϑημένων. 

90. Καὶ τὰ μὲν ἐς τὰς ἐμὰς διαβολὰς τοιαῦτα 
ξυνέβη" περὶ δὲ ὧν ὑμῖν τε βουλευτέον καὶ ἐμοί, 

τθεῖτον μὲν εἴ τι πλέον οἶδα, ἐσηγητέον μάϑετε ἤδη. ἐπλεύ- 
ν οιαφνοιαν ΄ “- , , 
τς τὴν σαμεν ἐς Σικελίαν πρῶτον μέν, εἰ δυναίμεϑα, 

τας καταστρεψόμενοι. μετὰ ὃ ἐκείνους 

ἔπειτα, περὶ 
ὧν βουλευ- 
͵ Ω 

πέον διδαξων, 

Σικελίαν Σικελιῶ 

τ λον. δηλοῖς αὖθϑις καὶ ᾿Ιταλιώτας. ἔπειτα καὶ τῆς Καρχηδονίων 
ἀρχῆς καὶ αὐτῶν ἀποπειράσοντες. εἰ δὲ προχωρή- 
δσειε ταῦτα ἢ πάντα ἢ καὶ τὰ πλείω, ἤδη τῇ Πε-- 
λοποννήσῳ ἐμέλλομεν ἐπιχειρήσειν, κομίσαντες 
ξύμπασαν μὲν τὴν ἐκεῖϑεν προσγενομένην δύναμιν 
τῶν Ἑλλήνων, πολλοὺς δὲ βαρβάρους μισϑωσά- 
μενοι, καὶ Ἴβηρας καὶ ἄλλους τῶν ἐχεῖ ὁμολογου-- 
μένως νῦν [βαρβάρων] μαχιμωτάτους, τριήρεις τὲ 
πρὸς ταῖς ἡμετέραις πολλὰς ναυπηγησάμενοι, ἐχού-- 

(ἀρ. 90. 8 8. μαχιμωτάτων Μοβαι. εχ βαρβάρων ρτοχίπιο 
ῬΙδορτΈ550 πδίυπη, ΟΟηΐΓᾶ τϑι ΦαΟσ τη ΠΙΟΓΟΤῸ ΤΙ ΘΟΉΒΘΠΒῸΠῚ Ὠδαιϑ- 
αυδτὴ τεοϊρί πα πη εβί δα δν] ἰδ η δ τη ὁμολογουμένως νῦν νοοᾶθυ- 
ΟΥ̓ΆΤΩ ἰταϊθοίίοποτη, αυδη ἀεἰείο βαρβάρων πυδίυϊπηθβ. Οἱ, δάπ. 

οοηϊδοὶὶ Κυιθροῦ ᾿σηΟΥϑ 5. 50]Π1δεὲ 
ΒΙοοτηῆο! ἀἰϊ ἀοοίγίπατη, αυἱ καί 
δάδο ΠΟ ΓΙῸ 510 ἃρυᾶ Οριϊπ108 
Αὐσοβ βουϊρίοτθβϑ ἰερὶ ἴῃ δα, 2 
αυᾶοὶ αἰβυπιασε! ϑ6ὰ ,,18 ρτο- 
Ρτῖα ρευρίταν ἴῃ βεηίθηιία δέκαι- 
οὔντες ... τοῦτο ξυνδιασώ- 
ἕξειν; οπηηΐᾶ το αιια ᾿πίθγρ βίο 
αυϑεᾶδπι βυηΐ.  ἄση. [1848 
Ττηϊ ΠΟΥ ΠῚ ἰπίθγρ απο μθ τὴ δπίθ 
ἀλλά ροδυϊπιι8. 

4ρ.90. 81. εἴ τι πλέον 
οἶδα: Οἵ δά Κ' 29. 2:--- 
ἐσηγητέον. ΟἿ, ἀπ. ΠΙ20, 1. 

8 2. ἐπλεύσαμεν εεἰ. Ὧδε 
ΤΟ ΟΕ ἘΡΙυ ὉΝΊΟΣ 2: ΑἸοΣτ αν 
οὐ ΒΌΡΓα 1, “2.τῸ-- αὖθις, 
Ῥοττο, ἰίε. - τῆς Καρ- 
ηδονίων ἀρχῆς. Τοὺς 

ὑπηκόους τῶν Καρχηδονίων 
ἱπιεγρυθίδιασ 5000]. ἔββ8ε ϑ8γαϊ- 
πἶδπη οἱ Οογβίοαπι ργουϊποὶαβ δί- 

. (δε Πδρ᾽ ἸΘηΒ᾽ 5 
46 ἔοτίαββθ οἰν ἰαιϊαπὶ Αὐγίοαθ 

ΟΌΠΟΧΊΔΓΌΤα 
ΠΟΠΉ}Ϊαὰ5 δαποίδε ἅντπ. Ηϊβρᾶ- 
πίϑτη δα αϊ ναὶν ΒΙοοτηΐ, ; 568 βᾶτῃ 
ἴὰπο Οὐδ Πρ πΙ Θη51 05. ΠΟΠάτΠῚ 
ΡῬϑυυἶβ58 58118 σοηϑίϑί. 

8 8. πολλοὺς δὲ βαρ- 
βάρους. ϑιαηϊῆοανῦὶ 605, 4105 
Οαυιμα οὶ πίθπβεβ τπεγοθάθ οοηάπ- 
ΘΟΥ6 σοηϑαδνοσϊηΐ, ϑρρϑγοί 6Χ 115, 
486 βοαυπηίυν. -- ἄλλου ς. 
θα, Με εν Εἰγυβο. 1 ρ. 154 
δάπ, ἱπίε!!ορὶς Οο]ια5... Ἃ06]]. 
-- τῶν... μαχιμωτάτους. 
Ουοᾶ υποῖὶβ διοίοσα Β6κκ. ἰη- 
οἰαβίπηυβ βαρβάρων ποη 5οἰυπὶ 
Δουπᾶαί, 568 εἰἰϊδπὶθῃ ΌΟΙΪΠῈ8 
ὁμολογουμένως νῦν οοτπηπιοᾶα 
δὰ μαχιμωτάτους τεΐεγαίαν ἱπι- 
Ρβᾶϊνι. 1ἴσοῦ θηΐπὶ ΤῊ. νοοδθυϊᾶ 
᾿πίθγρομογα 8πιεὺ (οἴ, δᾶη. 8ὅ, 2), 
τἰᾶπηθῃ ἰ8πὶ ἱπιρ Ἰοαΐαα εὐ το βίδα 
4ιδπὶ Πἶο Παθοπηιβ ἱπίεγροβίτῖο- 
ΠΪ8. Θχθιηρί τη π08 απϊάοιῃ δἰϊυᾶ 
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σης τῆς ᾿Ιταλίας ξύλα ἄφϑονα, αἷς τὴν Πελοπόν- 
νῆσον πέριξ πολιορκοῦντες καὶ τῷ πεζῷ ἅμα ἐκ 
γῆς ἐφορμαῖς τῶν πόλεων τὰς μὲν βίᾳ λαβόντες, 
τὰς δ᾽ ἐντειχισάμενοι ῥᾳδίως ἠλπίζομεν καταπολε- 
μήσειν καὶ μετὰ ταῦτα καὶ τοῦ ξύμπαντος λλη- 

Ὁ ΟΥ̓͂Ν 

« νιχοῦ ἄρξειν. 
ρώτερον γίγνεσϑαί τι αὐτῶν, 

ελλὲ διαρκῆ ἄνευ τῆς ἐνθένϑε μενα ἐκεῖϑεν χωρία ἔμ 
προσόδου παρέξειν. 

Ἵ 91. Τοιαῦτα 
Ἁ ν 

μὲν περὶ 

χρήματα δὲ καὶ σῖτον, ὥστε εὐπο- 
αὐτὰ τὰ προσγενέ- 

τοῦ νῦν οἰχομένου 
στύλου παρὰ τοῦ τὰ ἀκριβέστατα εἰδότος ὡς δι- 
ἐνοήϑημεν ἀκηκόατε" καὶ ὅσοι ὑπόλοιποι στρατηγοί, 
ἣν δύνωνται, δμοίως αὐτὰ πράξουσιν. 

οὐ περιέσται τἀκεῖ μάϑετε ἤδη. 
» Σικελιῶται γὰρ ἀπειρότεροι μέν εἰσιν, 
μὴ βοηϑήσετε, 

ὡς δέ, εἰ 

[κὲ 9» Ἢ 

ὅμως ὃ ἂν 
ξυστραφέντες ἀϑρόοι καὶ νῦν ἔτι περιγένοιντο᾽ Συ- 
ρακόσιοι δὲ μόνοι μάχῃ τὲ ἤδη πανδημεὶ ἡσσημένοι 
καὶ ναυσὶν ἅμα κατειργόμενοι 

8 τῇ νῦν ᾿Αϑηναίων ἐκεῖ παρασκευῇ ἀντισχεῖν. 

ἔσονται 

καὶ 

ἀδύνατοι 

οἷς ᾿ἰρτὶ ἰη4θ ογίαταη, απο ᾿ἰθγΑΥ ἔα]50 τοἰδίϊν πὶ δὰ ρΓΟΧὶ τη πὶ 
ξύλα τοϊτυ]οταπί, Οἱ, δάῃ, 

ΠΟ ΠΟΥΪΠΊ5, --- αἷς ρΡῖῸ οἷς 
τεβουιθεηάιμπι 6δὶ, αὐ ἔθοις ΒΘΚΚ,, 
ᾳυοα τοἰ δεῖνι πη ΝῚ τριήρεις το. 
ἔοσίασ, [1Ι͂ἃ4 οἱ πέριξ πολιορ- 
κοῦντες οίοηαϊς οἱ ορροδβί(ππὶ 
τῷ πεζῶώ. --- καὶ τῷ πεξῷ 

ἐφορμαῖς, εἱ ρϑοάϊτατα 
ΡῬαγιοτ ἃ ἰουστὰ ἱπιροίαυ δοίο, 
Ϊ. 6, οὐ βίπιι ἱπιργθβϑίοηϊ- 
θὰ58 ἴοῦγᾶ ρεϑάαϊταία ἔδουϊβ. 
ἡ» ΟΟΠΒ απ ΑἸΠοπθηβίατη ἴυἶ558 
αἸοῖς βίη οὐ ἃ τηδῦὶ Ροϊορου- 
ΠΘΒΌτη ἀπάϊαιι6 οἰαββῖθι15. ΟἸΓΟΌΓΙΩ - 
ἄλγε εὐ ἃ ἴθυγᾶ ρϑαθβίγιθιι5 ΘΟ Ϊ5, 
ΡΘΓ 5: Ππιυτη 50] ΠἸοϑὲ, ᾿ηνδάογο. 
θυ κ. Βαγὰπι αυϊά θη 6556 ΠΟΠΊΘΗ 
ἐφορμῆς, 5εὰ ρταείον Ηδβυςῃ. 
οἴϊᾶτη ἂρυιὰ Ηομῃ. εὐ Αρο]οη. 
ἘΠοα. εἰ Ορρίδη. Ἰἰοοῖβ ἴῃ ϑιθρΡἢ. 
ΤΠ68. οᾶ. γϑο. ἱπάϊοδεϊβ ἰοοὶ δά- 
ποίδί ΒΙοοιηῖ. Πολιορκεῖν 5ϊ]- 
ταὶ τοῦ ἀϊοίαπι) 6βι δίααθ πολιορ- 

κία 1114 2, δὶ νὶα. δάη. Ουπὶ 
πέριξ πολιορκεῖν ἀς ϑρ!ιαοίοτγῖα 
Ιν 14, ὅ. αἰοία ὀοπηρανδι ΒΙοοηιῇ, 

ἐντειχισάμενοι, οἷτ- 
σου Αἰ Δ η 165., Βυεϊιαηηΐοα λα- 
υἱηρ τυαϊϊοὰ ἴπ. Οἵ. Ὀῖοπ. Ηδὶ. 
Απηΐ, 1 43 ἐντειχίσας τὸν 

Αὐεντῖνον. -- καταπολεμή- 
σειν. ἈΑυάὰὶ αὐτήν. 

8 4. ὥστε εὐπορώτερον 
.αὐτῶν, αὐ αἰΐᾳτπᾶ (πιαηπ- 

οἶθ8. ΟἹ. δάπ. 20, δ) εχ 15 
οοιημηθαΐϊὰ8 ΡΟΥΘ ΘΓΘΏΓΌΤ, 
Εὕὔπορος ΠΝ 173 0 ν πν 0558 
αὐτῶν «ἃ χρήματα καὶ σῖτον 
τοΐογι, ϑ'εὰ ΠᾶγΕΠῚ ΓΘΓῸΠῚ σΟρμὶδ ΠῚ 
εἴ θιανίυβ διαρκῆ βἰρηϊβοδι, 

91.5. οἰχομένου. 
οἷ ἜΣ ἘΠ ΘΒ, Ἅ1- 

8 2. ξυστραφέντες ἀ- 
ϑρόοι, ἴῃ ἀππὰπὶ σοπίαποῦϊ, 
ΟΣ ΒθΠ ), 2,.. 

εἶτα ὡς, εἶ 
μὴ βοηϑή- 
σουσιν οἵ 
Πελοποννή- 

νσιοι, ταῦτα 
γενήσεται 
ἀποφαΐένει. 



ἔτι δὲ ἄτινα 
ἀντιμηχανᾶ- 

σϑαι δεῖ 
ἐξηγεῖται. 
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εἰ αὕτη ἡ πόλις ληφϑήσεται, ἔχεται καὶ ἣ πᾶσα 
΄, " 9 Ἁ ἕο νΡν ἢ Σ᾽ μας, τὸ ν ἐν Ἵ ΄ 

Σικελία. καὶ εὐϑυς καὶ “᾿Ιταλία᾽ καὶ ὃν ἄρτι κίν- 

δυνον ἐκεῖϑεν προεῖπον, οὖκ ἂν διὰ μακροῦ ὑμῖν 
ἐπιπέσοι. ὥστε μὴ περὶ τῆς Σικελίας τις οἰέσϑω 

[ἀ ’ 9 Ἁ ν ΝΥ “« "κα 

μόνον βουλεύειν, ἄλλὰ καὶ περὶ τῆς ΠΙελοποννη- 
σου, εἰ μὴ ποιήσετε τάδε ἐν τάχει, στρατιάν τὲ 
ἐπὶ νεῶν πέμψετε τοιαύτην ἐκεῖσε οἵτινες αὐὖτ- 
ἐρέται κομισϑέντες καὶ ὁπλιτεύσουσιν εὐθύς. καὶ ὃ 
τῆς στρατιᾶς. ἔτι χρησιμώτερον εἶναι νομίζω, ἄνδρα 
Σπαρτιάτην ἄρχοντα, ὡς ἂν τοὺς τὲ παρόντας ξυν- 
τάξῃ καὶ τοὺς μὴ ϑέλοντας προσαναγκάσῃ. οὕτω 
γὰρ οἵ τὲ ὑπάρχοντες ὑμῖν φίλοι ϑαρσήσουσι 
μᾶλλον καὶ οἵ ἐνδοιάζοντες ἀδεέστερον προσίασι. 
καὶ τὰ ἐνθάδε χρὴ ἅμα φανερώτερον ἐχπολεμοῦν, 

8 4. ὃς ἂν ΟἹ. Ατ. (τ. ψεπ., φυοᾶ ρῥτοθαὶ Κστιθρ. 
Ῥ. 382. 86 ἴπ ββηίθηϊϊ ἢπα}} δπυπίϊδία ταϊαῖϊνα ἱπάϊο, 

Ολρ, 91. 
δα Ὀίοη. 
ξαϊατὶ Βαθοπι. ΟἿ, Κυρῆη. ὅτ, τᾶχ. 8 568, 80. 

8 ὕὅ. ἐκπολεμεῖν οοθά. Ηοο νεγθυπι ἀρυὰ ΤΊ. ποὸη νἱάοίαν 

8 8, ἔχεται -Τ εἴληπται ΥἹΙ θὅ, 2. -- τοὺς παρόν- 
(οἵ, Κτυοσ. αν. ὃ ὅ8, 8 Δἅη. 4, τας ξυντάξῃ. Αἃ ϑ'γγαουβαᾶ- 

Π08, αἱ αἰδβοϊρ!ηδθ οὐ ὐιὶ τη}}1-- ὁδρίδ ἰεπείῃτ. -- διὰ μα- 
(τὶ δαἀβαθίβοϊθηαϊ ογϑαηΐ (οἴ, 72, κροῦ. Οἱ, δι᾽ ὀλίγου τ ἢ 

ἰθίαπι δάη. -- ἂν... ἐπιπέ- 4), τεΐογιυν. --- μὴ ϑέλοντας. 
σοι. Οἵ, δάη. 1Π 88, 2. Βίπι ἃυὰϊ παρεῖναι. εἶπάς 

ἃ 4. περὶ τῆς Σ....βου- ἀδ προσαναγκάξειν οἵ, αάη. ΠΕ 
61, 5: 

8 ὅ, τὰ ἐνθάδε... ἐκ- 
πολεμοῦν, πο (ἴῃ Ατδθοὶδ) 
ἀροτιϊαβ ὈδΙΙὰ τῇ οχοὶίδῦθ. 

λεύειν, ἀε 51΄0ΠἸ|ὰ Πδᾶο οοη- 
Βυ]ταιῖΐοπο ἃσ]. ΟἿ 111, 5. 
Περέ φτδθροβίμοηθ δαίθπη. ΟΌΓΠῚ 
σοπθῖῖνο ἰυποία ποὺ 0600 ἰπαϊοᾶ- 
1 ἴῃ δα ΘΟ. ΒΕ] δ 0η 6 ΠῸΠ 50] Τὴ 
Θ᾽ ΟΠ απ, 56 ἃ οἰϊαπὶ ῬΘΙΟΡ ΟΠ ΘΒῸΓῚ 
ΡΘΥ ΘΙ Πα] δἰᾳαθ ἰὼ αἸβου τα ΪΠ 6 
γουβαυὶ (οἴ, 17, 8) ἱπάδαμθ ἰπ- 
τε} 66 τλὰν βαδ᾽αποιᾶ οοπαϊοῖο εἶ 
μὴ ποιήσετε Ἀ. τ. λ. -- τάδε 
ἜΧΡΙ Ισαύτιν νϑυθὶβ στρατιᾶν τὲ 
πέμψετε καὶ ἄνδρα Σπαρτιά- 
τὴν ἄρχοντα. Οἵ, Μαῦῃ. ὅν, 
8. 680, 26. ,Κυαερ. αὐ 8.59. 1 
δαη. ὅ. --- οἵτινες δ στρατιάν 
τοίεγιαγ. ΟΥ, δάη. 80, 1. 
αὐτερέται. ΟΥ̓ἁ, δάπ. 1 10, 4. 
Ῥαυ]ο Ροϑβί καί εϑῖ οἰΐϑτη. 
ὡς ἂν οὑπὶ οοπϊπποι, ΠΟ ὑπΠ0Ὸ 
ἴοθο ἀρὰ ΤῊ. ἴπ βοπίθηϊα ἢπαὶΐ. 
[τεπὶ 5θιπθὶ ὅπως ἄν οὑπὶ ορίδὺ. 

Ιά6πὶ αποὰ ΠΟ πῆς Τ ΒΟΥ ρϑ᾽ Π1 15 
νοθηπι ἴῃ Χρη. Ηϊβί. τ. Υ 4, 
20 ἢπάα5., ἰπ θιοηγ5. ἀπίαα, ΤΧ 

16 Κίεβ58)., δριὰ Ροϊγρ. ΧΥ 60, 
6 1. Ῥιηάοτῇ, τοϑεταϊί Ἰάθπη4αα 
ἃρυᾶ Ῥετη. 1 7. ΠῚ 7, ἀὐδηην!ϑ 
αἰτοθίαια οοα, Σ΄. ἐκπολεμῆσαι 
Βαθϑαὶ Ἰάαπ6 'π Ατὐϊοὶ Ἔχ θη ρ αν ]- 
θὺ5 Ηδνροοῦ, (οἵ. 54.} ἱπνθηουῖ, 
ΡΓδοογθη πὶ οϑί, οατῇ ποίϊο δα 
ὈΘΙΠαπι οχοϊί ηα] ἰδὶ πθ6668- 
βατία 5ὶι. Οποᾶ νετο Ο[α85. ἐκ- 
πολεμεῖν στϑανὶιβ 6556 ψυ]ῦ Δ ΠῚ 
πολεμεῖν Ἰηϊογργθίαίτιβ 61} ἃ Τὴ 
τοἀϊηΐεσυᾶγα, ΟοαΠΊ πολεμεῖν 
ΒΘ] τὰ σΌτοτΘ γναϊθαῖ, δαυοία 
νἱ ἐκπολεμεῖν εβϑϑοῖ ΣΝ 

5 



ΕΤΟΣ Ῥ, ΧΕΙΜΩΝ, (ΥἹ 91) ΓΟ 

ἵνα Συρακόσιοί τε νομίζοντες ὑμᾶς ἐπιμέλεσϑαι 
μᾶλλον ἀντέχωσι καὶ ᾿4ϑηναῖοι τοῖς ἑαυτῶν ἡσ- 
θοὸν ἄλλην ἐπικουρίαν πέμπωσι. τειχίζειν δὲ χρὴ 
“Ιεκέλειαν τῆς ᾿ἀττικῆς, ὅπερ ᾿Αϑηναῖοι μάλιστα 
ἀεὶ φοβοῦνται καὶ μόνου αὐτοῦ νομίζουσι τῶν 
ἐν τῷ πολέμῳ οὐ διαπεπειρᾶσϑαι. βεβαιότατα 
δ᾽ ἄν τις οὕτω τοὺς πολεμίους βλάπτοι. εἰ, ἃ 
μάλιστα δεδιότας αὐτοὺς αἰσϑάνοιτο. ταῦτα σα- 
φῶς πυνϑανόμενος ἐπιφέροι εἰχὸς γὰρ αὐτοὺς 
ἀκριβέστατα ἑκάστους τὰ σφέτερα αὐτῶν δεινὰ 
ἐπισταμένους φοβεῖσϑαι. ἃ δ᾽ ἐν τῇ ἐπιτειχίσει 
αὐτοὶ ὠφελούμενοι τοὺς ἐναντίους κωλύσετε, πολ- 
λὰ παρεὶς τὰ μέγιστα κεφαλαιώσω. οἷς τὲ γὰρ 
ἡ χώρα κατεσκεύασται, τὰ πολλὰ πρὸς ὑμᾶς τὰ 
μὲν ληφϑέντα. τὰ δ᾽ αὐτόματα ἥξει" καὶ τὰς τοῦ 
“αυρείου τῶν ἀργυρείων μετάλλων προσόδους καὶ 
ὅσα ἀπὸ γῆς καὶ δικαστηρίων νῦν ὠφελοῦνται 

ἈΘΠΟΒΟΘΓῈ ἩΔΡΡΟΟΥ,, ἂρυὰ 4 6 τη μᾶθο Ἰεσαπίαν: ἐκπολεμῶσαι 4η- 
μοσϑένης Φιλιππικοῖς ἀντὶ τοῦ εἰς πόλεμον καταστῆσαι, ὡς 
καὶ παρὰ Θ. πολλάκις. ἐν μέντοι τοῖς ᾿“ττικιανοῖς διὰ τοῦ ἢ 
γράφεται, ὡς καὶ παρὰ Ξενοφῶντι ἐν ς΄ ([ε5. ε} Ἑλληνικῶν, 
«ιοηΐαπι ἐκπολεμεῖν εχ 5010 Πρ, οἱ Χϑη. Αἰδοτί. Οεγίθ βοπίθπιϊα 
μἷὶς ἐχπολεμοῦν ροβίυϊαι, ΟΥ̓ άπ. 

ἐπιμελῆσϑαι Αὐρ., ἐπιμελησϑαι Μ., 
ΟΕ Εν 8:91 

Ως Λαυρίου μι} 1 οοἀἀ. ΟΓἮἉ, Ηεοτγοάϊδη. 1 ᾿. ὅ42. 

ἐπιμελεῖσθαι τεϊϊααὶ, 

αὐτόματα ἥξει εχ εοά πὶ Ιοο0 ἃρ- 
Ῥᾶγθί. Εἰ ᾿Ἰπδηϊπιᾷ ΠΟ Ρ0558 αἸοὶ 
Βι18ἃ Βροηΐα δὰ δ᾽ 116 πὶ νοὶ ἴῃ 

Ὀ6ΙΠ] πὶ σού θσθ. Αἱ ΒΕ] ΠῚ, 
αποα ΔΟΡΙΓΘΓ σου αν, ΠΟ Ροίοβὲ 
ΠΟ 'π Δρεγίο δοϑῖ. 

8 6. τειχίζειν... 4εκέ- αἰϊουϊαβ Ροἰοϑιαίθπι ψθηΐγθ ΡῈ 88 
λειαν. νιά. ΝῊ 19. -- δεα-ὀ 5815 ρϑίει, --- τοῦ Παυρείου 
πεπειρᾶσϑαι, γΡῖᾶπμε 6χ- «μετάλλων, 1)6 115 οἵ. δάῃ. 
Ρδγίοβ 6556. ΗΠ δ, 1, -- ἀπὸ. .δικα- 

8 1. ἐπιτειχίσει. ΟἿὮἁ αάη. στηρίων]. . ταύτης τῆς πά- 
1122, 1. -- κωλύσετε. ϑ΄πιι] σης προσόδου στερήσεσϑαι ἐμελ- 
ΔῈ] ὠφελεῖσϑαι. Οἱ, δάη. 88, λον οὗ ᾿ϑηναῖοι, πολεμίων 
ὅ. -- οἷς τε γὰρ... κατ- αὐτοῖς ἱδρυμένων ἐν τῇ χώρᾳ 
ἐἑσκεύασται, ΔΤ οἱ 68, 
45 ἸΡΒΟΓᾺΠ ὍἌΡΘΓ ἴη- 
βίγυοία5 651... Οὐπιϊπογὶ 8 
ΒΟΓΨΟΒ, ἰππ]θηΐα, σταρθβ, νυ} ] 85, 
ΔΥΌΟΓΟΒ, Β᾽ ΤΠ} Π1ὰ τοῖο δἰἢγπηδὶ Αση. 
ΟΥ. ΝΠ 271, ὅ. Αἀ δεῖνοβ Ρο- 
1551 Π} Ὁ ΤᾺ βρθοίδγα νεῦρα τὰ δ᾽ 

καὶ σχολὴν οὐ παρεχόντων δὶ- 
κάξεσϑαι. 5010]. δος ἰηίου- 
ΡῬΥθίδιϊο δὶ νϑῦᾶ θϑί, β' σι! ΠοϑητῸΓ 
ΡΥΥίδ Πα ΟΠ] ρϑνιδϑβίαβὶ οἱ ρᾶγα- 
οδίαθο! δία πηι δ. Οἵ, ΒΟΘΟΚἢ. 
Θε6ο, οἷν. 1 Ὁ. 461 54ᾳ. Δ Υδοβ8- 
τηἢ, Απηΐ, ὅτι ΠΡ. 101 54. 
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εὐϑὺς ἀποστερήσονται, μάλιστα δὲ τῆς ἀπὲ τῶν 
ξυμμάχων. προσόδου ἧσσον διαφορουμένης, οἱ τὰ 
παρ᾽ ὑμῶν νομίσαντες ἤδη κατὰ κράτος πολε- 
μεῖσϑαι ὀλιγωρήσουσι. 

Βρτα, Αηΐ. ατ. 1 8140. ϑοΠοοθη,. 
ἌΠΟ Υ Ρ Ο19. 560 00 
Ἰαβύιιο οοσιίϑτὶ οαπὶ ΒΟ οἰ δϑίδ, 
46 ΠῚ ΒΟΘΟΚΙ. [1- 1. Ρ. 461] 56- 
Οαΐα5 δϑί, νϑίαῦύ. πὶ ργΓΟΌΔθ}1- 
ἰαΐα Ὠἰδίονία. ΟὐρΊίαβ. νϑ πὶ οδπ- 
981 ρΥϑθίου, αἱ ραυρηδγαηΐ 
δὰ Αὐρίηυβαβ. [πὶ ΠΕΠΊΘΓΙΠΙ 
Ῥοϑύ πηαη ἰδ πὶ Πδοθθδηι ἀθούθν 556 
ἴατα ἔογβιίδπ [ργορίθν Ομ  Ππ8Πὶ 
τα Πα πὶ, απ8}15 ὙΠ 28, 2, ΥὙΠΠ 
89, 1 ἀοδβουϊδίξαν, οαπὶ (Ἰ455.] 
ΒίαίιαβΒ. δοῦαη ἢοο ΠῚ] δὰ 
τι, δ οῖς δηΐπὶ ΤῊ, οὁσα..-. 
ὠφελοῦνται [1]. 6. Ο Τῇ ἢ 8 ΠΊ 4 11 6 ΠῚ 

. παρ δηΐ γϑάϊ ὰπ|“. Ηου- 
ψοτὰ. διυά, Τῆυο. ρ. 156. Αο- 
οοαϊς ααοὰ ρτγᾶθροβιιοπθ 5616] 
ροϑβίία Θοπἰ αποίιπη 6588 ἤὰη0 γϑά- 
᾿{ὰπὶ οὐπὶ 60 απ6πὶ ἃρτὶ ργδε- 
Ὅοπὺ ἱπάϊοαιασ, Ρίαπθ ἀϊΐνϑγβᾶ 
δαίΐοιη δία 6 βαραυιαίϑ δβϑύ ρθοπηΐ, 
4186. 6Χχ ἰμά]ο 15 οοηΠοίθιν, Οτδ8 
οὐπὶ ἰίαὰ 5ϊηΐ, πΠΟθΪβΒ ργΟΌΔΡ1}}- 
ἰδίθιη νἱάθιιν. παῦθγτο Μεϊπακὶϊ 
(Ηδυπι. ΠΠ| ρ. 859) εἰ Μϑάνὶρὶὶ 
(Αάν. οΥὐἷέ, 1 ρ. 828) οοπἰθοίανα 
δεκατευτηρίων. Ὗ' ΟἸαπλι15 Δα ΘΟ τη 
Πᾶθο 6556 ρονιίοτία (τελώνια), 
ὉΔῚ ἀδοιπιᾶθ, αὑᾶδ 6Χ ἰοοδίϊβ 
ργῖϊβ ΡΌΒ]1οἷ5 γα ϊθαπηι(οἴ, ΒοΘοΚἢ, 
1. 1. Ρ. 41 84. 448 58. ΠΡ. 
51 54.), 5οΙνουδηΐίισ, Ναᾷη ἀθ 
ΡΟΥίΟΥ 18. πη υ {π|15. ἰά6ο οορὶίυὶ 
Πδαυϊύ, αποά τηϑὺῦὶ ΑἰΠΘη θη 565 
τηαηἶϊα Ὠροθῖθα ἰπίθγοϊ αὶ] ΠΟἢ 
Ροίογαηίς. Αἰᾳιιθ ρδΥϊίον 46 ἅ5γῸ 
Ῥυθ!ῖοο, ααἱ ῥγϑθίθν. ἀθοιτηδη) 
οιἰαπι ρϑβοιηΐα ἰοοδρδίιν, ἀπὸ 
γῆς ϑδοοϊρίοηάπμη 6βϑί, ἀυοη δὴ 
τοῖο ποὺ ἰοοὺ ἀθ ρυθίϊοο Τρ ιΡα 
ἀβίσαν. Οιοά δαίθπι Βοροκῇ. 
ἸΟΠ ΡΞ 2.45 δεκατευτήρια Ἐπ 
δα 5016 ρογίοτία πιϑυὶιῖπηα ῬΘΡΕ]- 
Πιΐ5586, αἷὰ δα Πᾶδ6ο ἰδηύιμηι 80- 
οἰρίθπαα {Ἀ}10 8 ΟΡτι5. ἔπ ουϊῦ, ΠῸὴ 
ἀηιθ 6 σὶπη5, ΟΡ δὰ το ϊαυᾶ 

νϑοιοα!α τηΐπὰ58 Ορι5 ἔμουϊπί 
τελώνια. ῬοΙαχ αὐυἰάθη αδὶ 
(ΙΧ 28) ἀ6 μῖθ, ἴῃ αυἰθιι5. οὐΐϑτη 
δεκατευτήρια ἀθδογι, ἐχροϑιυῖί, 
ΡΘγεῖν καὶ οἵ τούτοις ἐφεστη- 
κότες τελῶναι, ἰἴΐα αὐ 6ἃ οπιηϊ- 
θὰ5. φυθιϊοδη 5 ἀοϑιϊπδία ἔμυϊβ58 
ἔδοι!θ ἀρρᾶγθαύ, ῬθουιπΊαθ δα(θπὶ 
6Χ ϑρτῖβ ΡᾺὈ]ΠΪο5 αἰ τοι απ νϑοίϊ- 
σα!ϊα, ΡΟΒΙ οδηἰ8 Ἰοοαυδηίαν. -- 
μάλιστα δὲ τῆς... προσ- 
ὅδου. 1)6 ἀΐνουβα γοτθϊ ἀπο- 
στερεῖσϑαν 5ίἰγυοίυτα οἵ. ΕΓ, 
Τιοδα, 874 ἔϑνῃσκον οὐ γῆς 
ὅρι᾽ ἀποστερούμενοι οὐδ᾽ ὕψι- 
πύργου πατρίδος εἰ λἀη.8ὅ, 2. -- 
διαφορουμένης. ν, ὅ6}0]. το- 
οἵα δχρίαμπδι διηνεκῶς φερομέ- 
νης. Ῥυοροιηοάπιη δα 6π) βἰβηϊ- 
Ποδίίοπα 100, 8 Ιερὶίαν. [ἊΣ 1δὶ 
αϑὺ ἢἷΠ}} ηἰβὶ 'Ρδυΐδυγθ, Γ8}8- 
ἔογτ 6. ἀρυᾶ 4108 βουῖρίοΓα8 
ΡΓᾶθίοῦ ΤῊ. διαφορέω 586ΠΊΡ6Γ 
βίβπἰῆοαι ἃ ἐστὶ ̓  0 [νοὶ ἃ 1551} 0]; 
ηἶβὶ αυοὰ Ὠῖο ὅδ855. 1, 84, 6. 60 
5115 6ϑύ νἱ ΤΊ που 468 τοβρίοίθηβ, 
αὐ ν᾽ ἀδίυν, δα 100, 8΄΄. ΒΙο οπι, 
Ια πο δὰΐὺ δβῦὺ σοηβϑίδη θυ 
ἔογνι δ. δὺ{ οπιηΐθο ρΡΘΥΓΘΓΓΘ, 
αἴξεγγο Ῥαββίπιρ Μϑᾶν. 1. 1. 
διαπορευσομένης, εἰ. Νεῆχο 
ἕαϊανο, Οριιδ ἐϑί, ἀιοπίδτα δια- 
φορουμένης εἰ ἀδάοπι (6 ΠΊΡΟΥ 5 
εβὺ δία ἀποστερήσονται, π6- 
416 8ρίᾶ θοπαϊοῖο, απ ἱπίε!- 
ἰορϑπά απ δἰ. οἵ, ἣν ΖΙεκέλειαν 
τειχίσητε;. .. ὀλιγωρήσουσι, 
εὐ διαπορεύειν πρόσοδον ποῃ 
τηΐπτι8 5᾽ Πρ ΌΪαΓο αυδηὶ διαφορεῖν. 
-- τὰ παρ υμῶν... πο- 
λεμεῖσϑαι, ὈδιΙ απ ἃ νοδἱ5 
δοῦίτοῦ ἰδῆ δαμηϊηβύγδυὶ. 
Οἷ, δάη. ΠΙ Ὸ,. 2 δὲ Κτγυδρ. αν. 
8 ὅ2, 8 δάη, 4, ἈΑἀ ὀλιγωρή- 
σουσι δυᾷὶ ἐκείνων (τῶν ᾿'4ϑη- 
ναΐων) αιι τοῦ διαφορεῖν τὴν 
πρόσοδον. 
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92. Τίγνεσϑαι δέ τι αὐτῶν καὶ ἐν τάχει καὶ 
προϑυμότερον ἐν ὑμῖν ἐστιν. ὦ “Δακεδαιμόνιοι, 
ἐπεὶ ὥς γε δυνατά (καὶ οὖχ ἁμαρτήσεσϑαι οἶμαι 
γνώμης) πάνυ ϑαρσῶ. 
δοκεῖν ὑμῶν εἶναι, εἰ τῇ ἐμαυτοῦ μετὰ τῶν πο- 
λεμιωτάτων, φιλόπολίς ποτὲ δοχῶν εἶναι, νῦν 

ἐγκρατῶς ἐπέρχομαι, οὐδὲ ὑποπτεύεσϑαί μου ἐς 
τὴν φυγαδικὴν προϑυμίαν τὸν λόγον. 
γάρ εἶμι τῆς τῶν ἐξελασάντων πονηρίας καὶ οὐ 

τῆς ὑμετέρας, ἣν πείϑησϑέ μοι, ὠφελίας" 
πολεμιώτεροι οὐχ οὗ τοὺς πολεμίους που βλά- 
ψαντες ὑμεῖς ἢ οἵ τοὺς φίλους ἀναγκάσαντες 
πολεμίους γενέσϑαι. 
ἀδικοῦμαι ἔχω, ἀλλ᾽ ἐν 

Οαρ. 92. 8 2. 

ἀρ. 92. 81. ἐν ὑμῖν, ἴῃ 
γεβίτα ροίοβίδίο. 

8 2. φιλόπολις. Οἱ, 86η. 
ΠῚ 60, ὅ. -- ἐγκρατῶς] ἀντὶ 
τοῦ καρτερῶς. ὅ6Π0]. --- οὐδέ. 
᾿ξιω γθρείθη πὶ ἀπὸ κοινοῦ. 
-- ἐς τὴν φυγαδικὴν προ- 
ϑυμίαν, ιτοοηοπ πιεῖπες, Ἐπιῖ- 
9γαπίεπείξεν. Ὦς ἐς οὐ ὙΠῚ 
88 ἐς τὴν ᾿ἀϑηναίων φιλίαν 
διαβάλλειν εἰ Μδιιῃ, αν. 8 678 ἃ, 
ὃ 8. φυγὰς. ., ὠφελίας, 

ΕΧΒῸΪ δηἷπὶ 811 πῃ ρτοθὶ- 
(4115. {ΠΠΟΥᾺΠΊ, 4πὶ τη6 6χ- 
Ρυϊοταηί, Π0η ναδβίγδθ. 
α1Π1{84 1158.) 1, 6, οδπιρὶ πηρτο- 
Ὀϊδίομη ἱΠΠΟγιιτη, 56 ἃ νϑϑβίγα 
ἈΠ 1 αΐΘ ΠΟἢ 5Ό1Ὶ ᾿ΔΙίθπιιβ, γοϑίγδθ 
Ἀ{ΠΠ||41] ΠΟΩ δάνογβιβ, οὐ φεύγω 
τὸ ὠφελεῖν ὑμᾶς. (δ. ιο}) 1.ι- 
ΒΠῚ ΨΘΓΘΟΥαΤη ἶο ΠᾺΡ ΘΠΊ15 5815 
ἔγί σία τη δἰ τα 5. ἀγρ αὐ ΠῚ 4 81 
ὦ Ργοθαπάαπι. ἃρίαπι, 568 4.0 
[γα δ πία ογᾶίουῖβ οδ! ἸἀἸ 85 
ορτορὶθ ΧΡ υΪπιδίαν. Οἵ, δάη, 1ΠΠ 
18.1.2 τ--5 καὶ πολεμιώτε- 
οοι...] οὐχ οὕτως ὑμᾶς ἡγοῦ- 
μαι πολεμίους ὡς ᾿4ϑηναί- 
ους" ὑμεῖς μὲν γὰρ εἴ τι ἐβλά- 
ψατε, ἐχϑροὶ ὄντες ἐλυπήσατε᾽ 

ΤΟΥ αΙ 15 ΥΟ]. 1171. ϑ6οί. ΤΙ. 

χεῖρον Ο 55. 
ἨΔ}, ἀαοα πιΐπιιβ ἀρίμπι ν᾽ ἀείαγ. 

τὸ τὲ φιλόπολι οὐκ ἐν ᾧ 
ἀσφαλῶς ἐπολιτεύϑην. 

Αἀρ. Ρα]. 1ι. αι. δ᾽ ααθ ποῦ- 

οἵ δ᾽ ̓4ϑηναῖοι φίλον ὄντα κατ- 
ηνάγκασαν ἐχϑρὸν γενέσϑαι. 
ΟΠοΙ, Ρτορυὶθ ἃς ἴῃ Δ]ΈΘΓῸ 
δπαπιίαίο ἀλλ᾽ οἵ 56ᾳιὶϊ ἀθθοθαὶ 
δυΐ γΘυθὰ βῖο. ΘΟ] οοαη ἃ ΘΥδηΐ: 
καὶ Ὁ΄- «βλάψαντες, ὑμεῖς, 
οὐ πολεμιώτεροι ῃ οἵ. 5εᾷ 
οἵ. ΤῪ 62: ὃ, Ὁδιογοααΐ δηϊπηϑά- 
νουίθπάπ8 οδύ ἱπνουββ. γϑξαίϑίϊο- 
ηἶβ οὐάο. Νᾷη ἴδθς νεῦρϑᾶ δά 
μετὰ τῶν πολεμιωτάτων τεΞρῖ- 
οἰαηΐ, 

8 4, τό τὲ φιλόπολι.. 1 
φιλόπολις [φησίν] οὐ νῦν εἰμι, 
ἡνίκα ἀδικοῦμαι, ἀλλὰ τότε 
(αυαὶ ἦν) ὅτε ἀσφαλὼς ἐπολι- 
τευόμην. 86Πο0), » Βοος... Ργο- 
θατγίτη γ8}] ργορίου ἐπολιτεύϑην 
ΡΓΔθίθυῖ [0 56 π81 δὰ Αἰἢθη85 τὸ- 
ἔεγθπάαπη; ἤθη 16. ΘηΪπὶ ϑρϑνίδθ 
ἴδ ΠῚ ἐπολιτεύϑη, αἱ οἷν 5 6ρ8- 
γί, ΑἸἰεϊθίαἀδ65:;..... ἀδικοῦμαι 
δυο πὶ ΡΓΔΘΒΘΠ5 ζοοίθ Παθοί, ααΐα 
ΟῸΠῚ ΠηαΧὶΠΊΘ νΘΧΑΌΔΙΌΣ Αἰδοπίβ. 
Επτ ρδίγιδπι αυϑδϑ5ὶ ἀπ! Θ6 πὶ οἱ ὑθτα- 
Ροτᾶ Ὀῖηἃ ἀϊβίϊηροϊ!, θα ἀᾶτὴ 1Π|81Ὲ 
Δη06 80, ΠπΠῸ πᾳ υϑηι, ἰπία ἢ866 
ΟἸϊπΊ, ἰᾶπὶ ἰηΐοϑία. "" Βᾶὰ, 6 
πολιτεύειν εἰ πολιτεύεσθαι οἵ, 
Κτσιορ, αν. 8 ὅῶ, 8 δἀη. 7. -- 

18 

καὶ χείρων οὐδενὶ ἀξιῶ ἐπίλογοι, ἐν 
οἷς τήν τε 
ἑαυτοῦ προ- 
Δδυμίαν 

ἀνεπίκλητον 
εἶναι πάλιν 

φυγάς τὲ διὰ βραχέων 
» διδάσκει καὶ 
“ακεδαιμο- 

καὶ νίοις παραι- 
νεῖ, 
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οὐδ᾽ ἐπὶ πατρίδα οὖσαν ἔτι ἡγοῦμαι νῦν ἐέναι, 
πολὺ δὲ μᾶλλον τὴν οὐκ οὖσαν ἀνακτᾶσθαι. καὶ 
φιλόπολις οὗτος ὀρϑῶς, οὐχ ὃς ἂν τὴν ἕαυ--: 
τοῦ ἀδίκως ἀπολέσας μὴ ἐπίῃ, ἀλλ᾽ ὃς ἂν ἐκ 
παντὸς τρόπου διὰ τὸ ἐπιϑυμεῖν πειραϑῇ αὐτὴν 
ἀναλαβεῖν. οὕτως ἐμοί τε ἀξιῶ ὑμᾶς καὶ ἐς κίν- 
ϑυνον καὶ ἐς ταλαιπωρίαν πᾶσαν ἀδεῶς χρῆσϑαι, 

ὦ Δακεδαιμόνιοι, γνόντας τοῦτον δὴ τὸν ὑφ᾽ 
ἁπάντων προβαλλόμενον λόγον ὡς, εἰ πολέμιός 
γε ὧν σφοόδρα ἔβλαπτον, χἂν φίλος ὧν ἱἵχανῶς 
ὠφελοίην, ὅσῳ τὰ μὲν ᾿Αϑηναίων οἶδα, τὰ δ᾽ 
ὑμέτερα ἤκαζον. καὶ αὐτοὺς νῦν. νομίσαντας περὶ 
μεγίστων δὴ τῶν διαφερόντων βουλεύεσϑαι, μὴ 
ἀποκνεῖν τὴν ἐς τὴν Σικελίαν τε καὶ ἐς τὴν ᾽4τ- 
τικὴν στρατείαν, ἵνα τά τε ἐκεῖ βραχεῖ μορίῳ 
ξυμπαραγενόμενοι μεγάλα σώσητε καὶ ᾿4ϑηναίων 
τήν τὲ οὖσαν καὶ τὴν μέλλουσαν δύναμιν καϑ-- 
ἕλητε, καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί τε ἀσφαλῶς οἰκῆτε 
καὶ τῆς ἁπάσης Ελλάδος ἑχούσης καὶ οὐ βίᾳ, κατ᾽ 
εὔνοιαν δὲ ἡγῆσϑε." 

8 ὅ. ἔμοιγε οοὐά. 
καὶ αὐτούς." Βεκκ. 

καν αι. Η,, καὶ ἂν τεϊϊααϊ, Οδιὸγαπι 4αοηΐδ πηι ΠΠ86 ἀπ8 6 πιδπι- 
Ὀύϑηδθ ἰηάθ 40 ἴοοὺ ἰἴόθὺ πο γᾶ) 80 οὐπμηΐθη5. σϑ 4 18. αἰββθηυπαηΐ, 
αἰᾶθ ἴῃ 115. Ἰθραηίαν, δἰἶϊδτη 0] ἱπηργοθϑηἀΔα νἱἀδηΐῃν, αἰ] ρθη 185 
δα ποία ὈἾπη8. α4υδηι Γι ΠΔ ΠΊΘΙ ὈΓΔ Π8Γι1Πὶ 1586 }151ΠῚ ἴῃ 80 οὐ πο η 6 
ΘΟΙΏΓΠΘΠΠ ΟΥ̓Δ ΠῚ Ρὐδν Π1118. 

ἡγῆσθε γαῖ, Ἡ,, τοϊαυϊ ἡγήσησϑε δὰὶ ἡγήσεσϑε. Ῥτνδοβθηβ 
ΔΟΥΪΒίΟ ἴῃ δοί0η6 γ6] οοηαϊοίοπα ἀϊαθαγηα ργϑθϑίαι εἰ δθ4 8. ΟᾺΠῚ 
οἶκῆτε οοηνθηὶ δίᾳιθ καϑέλητε οὑπὶ σώσητε, 

»»ἱμϑσεπάυπι ἐμοί τε, ααοὰ ορροπδίαν ἢΠῚ 

τὴν οὐκ οὖσαν. Ἠεονν. }. 1, 
ρΡ. 90 οὐκέτ᾽ οὔσαν, αο0 νεὶ 
Ῥτορίεῦ ἀνα-- ποῆ Ορι8 6588 
Ῥυϊαμηι8. Οδίθγοααὶϊ π6 αυἷβ ἀδ 
ϑραγίᾶ ῬτῸ ραίγί γϑοιρουδηδᾶ 
οορἸιοὶ., ΤΠ ΟΠ ΘΠ1}5 οἱ ΟὈβίαγα ἰ0- 
8 ΔΡσαΠΊΘη α 05 ΤδύϊΟ ΠΘ ΠῚ 
(να δηΐϊπη ἀθημμ ΟΒίγᾶγα 56. Π0ἢ 
᾿ηλπιϑίθ ἴδοουθ Αἰ θημὰ5 οὐπὶ ἰῃ- 
ἔεϑι1551Π115 ΠΟ 5110}8 ἈΡΘΤΘαἸ ΘΠ (6 Π1) 
δι υοὰ ϑθαυῖίαν αὐτὴν (τὴν 
ἑαυτοῦ, ἣν ἀπώλεσεν) ἀνα- 
λαβεῖν. -- καὶ φιλόπολις... 

Οὐ δυρυτηθηίαιοημα ᾿ἰ5ΟογΓ ἔθη, 
ΧΥῚ 12--͵τ4 οοηΐογὶ ΑὙΠ, 
8 δ. οὕτως. Οἵ, 84. 1 76, 2 

-- προβαλλόμενον. Προ- 
βάλλειν ἰἷος οϑὲ ργοΐεγτγθ, ἴᾶ- 
οἴανθ, αἀἰοίίταγο. Οἵ, δάη. 1 
18, ἃ. --- εἰ... ἔβλαπτον. 
Οἵ. δάη. ΠῚ 82, 3, -- ὅσῳ. Οἵ. 
δά. ΠῚ 11, 1. --- τά τε ἐκεῖ 
βραχεὲ μορέῳ. Ἶ ', 6. βρα- 
χεῖ μορίῳ τῶν ὑμετέρων στρα- 
τιωτῶν ξυμπαραγενόμενοι τὰ 
ἐκεῖ σώσητε μεγάλα, ͵Ἰ. 6. 
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98. Ὁ μὲν ᾿ἡλκιβιάδης τοσαῦτα εἶπεν. οἵ δὲ Μακεδαιμό- 
νιοι πρός τὲ “Ἰακεδαιμόνιοι, διανοούμενοι μὲν χαὶ αὐτοὶ πρό- τφλεμόν τὴν 

τερον στρατεύειν ἐπὶ τὰς ᾿Αϑήνας. μέλλοντες δ᾽ γνώμην ἔχου- 

ἔτι καὶ περιορώμενοι. πολλῷ μᾶλλον ἐπερρώσϑη- ἤδαθς ΤῊΣ 
σαν διδάξαντος ταῦτα ἕκαστα αὐτοῦ καὶ νομέ-- λεύουσι πα- 
σαντες “παρὰ τοῦ σαφέστατα εἰδότος ἀκηκοέναι" Ἔρις 
ὥστε τῇ ἐπιτειχίσει τῆς “:εκελείας προσεῖχον δητὴν Σικελίαν 
τὸν νοῦν καὶ τὸ παραυτίκα καὶ τοῖς ἐν τῇ Σι-"᾿ὐσόμενον. 
κελίᾳ πέμπειν τινὰ τιμωρίαν. καὶ Γύλιππον τὸν 
Κλεανδρίδου προστάξαντες ἄρχοντα τοῖς Συρακχο- 
σίοις ἐκέλευον μετ΄ ἐκείνων καὶ τῶν Κορινϑίων 
βουλευόμενον ποιεῖν ὅπῃ ἐκ τῶν παρόντων μά- 
λιστα καὶ τάχιστά τις ὠφελία ἥξει τοῖς ἐκεῖ. ὃ 
δὲ δύο μὲν ναῦς τοὺς Κορινθίους ἤδη ἐχέλευέν 
οἵ πέμπειν ἐς ᾿“σίνην. τὰς δὲ λοιπὰς παρασκευά- 
ζἕεσϑαι ὅσας διανοοῦνται πέμπειν καί, ὅταν και- 
ρὸς ἧ. ἑτοίμας εἶναι πλεῖν. ταῦτα δὲ ξυνϑέμενοι 
ἀνεχώρουν ἐκ τῆς “ακεδαίμονος. 

αἴαπι ροβὶ νοῦν ἔχειν ὅ0ρῃ. ΕἸ. 9708: ἐγἠαϊίοεί. Ὅς βραχεῖ μο- 
θέῳ οορίατγιπὶ ρΤίοΠῚ 5 σηἰβοδηϊθ 1014, --- Αλεανδρέδου. θε 
οἵ Π| 89, 23 ἣν δέ που μορίῳ δου νἱά. ἀἀη. 104,2. -- προσ- 
τινὶ προσμέξωσι οἱ Χεη. Ογτ. τάξαντες ἄρχοντα. σῇ. 
Υ 4, 20 ἐλάττονι ἔτι μορίῳ. δάῃη. 1Π 26, 1. -- μετ᾽ ἐκεί- 
ΘΙ πη τον Θοττηδηὶ «Αϑέοϊίμπιῳ, αἱ- 
οὐπύ δ'πθ α|]0Ὸ ΘΟΠΊΡ]ΘΠΊθηΐο. 
θὲ δαϊεοιῖνι α8ὰ Ρτοϊθριϊοο, ααὶ 
ἰηνθηϊταν ἴῃ σώξειν μεγάλα, οἵ. 
ΘΠ ΠΗ Ἢ δύθ6.: ψ θ᾽ {. 
οἰκῆτε. ᾽ὰ. δἅη. 88, 9: 
ὰρ. 99. 51. μέλλοντες 
«καὶ περιορώμενοι, 85ε8 

αἄδ ας οὐποίϊαηΐθ85 εὐ οἷτ- 
ΟὈτηΒροοϊδ 65. ΝᾺ βὶο., δὶ 
γογθ8., ἃρῖθ μος ἀϊοοίαν ἀ6 1118, 
ἀαοταπὶ ἃ Ταο, ἢὺ πηθηΐϊο, αὶ 
850, ἀπθδῖο δγᾶπί ἃπῖπη0 οἱ ἢϑθϑὶ- 
ἰαθαπί, ϑ8ῖο Οἷο, Ταβο. 1 [30, 
13] ἀπθὶτδηβ, θό πϑυ ρα 
οἴδη8, μϑοβίτδ 5." ΒΊΘΡΉ. 
ἴῃ ΤΙ 6858. 8. ἢ. ν. Οὗ δάῃ. ΤΥ 18, 
1 εὐ Ι 108. -- διδάξαντος 
οὐ ςπαὶ νομίσαντες. Οἵ, «ἀη. 
Ἐς 1 οἱ ἀδ καζιπᾶη. ΤΊ, Ἴ. 
8 2, πέμπειν. [πῆπιιῖνιβ 

ΒΙ τα Ποὺ πο ροβὶ νοῦν προσέχειν 

νῶν καὶ τῶν Κορινϑ ων. 
Οὐπὶ ἰορϑιὶβ ϑυγαοιβαπογιπι οἱ 
Οοντπιῃιονατη απὸ ϑραγίαθ σοτη- 
ΠΟΥ Α ΠΕΡ 118. γιά. 88, 7--9., -- 
ποιεῖν ὅπῃ, φῥτορι. Ορβτᾶπὶ 
ἀδᾶτο ᾳφυοπιοῦο; '» δ. τ. 510 
Ι 608, ὃ ἔπρασσεν ὅπῃ γενήσε- 
ται, μοι οἵ, δά. -- ἐκ τῶν 
παρόντων. Οἵ. δἄη. ΠΙ 99, 
2. --- μάλιστα, ορίϊτηε, οοτ- 
ι15 5Βῖ τη 8. 

8 8. σίνην. Μεββοηϊδπὶ 
ΑΥ 18, 1) δὴ [νδοοηΐϊοαα (ΕΥ̓͂ 
ὅά4, 4γ} ΠΙᾺ ργοθΑὈΙΠὰ5. -- 
ἘῸΝ δὲ λοιπάς. Ὅς Πἰ5 νἱὰ. 
ἜΘ Ἰ ὉΠ 18.8.: 19: 5. Ξε 

ἀνεχώρ ουν, 561}. ἰΙεσαιὶ βϑυγα-ν 
ΘΒ ΠΟΓΠΠῚ οἱ τ που απη, ὅπ ρΡῈΓ 
᾿πηρ είεοιο, ἶβὶ 60 θυ! αι πῇ 8] 108 
Ροβὺ δ᾽ῖ05. ἰοσαῖοβ γϑάϊββθ β'σηὶ- 
ἤσαίαγ, οοπβαϊθ δάηῃ, 1 20, 1, 

1ὉὉ 
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ἐς δ᾽ ᾿Αϑήνας ᾿Αφίκετο δὲ καὶ ἣ ἐκ τῆς Σικελίας τριήρης 4 
τ ἐπρεέσας δ τ τῶν ᾿Αϑηναίων, ἣν ἀπέστειλαν οἵ στρατηγοὶ ἐπί 
λέας τριήρης. τε χρήματα καὶ ἱππέας. καὶ οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἀκού- 

σαντες ἐψηφίσαντο τήν τὲ τροφὴν πέμπειν τῇ 
στρατιᾷ καὶ τοὺς ἱππέας. καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, 

3 δ ᾿ , ΕΣ ας ’ 

καὶ ἕβδομον καὶ δέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐἔτε-- 
λεύτα τῷδε, ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

π γαῖὶ 94. “Ἅμα δὲ τῷ ἦρι εὐθὺς ἀρχομένῳ τοῦ ἐπι- ι 
ηναΐίων ᾿ - ΓΈΡΟΣ ἂι 

ἐπὶ Μέγαρα, 7 γιγνομένου ϑέρους οὗ ἐν τῇ, Σικελίᾳ 4ϑηναῖοι 

Κεντόριπα ἄραντες ἐκ τῆς Κατάνης παρέπλευσαν ἐπὶ Μεγά-. 

ἀρήράὶ ρῶν ἰτῶν ἐν τῇ Σικελίᾳ], οὗς ἐπὶ Γέλωνος τοῦ 
Σικελίας. οἵ τυράννου, ὥσπερ καὶ πρότερόν μοι εἴρηται, ἄνα- 
"ῈΞ ̓ Δϑηνῶν 
ἱππῆς παρα- 
γίγνονται. βάντες δὲ ἐδήωσαν τοῖς τὲ ἀγροὺς καὶ ἐλϑόντες 

ἐπὶ ἔφυμά τι τῶν Συρακοσίων καὶ οὐχ ἕλόντες 
αὖϑις καὶ πεζῇ καὶ ναυσὶ παρακομισϑέντες ἐπὶ 

τὸν Τηρίαν ποταμὸν τό τὲ πεδίον ἀναβάντες 

στήσαντες Συρακόσιοι αὐτοὶ ἔχουσι τὴν γῆν. ἀπο- 3 

ὕαρ. 94. 8 2. τοὺς ἀγροὺς αι. Η, αν. Οὗ άπ, 

8 4. ἡ ἐκ... -τῶν ἅϑη- Τηρίαν. Οἵ αἄη. ὅ0, ὃ. -- 
ναΐων. Υἱά. 14,2, -- τὴν. ἀναβάντες. Ῥδγνθηθγϑηι Α(Π6- 
τροφήν, ΡΘσαπ ἃ πὶ αἰἰπιθῃ- 
[8 Υὶ 8 Τῇ (χφήψατα). [ηἵγὰ 94, 
4 ργοὸ τροφῇ δου ΠΊΟΓΆΠΙᾺΡ 
σΟῦ (αἰοαία. Οὗ, θιοά, ΧΠΙῚ 6, 
6. 7. 8:1. Ῥεπιοβίμοηϊι (ΠΥ 28) 
αυοαιθ τροφή ναοὶ ἰάδπι φυοὰ 
σιτηρέσιον. 

(ἀρ. 94. 8 1. Ῥέμα δ ἘΝ 
θέρους. Εν δάη. Υ 40, 1. - 
τῶν ἐν τῇ Σικελίᾳ 5ϑ8υβρεοοία 
Βαηί Καθδρογο. β8πθ. Πο0 ἃᾶ60 
ΡΕΓ 56. ἱπίβ]ερίίαν, ὧὐ δἀάϊίαπι 
το] οβύϊδτη ἴδοϊαι, --- οὖς, 56}}. 
Μορϑύθηβοβ. Οἱ, δάη. 74, 1, 
ὥσπερ... εἴρηται. Υἱὰ. 
4, 2. 

8 2. τοὐςτε ἀγρούς. [1,6- 
νἱΐοῦ ἱγαϊ θεία δὲ Ρνίίου!α, αὐυϑϑΪ 
ϑἷπθ ψϑῦρο καὶ... τὸ πεδίέον 
᾿Θϑοαίαγαμι 5ἰ.. ΟἿ, δάπ. Ι16, -- 
ἔρυμά τι. μΠυὰὰ ἔρυμα 6558 
φρούριον τῆς Μεγαρίδος 6χ- 
ἰδιϊπηᾶὲ ΟΙΆν θυ, 4αθηὶ νἱά6 ἴῃ 510. 
Ῥ. 154: ἘΤΕΙΞΙ σὴ, Τὅ, 1. - 

ΠΐΘη565 ἰᾶπὶ πεζῇ δὰ οϑίϊα Τογῖδθ, 
ἴῃ ουΐὰ5. οοην8}16 ἀβοθηἀθγαηΐ, " 
6. «Δ Πα υδπίππι 'π ἰπίουϊοτα γορίο- 
ἢἷ5. Ργοΐεοι! βηΐ, Τὸ πεδίον 
εβί τὸ τοῦ Τηρίου πεδίον. 
ΟἸα55. ἀποβάντες 5οτρϑβὶί, αυοά 
γουθαηὶ κομέξεσϑαι οϑίεπαογεί 
σΟρίᾶ5 ΤυγΒ5. ἴῃ ὩᾶΥθ5 ἰῃΊροϑῖὶ- 
(ἃ8 6556 ἰίδαιῃιΒ πεζῇ ἴΐεγ ἃ οδ- 
ϑίθ!!ο δά ογᾶπι β' σι ἤοαγοί; δἰϊ8 ΠῚ 
αυϑις ἀοπιοηδίναγα παρᾶάχομι- 
σϑέντες ἰάεπι 6556 δίᾳι16 ΒΌΡΓ8 
παρέπλευσαν. ϑ8ε4 αὐϑις δά 
παρά τοίοτίαγ αἰτία αθ σ γ0 0 ΘΟ πη- 
πππο; πομίξεσθαι δυίθμι εἰἶϑπὶ 
46 ἰουγαϑίυῖ ἰτπογα ἀϊοίτυγ (ΠῚ 
114, 4), οἱ οὐϊϑιηδὶ ποὴ ἀΐοογα- 
ἴ0Γ, ἰδη6 η 51Π)116 Ζθυστηᾶ 5.8- 

ἴμογθ ῬΟββθηηι8 δία 6 ἵν 24, 4; 
ἀοϊπάθ παρακομισϑέντες πΟΠ 
ροίοδυ βἰπιὰ! ἰοῦ δά ογᾶπιὶ οἵ 
ΡΥϑ  έθν ογᾶπι ἰϑοία ΠῚ ἰπάϊοανα, 
ἴα αὐ {Ππ|ὰ σἰσηϊῆοοί πεζῇ 
παρακ., Πο0Ὸ ναυσὶ παρακ. 
Ραίει ἀναβάντες 84 50188 ἰοτ- 
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ἐδήουν καὶ τὸν σῖτον ἐνεπίμπρασαν᾽ καὶ τῶν 
“Συρακοσίων περιτυχίντες τισὶν οὐ πολλοῖς καὶ 
ἀποχτείναντές τέ τινας καὶ τροπαῖον στήσαντες 

8 ἀνεχώρησαν ἐπὶ τὰς ναῦς. καὶ ἀποπλεύσαντες ἐς 
Κατάνην, ἐχεῖϑεν δὲ ἐπισιτισάμενοι πάσῃ τῇ στρα- 
τιᾷ ἐχώρουν ἐπὶ Κεντόριπα, Σικελῶν πόλισμα, 
καὶ προσαγαγόμενοι ὁμολογίᾳ ἀπῇσαν, πιμπράν- 
τες ἅμα τὸν σῖτον τῶν τὲ ᾿Ινησσαίων καὶ τῶν 

4 γβλαίων. καὶ ἀφικόμενοι ἐς Κατάνην καταλαμ- 
βάνουσι τούς τὲ ἵππέας ἥκοντας ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν 

πεντήκοντα χαὶ διακοσίους ἄνευ τῶν ἵππων μετὰ 
σκευῆς. ὡς αὐτόϑεν ἵππων πορισϑησομένων, καὶ 

ἱπποτοξότας τριάκοντα χαὶ τάλαντα ἀργυρίου 
τριακόσια. 

9ὅ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ἦρος καὶ ἐπ᾽ "Ἄργος στρα- 
τεύσαντες “ακεδαιμόνιοι μέχρι μὲν Κλεωνῶν ἢλ- 
ϑον, σεισμοΐῖ δὲ γενομένου ἀπεχώρησαν. 
γεῖοι μετὰ ταῦτα ἐσβαλόντες ἐς τὴν Θυρεᾶτιν 
ὅμορον οὖσαν λείαν τῶν “Ἱακεδαιμονίων πολλὴν 
ἔλαβον, ἣ ἐπράϑη ταλάντων οὐκ ἔλασσον πέντε 

2. χαὶ εἴκοσι. καὶ ὃ Θεσπιέων δῆμος ἐν τῷ αὐτῷ 

ϑέρει οὐ πολὺ ὕστερον ἐπιϑέμενος τοῖς τὰς ἀρ- 

μι στρατεῖαι 
“ακεδαιμο- 
νέων καὶ ΄49- 

καὶ .ρ- γείων. στάσις 
Θεσπιέων. 

χὰς ἔχουσιν οὐ κατέσχεν, ἀλλὰ βοηϑησάντων 

ΓΕΒίγεβ ΟΟρ 5 Βρθοίαγο, -- τισὶν πορισϑησομένων. Οἷ, άπ, 
οὐ πολλοῖς. Μία. δἅη. 17 ΙΓ 14: 8: 
75. 4. ὕαρ. 9ὅ, ὃ 1. Αλεωνῶν. 

γιά, δάη, Ν' 67, 2. ὕιτ δαυίΐδθπι 
8. 8. Κεντόριπα. Ῥε μυΐι8 

ορρὶαϊ 5Βτὰ οἵ. Βιγδθ, Ῥ. 212 
κεῖται δ᾽ ὑπὲρ, Κατάνης τὰ 
Κεντόριπα συνάπτοντα τοῖς 
αΑἰτναίοις ὄρεσι καὶ τῶ Συ- 
μαΐίϑῳ ποταμῷ ῥέοντι εἰς τὴν 
Καταναίαν εἰ Πο]πι, Ηΐϑι. 516, 
1. 68. - ἅμα, ἰ, 6. ἄμυπι ἀΪ5- 
οοάυπι, -- Ἰνησσαίων. Ὅε 
Ιηθ888 νἱᾷθ βιργὰ 1Π 108, 1. 
Ὑβλαίων, ἈγΌΪδῈ ἜΕΤΕ ΞΕ 
5611 τηδ]ο νυ 5. Ἰηοοάγαμη, ΟΥ̓, δάη. 
62, ὅ. 
ἐ 4͵ τούς τε ἱππέας. Οἵ, 

98, 4. -- ἄνευ τῶν ἵππων, 
Βῖηθε 6418 δεΐβ, -- ὡς. 

Ὀ6π6 πο ποπηϊηδιὶ ΟἸθοπαβ ρο- 
ἰαΐἶθ86. ἱπίθ! !]θσαβ, 1 οοἀϑοηη πὶ 
ΠΟ Τϑοίᾷ 6Χ 5110 στο ρεγ Τῆγγθα- 
[146 π| ἴῃ Αὐβοιάοπι, Βεθς πον; 
ὅϑ, 2, ρϑὺ Αγοδάϊδπι ΡΕ]ϊαπίθιῃ 
Ῥτοΐεοιϊ 6588 οΧ᾿βεἰπιδηαὶ 50πί. --- 
σεισμοῦ... ἀπεχώρησαν. 
Οὐ. ΠΙ 89, 1, -- Θυρεᾶτιν. 
ΟΥ 1 217, 2. -- οὐκ ἔλασσον. 
ΟΥ, ΜαμΝ. στ, 8 455 8άῃ. 4. 
Κυιθο, αν. ἢ 49, κ᾿ δάη, 8. Ετὰὺ- 
βίγα Ἰσίταν ἢ πέντε Ἠριν. διυᾷ, 
Τηῖο. Ρ. 90. 

8 2. οὐ κατέσχεν, Π0Π 
οὈιϊηαϊί, Ρτοροβὶ τα πὶ 8858 - 
ουΐα8 651, Οἵ, δά. 89, 2. [)γ8, 



οὗ μὲν Συ- 
ρακύσιοι τῶν 

5.π -. 

Επιιππολῶν 

198 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, τις΄. 

Θηβαίων οἱ μὲν ξυνελήφϑησαν, οἱ δ᾽ ἐξέπεσον 
᾿ϑήναζε. 

96. Καὶ οἱ Συρακόσιοι τοῦ αὐτοῦ ϑέρους ὡς 
ἐπύϑοντο τοὺς [τε] ἱππέας ἥκοντας τοῖς ᾿ἀϑηναίοις 

τὰς προσβά- καὶ μέλλοντας ἤδη ἐπὶ σφᾶς ἰέναι, νομίσαντες, 
σεις διανο- 

οὔνται 
᾿ 

φυλασσειν. 

ἐὰν μὴ τῶν ᾿Επιπολῶν κρατήσωσιν οἱ ᾿4ϑηναῖοι, 
χωρίου ἀποκχρήμνου τε καὶ ὑπὲρ τῆς πόλεως 
εὐθὺς κειμένου, οὐκ ἂν ῥᾳδίως σφᾶς, οὐδ᾽ εἰ 

κρατοῖντο μάχῃ, ἀποτειχισϑῆναι, διενοοῦντο τὰς 
προσβάσεις αὐτῶν φυλάσσειν, ὅπως μὴ κατὰ 

ταῦτα λάϑωσι σφᾶς ἀναβάντες οἱ πολέμιοι" οὐ 
κ᾿ “᾿ » ᾽ ᾿ ν -Ξ ἢ 

γὰρ ἂν ἄλλῃ γε αὐτοὺς δυνηϑῆναι. ἐξῆρται γὰρ 

(αρ. 9ὅ. 8 2. ᾿4ϑηναίων ρτο Θηβαίων ταυϊιὶ οοἀά. 
ἐξέφυγον δι. Η. ρτο ἐξέπεσον, 564 6χ ἰπίογργθίδιῖ 016, 

50}0]. ἴῃ 84π. δἀϑουίρίαπι οὐ δάη. ΝΠ] 71, 6. 
Ολρ. 96. 8 1. τὲ οπι. αι, Η., ταδίυγ ἰᾶπιεῃ Ἠδυίαηβ, ἀδ 

Ῥατγι. 1 ρ. 117. ϑεὰ ποη πηθπογαηΐαν αἱ διργὰ 94, 4 811], ,.Δ6 αυϊ- 

θπ5 4υϊά οοπιρογογίηῦ, δὲ 8]. ἰϊα ἱπύθγρυθίαυβ, 488] ροϑύ ἡκοντὰς 

Ρατιΐοαϊα βοεῖρία εἰζ, ποπ Τηυογ ἀἰάθα 680 [866 {γαίθοιϊο. δα 6. ἢἶδὶ 

καὶ ἱπποτοξότας (εἶ. 94, 4) ἐκοϊάϊθ86. τηᾶν δ, ἰδοῖΐο Και. Η. ργδᾶε- 

ἕογθηάα δϑί. 

σῇ 

ταῦτα 855. Αὐρ. 6]. Τὶ Ρα4], 1ι, Β65. ὅτ, Ε. Μοβαι, Μ,, τεϊϊααὶ 

ταύτας, αὰο θη οϑί ορυϑ. 

8. 2. 

ΠῚ 42. -- ἐξέπεσον, ενᾶ- 
βεογτια πη. Ἐξελϑόντες ἔφυγον 
εἰς τὰς ᾿Αϑήνας τοοῖε 50})0]. 

Οὰρ. 906. 8 1. Ἐπιπολῶν. 
Ἐρὶροϊδυη. ἀθβογιρίίοποπι 6χ- 
Βῖθθης Οἷαν. 5ἴο. Ρ. 148 5ᾳ. 1,6- 
ττοπη. ὅγιδο. Ὁ. 44 54η. Ἃ6|}. 
ἀδ 51:. ϑὅγγδο, Ρ. 58 544. Ποίιῃ. 
Ηἴϑι. δῖ. ἢ ρ. 81 5ᾳ. ΑὉ Δοιγᾶ- 
ἀϊηα οοοἱ ἀθη 6 πὶ ν υβ 88 ὑγἰδησ ]ΥῚ 
ἔολπα πᾶθο οἰαῖδ ρἰαπἰ 1165. ρϑυΐᾶ- 
εἶτὰ ἀ5ϑαγοϊεῖη δου μΪ πδίιπι Εα ΡΥ οἰὶ 
οδουπΊθη ἴαϑιϊραία δίηιιθ βερίθη- 
(ἱοποπὶ οὐ πιεγϊἀϊθπη ψΘΥβ15. ἴῃ 
Ργϑθοαρθ δὐυγυριᾶ. -- εὐϑύς 
Ἰηϑοίθηα5 ἀθ ἰοοο ἀϊοίυπι δβί 
ργοὸ εὐϑύ. Οἵ τἀπιθὴ δά. ὙΠ] 
1, 2. Β᾿π τον ἄντικρυς ἀθ Ι'οοο 
Ροϑβίίαπι νἱἀϊπηὰβ 49, 1. --- τὰς 
προσβάσεις αὐτῶν. Ἐϊ5 δἀ- 
τεἰθιι5 ἰῃ Ερὶροἶα5. ΡῈ. ΓαρΡ68. ΒὰπΠῸ 
Ἰοσῦτα οἰγου πηάδηΐοβ ἀϑοθηἀθυϑίαγ, 
ὙΓε8. 6556 ἰπ Νρδρο οὶ γεοθηίϊουα 

γιά. δάη. 11 69, 1 ΕΟ 27, 1. 

ἐξήρτηται εοἀά., ἐξῆρται 5610]. Οὗ δάπ. 

βία Τεπηθηϊία ἀοοοί [,6α]ς. ἀρυά΄ 
ΒΙοοπιῇ, εἀ. 2 νοὶ]. Π ῥ. 676, 856ά 
ΡῈΓ Πο5 π6 Αἰμθπΐίθηβεβ ἅ50θη- 
ἀογθηῖ, ἀππθπά πὶ ΠΟη οὐαί, ΑἸ1058, 
ἂς αυϊνυθ5 πο τπδχίηϊθ οορὶίλη- 
ἄμπι, «ἃ Εὐυνγοιπὶ ΡΘΥιΪΠΪ556 
ἐχ 91, δὲ ΥΙΙ,.2, Ἀ. ΑἼΕΗΣ δΠ, 
1 ἀρρᾶγοι. Ῥοπᾶεοί αἸΠἸ θημτο 
Ιοοὶ ἀοβηϊίο εχ δἰία Ευγυοὶὶ, 
ΡΓΟΡΘ 40 6πὶ Π08 δαϊία5. ἔυϊδ88 εχ 
917, 2. ἴιᾳγα οοπίοῖδβ. - δυνη- 
ϑῆναι. ϑίῖιμα! ἀυαὶ ἀναβῆναι 
ἐνόμισαν, πος οὁχ διενοοῦντο. 
Οὗ, δάη. Ν 8, 2. 

8. 3, ἐξῆρται. Ἠϊο 5ε}10], 
δἀποίαυ: μὴ ἐπὶ τοῦ ἐξῆρϑαι 
καὶ μετεωρίσϑαι ἀκουέσϑω, 
οὔσης τῆς διανοίας τοιᾶσδε" 
τὸ γὰρ ἄλλο χωρίον πλὴν 
προσβάσεων ἅπαν ὑψηλόν ἐστι 
καὶ κρημνῶδες καὶ ἐπικέκλι- 
ται πρὸς τὴν πόλιν ὥστε κατα- 
φανὲς ἔσωϑεν εἶναι. ϑεὰ ὁᾶ 
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τὸ ἄλλο χωρίον καὶ μέχρι τῆς πόλεως ἐπικλινές 
τέ ἐστι καὶ ἐπιφανὲς πᾶν ἔσω᾽ Ἁ 3: ᾿ς 

και ὠνομαῦται 

ὑπὸ τῶν Συρακοσίων διὰ τὸ ἐπιπολῆς τοῦ ἄλλου 
εἶναι ᾿Επιπολαί. καὶ οἵ μὲν ἐξελϑόντες πανδημεὶ 
ἐς τὸν λειμῶνα {τὸν παρὰ τὸν ἴάναπον ποταμὸν 
ἅμα τῇ ἡμέρᾳ (ἐτύγχανον γὰρ αὐτοῖς καὶ οἵ περὶ 
τὸν Ἑρμοκράτη στρατηγοὶ ἄρτι παρειληφότες τὴν 
ἀρχήν) ἐξέτασίν τε ὅπλων ἐποιοῦντο καὶ ἕξακο- 

ΒΘ ΒΕΧΟΒΠΌΙ Κν8|}.5 

ΘΧρ!οδιῖο δα ἰγδα τατη ΒΟΥ Ρ ΓΔ ΠῚ 
ΞΕυοξηται πηᾶ] 8 ἀρρίϊοαίαν, Νὰπι 
ἐξηρτῆσϑαι πυδαιαπη ΑΙ τὰ πὰ οἵ 
ΡτΟΟΪ να πὶ 6556. βἰρηϊῆῇοαι οἱ 
ΟΠ πίθιι5. [0οἷ5.,. δ] αἰϊφαϊὰ ἐξαρ- 
τάσϑαι ἀϊοϊταγ,, ἀπά 6 ΠΠπὼ ρθη- 
ἄθαῦ δυΐὺ ἱπάϊοδίαν. δὰΐ σορὶδυὶ 
Ῥοίεβί. Αβδγιηίαγ ααάοπὶ δὰ 
ἀοἰεπθπάδηι ΠΡ ΟΥ ΠῚ βου ρ ΠΡ ἈΠῈ 
ΡΙας, Απτ, 46 τὰ , μεγάλα πεδία 
τῶν λόφων τούτων ἐξήρτηται 
οι δίναθ. ρ. 290 ἐξήρτηται γὰρ 
ἡ χώρα ((ρπιδπἰα) πρὸς νότον; 
564. δριὰ Ρ]αι. ἐξήρτηται νίτῃ 
σοδᾶθτθηἱ Παῦοι οἱ ἀρὰ δίγδθ. 
6Χ οοΡϊβϑίηθ Οἀβα θΟ ἢ ΘΙΠ6ῃ- 
ἀδίϊοπα (πᾶ εἰαία αὐϊάθτη δβί 
(δγπηδηΐαᾷ νϑυϑιιβ τηϑγϊ αἴθ, βοα 
ΠΟῊ ρτοοΙ 15, νϑγυτη ἐδ 18 βορίθη- 
{τ υποπὶ ν  υβ5) δαϊίονοβ ἐξῆρται 
γθοθρϑιυῖιμ, Νραὰρ [ναὐϊπογιπι 
ΒΌΒΡΘΠηΒ.8,) αἰ0α ἰτθη] || 6 ἃ- 
ἴὰν (οἵ. εις, Αθη. ὙΠ 190), 
ΡτΟΟΙν 6 ΠῚ, 5664. 5] πιθ πὶ αἰτἶτα- 
αἀἴπαπὶ ἱπάϊοαί, ΜΘ γιιΠῚ 5610]. η6 
Ιερῖββθ εξα τος ἐξήρτηται οτεάϊ- 
Ται5, 86 ἐξῆρται. Νάηι οττγαί 
ΟΙα55., σα πὶ διπὶ 6 ἐξῆρται [6- 
Θαῖαγ τηθηθιδ ἀἰοϊί, Νοαιθ ΘηΪπὶ 
ἴα!βο ἰοσὶ, 86 ἰηϊ!εσὶ γνοϊιδί. 
Νοῆ διιίθη. ἰϊπιθ πὶ οὐαί, Π6 
με ἐξήρτηται δδάθηὶ δἰίητθ 
ἐξῆρται νὶ δροίρογει, φαοηΐδπι 
βεπιθηιία ρίδπθ ἀΐνεθιβᾶ ϑαῃΐ 
ἐξαίρω εἰ ἐξαρτάω. Ταπι νεγὸ 
ἴτὰ ἀδη Ρογβρίοὶ ροίββί, αυϊὰ 
β510ὶ δὲν 560}0). ἱπιθγρυγθίατο,, 8] 
δυμτη ἐξῆρται ἰερῖβ56. ϑβιδιιίηιιϑ, 
ἰϊα αὐ κηἰπιχάνοτιδε πο νογθιπὶ 
ἢϊο πο αἰιϊεπἀϊηοπὶ φ θα μδ (6 Υ 
εἰδίαπι (μαθο δηΐπὶ εϑί μετέωρος), 

δ ΄ 5 
ἑπτακοσίους οοἰά, 5ὶ ΟΠ ΟἸΊΠΘ8, 

564. ἀδβοθηπθηίθιῃ δία ᾿ποϊπδη- 
ἰδ βὶρηἰῆσαγο. Αἰᾳαθ ΠΟ πιοάο 
οὐ νϑῦὰ εὖ θογβρίοθα οβϑὺ 56}0]. 
δἀποίαιϊο. Οποά δαίοιη Κτιιθο. 
αἴοὶ οδηβού. γϑ 48 πὶ ΓΘΡΊΟΠ 6 ΠῚ 
ΟΠ Ἐρ᾽ρο "15 ΥΥΥΝ τὸ 
ἄλλο χωρίον ἰρϑὰϑ Ἐρίροιαβ5 
ΡΥΓδοίον τὰς προσβάσεις 6588 6Χ 
8.11 εἰποοι. ἕὦτδα οὐπῃ ἰτὰ 5ἰηΐ, 
ΒΟΥ ρΡίθΓαΙη ἃ 560]. ΠΙΘΠΊΟΓαίἃ ΠῚ 
ὙΠαογα αΐ γεἀι]αϊπηιβ, --- ἐπε- 
φανὲς. ,. ἔσω. ὅ6Πο!. κατα- 
ανὲς ᾿ἔσωϑεν, ΓΝ 10,3 
πιφανὴς ἔξωϑεν. Νβαια ψϑιῸ 

ἴάδο νϑῦῦα ἰθπηρια πᾶ βιηΐ; τὑθοίβ 
δμΐπὶ Ρονί. ᾿πύγΓΟυ 5115 ρϑίθηβ, 
παοὴ ἵππθη ἠϊπ δἱοἠμέθαν; παπὶ- 
486 πλυΐϑιι5. δϑ βρθοίδης8 Πρ θὰ 
αὐ δἰαποίοη5. ΨΝΊὰ. δάμη, 1 64, 
εὐ. ὙΠ 19, 2. -- ἡνηνόχος Ἀν 
Βιρτα, Οὗ. μοῦ. δὰ Ρινζη. ρ. 
120. 

ὃ ὃ. τὸν λειμῶνα τὸν» 
παρὰ τὸν Ἄναπον. ὅΟιαΐι 
παρὰ τὸν ᾿4. ποι δά ἐξελϑόν- 
τες, βεὰ αὐ τὸν λειμῶνα ρεῖ- 
{ἰη 6, ΡΠ α 18. ἰτουϑηάπβ δβί, 
Ὀ  ββί πη]6 ἐδ ῬΓΟρΡίΕΡ, ᾿ΠΒΘ4 68 
αὗται 1 81, 4 ἰτθπιαῖα ΨΙ 58, :, 
ἀθ αυο οἵ, ᾿δάπ, θς ἴιοὸ ρτδίο 
δὰ δβἰπἰβίγαπιὶ Απδρὶ στἰρᾶπι (,,1Δ ὐ- 
ΝΘΓΒ8. Οϑίϊιπι Ογαπδθ, ορίποι, 
εὐ ρδιυθοβς ('061}}.) ρομεδπᾶο 
ρυδθίοῦ 97, 2. 8 νἱά. Οἷαν. 816. 
Ρ. 110. θουν, 8516. Ρ. 191. [μδιγ, 
γεν ρ. 61. δὲ ἌπΑρΟο ἷρ80 οἵ, 
600, 2, -- αὐτοὶς. Οἵ, φάη. ΠῚ 
98, 1, --- οἱ... στρατηγοί. 
Μιὰ 12, ὅ. 18, 1. -- ἐξέτασιν 

ἘΡΓΞΩΣΙΣ Ὀΐ δ6η. ΙΥ 14, 8. 



οἱ δ᾽ ᾿49η- 
ναῖον φϑα- 
νουσι κατα- 

Ἐπιπολὰς 
καὶ μετὰ 

τοῦτο φρού- 
ριον ἐπὶ τῷ 
“Μαβδάλῳ 
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σίους λογάδας τῶν ὁπλιτῶν ἐξέκριναν πρότερον, 
ὧν ἦρχε Διόμιλος, φυγὰς ἐξ άνδρου, ὅπως τῶν 
τε Ἐπιπολῶν εἶεν φύλακες καί, ἢν ἐς ἄλλο τι 
δέῃ. ταχὺ ξυνεστῶτες παραγίγνωνται. 

91. Οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι ταύτης τῆς νυχτὸς (ἣν 
τῇ ἐπιγιγνομέν,; ἡμέρᾳ ἐξητάξοντο [καὶ] ἔλαϑον 

λαβόντες τὰς αὐτοὺς παντὶ ἤδη τῷ στρατεύματι ἐκ τῆς Κατά- 
νης σχόντες κατὰ τὸν ΖΔέοντα καλούμενον, ὃς 
ἀπέχει τῶν ᾿Επιπολῶν ἕξ ἢ ἕπτὰ σταδίους, καὶ 
τοὺς πεζοὺς ἀποβιβάσαντες ταῖς τε ναυσὶν ἐς τὴν 

οοτίθ Ῥ] ΣΙ Πηΐ, 
Ὁ ὙΠ 5. Ἢ 

εἴησαν οοαα, 

δάη, ΠῚ 22, 8. 

ὅΔρ. 97. ταύτης τῆς 
νυκτὸς ὌΝ τῇ ἐπιγιγνο- 
μένῃ ἡμέρᾳ. ὕὑτη 6Χχ δὰ αὐδ8 
Βοααϊαν πϑΡγαίϊομθ οἰδυὶβϑὶ μη 8 
ΘΟσΠΟΒΟΘΓΘαΓ ΑἸΠΘηΐΘη5685. δᾶ 
ποοίο, 486 αἴθοπι 4110 ΞΘ Υϑοιι58η] 
ΟΟΡἾ85 Τεοβπβεδηϊ ρυϑβοοββὶν, δὰ 
Τεοπΐθπι ἰοίο Θχογοῖίαι ῥγοΐθοίοβ 
6886, ἴδπὶ ἴῃ δᾶ, πιαὶ. ΡΟρρο ἢ 
δχοϊάϊδϑθ βυβρίοαίιβ οδί; ἀθὶπὰθ 
καί, αποὰ φἀπηῖ5βα ἤδο δοηἰδοίανϑ 
ἐξητάξοντο εἰ ἔλαϑον ποη ἴϑτη 
ἴαησοῦα ροίεβι, Μᾶν. Αἀν, οὐἱί, 
Ι ρ». 828 ἀε]εῦῖ ᾿ἰυβϑῖΐ πδθὸ δᾶ- 
ἄδηβ: νΝοοίρθ, 4υ81ὶ ἴπ56- 
οαΐο ἀϊε (᾿ἸπΠ56οατα5 651. 4165) 
410) ϑιγυδοιβδηϊ ΘΟ ΡΊ ΔΥΌΤΓ6- 
ΟΟΠ Βα πὶ ΒῈΡουΐοῦο οαρὶίθ οΟπι- 
τηϑηογαίθη ἰἴθοοῦαπί, ἰἴ8Π 
ΑἸ δα πἾ 6 ἢ 568 οο. ΟἸἾΒ50 ΘΥΓΟΤΘ 
ἢ δαάϊιιτη εβϑί καί. Ουοά αιυἱ- 
ἄδλπι ροβὶ ἐξητάξοντο νθιθαπι 
Χο ἀἶβδα Ραϊαγαπὶ (ἀνήγοντο), 
ῬΤΟΥΒΙ5. δἂπι ΘΟΠἸΘΟἰ ΓΔ πὶ Θν ΘΔ 
ἐκ τῆς Κατάνης δαϊαποίππι, δὰ 
σχόντες, αιοα οὐπὶ ἀνήγοντο 
οὐπἰαη θη άητη ΠΘοαββϑυῖο [δ δι". 
Ρδγαπι. ΠΟὈΪΒ8 ̓ ΡΤΟΌΔΌΙΠ δύ 8 νἱὰ6- 
ἴὰν πᾶῦεγα ἐκεῖνοι ἘΝ οί ἃ 
ΟἸ458. βυθϑιιαίατη, ἐξητά- 
ξοντο ἀε ΒΥγδουΒΔ}18 ἜΝ 6588 
ΘΧ ΒΌΡΘΥΙΟΓΘ θη θεᾷ 5'πΠ 6 ΤΠΟΤἃ 
Ροτδβριοϊίυν, --- κατὰ τὸν 4έἐ- 

οἰϑὶ ῃ06 δχ 8010 πὶ. δῇεσί Βεκκ. ἴῃ δᾶ. ϑδίθ, ΟΥ, 97, 

Οἵ. 54. ΠῚ 42, 4. 
παραγίγνοιντο, ἘΣ τ968. Οἱ. Μδμ}. 8. 618, 8 ρ. 1182 εἱ 

οντα. οἰ μθίτοηηἰὰ5 [5γΓ, 
62 54.] ἱπίο Τπαρϑυτη οἱ Οδ- 
πᾶπηλ ΟΟἸ]ΟΟΔἢ5. αἰ] ρ πο σοία- 
ἰαία5 εδί ἃ (6! θγο, [9 ΘΟΠ 6 Π} 
ἰηίοῦ ΤΠΑΡΒαπι οὖ ρΟΥΓῸ ΠῚ ΤΡΟΒΘΙ- 
ἸΙογα πη ἔπ15858. τϑοίθ ἀεἴεπάθηιθ."ς 
ΒΙοοπιῖ, 6 Ἰοοὸ 1ών ΧΧΙΝ 
89, 18, ἴῃ αὑοὸ αὐΐπαπο τηϊ]ῶ 
Ῥᾶββσση ἃ0 ΗΘΧΆΡΥ]Ο ἃ06586 
ἀϊοϊίαν, νι 6 "ἰός ἀἰδραίαηίεβ ᾿ηΐον- 
Ῥ͵ΓΘίθβ. ,», 51 Π60 56Χ ββθρίθηνγνθ 
βἰδάΠ8 αὖ ἘρίροΙ15 ἀἰβίαθαί, θὲ 
ἴῃ (ΕΥΓΆ ΠῚ ΘρΡΤΘ581 δἰηΐ, 5815. 4}}1- 
σοηίον ἀοἤηϊν! ροίθβυ; ἔπὶὺ Θηΐπὶ 
Ἰοοὰβ Ργοροιηοά πὶ γϑοίᾶ δὰ 56- 
Ῥίθη !οημ πὶ ἃ ΤΥ ἃ ϑρθοίδη8;, 
ὉΔῚ βἰπυβ, αυἱ ποαῖϊα ΜαρηΪδὲ 
αἸοϊίασ, ᾿πίον. ΟΥΆΤη ὈΓ.ΠΊΔΙ ΘΠ οἱ 
τηϑυϊαϊθπι ν υρὶ!, πιθαϊο οἰγοῖίον 
᾿ηογθ ἃ ΤΠΔΡ50 δὰ 85, Ρδηδρίδτη 
ἔδγθηι, 40 ἰο00 νουβϑηίθβ ἃ ὃ - 
ΥϑΟΙ58 18 ΘΟηΒΡὶΟΪ ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΟῊ 
Ροίογαπί, Αστῃ, Ῥαύναπι ΡΟΥ ΌΤΙ 
ἴηΐγα Τανγρίαπι ἴῃ γἱᾶ 6Χ 60 ἰοϑῦ, 
ααλ ᾿᾿ Αβαρ]ϊα νοσοίαγ, Ταῦ- 
Θοίίαπι ἴθγθη βἰίαπὶ ἀἸοὶζ 1,681. 
ἀρυὰ ΒΙοοπιῖ, (εἀ. 2) 11 Ρ. 677. 
τ ΗοΪπι. Ηΐδι. 519. ΠΡ, 888 584. 
δαηάοη ἰοοὶ βἰίαπὶ ἀθβουῖθθη5 
ἀϊοῖς, ᾿οᾶϊα ΡΓΟΡΕ εϑί αβὰ ἀ6}16 
ἤπδηθ, Ὠε σχεῖν κατά, ἴῃ 40 
ΑΥπ, υβαιϊδίυν, οἵ, δάῃ. 1 110, 
4, -- ταῖς τε ναυσὶν... 
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Θάψον καϑορμισάμενοι᾽ ἔστι δὲ χερσόνησος μὲν 
ἐν στενῷ ἰσϑιῷ προύχουσα ἐς τὸ πέλαγος. τῆς 
δὲ Συρακοσίων πόλεως οὔτε πλοῦν οὔτε ὁδὸν 
πολλὴν ἀπέχει. καὶ ὁ μὲν ναυτικὸς στρατὸς τῶν 
᾿ἡϑηναίων ἐν τῇ Θάψῳ ᾿ϑιασταυρωσάμενος τὸν 
ἰσϑμὸν ἡσύχαζεν᾽ ὁ δὲ πεζὸς ἐχώρει εὐϑὺς δρόμῳ 
πρὸς τὰς ᾿Επιπολὰς καὶ φϑάνει ἀναβὰς κατὰ τὸν 

Εὐρύηλον πρὶν τοὺς Συραχοσίους αἰσϑομένους 
ἐκ τοῦ λειμῶνος καὶ τῆς ἐξετάσεως παραγενέσϑαι. 
ἐβοήϑουν δὲ οἵ τὲ ἄλλοι ὡς ἕκαστος τάχους εἶχε 
καὶ οἵ περὶ τὸν Διόμιλον ἑξακόσιοι στάδιοι δὲ 
πρὶν προσμῖξαι ἐκ τοῦ λειμῶνος ἐγίγνοντο αὐτοῖς 
οὐκ ἔλασσον ἢ πέντε καὶ εἴκοσι. προσπεσόντες 
οὖν αὐτοῖς τοιούτῳ τρόπῳ ἀτακτότερον καὶ μάχῃ 
νικηϑέντες οἵ Συραχόσιοι ἐπὶ ταῖς ᾿Επιπολαῖς 
ΕΣ ΄, κ , Ρ ν Ὁ , 
ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν᾽ καὶ ὁ τὲ Διόμιλος 
ἀποϑνησκει χαὶ τῶν ἄλλων ὡς τριακόσιοι. καὶ 

᾿ »"Ἥ ρ.9 Ἂ" Ὁ ’ 

μετὰ τοῦτο οἱ ᾿4ϑηναῖοι τροπαῖόν τὲ στήσαντες 

καϑορμισάμενοι. ΟΙ, ΡΙαι, 
Νῖο, 17. Τηᾶρβιβ πη ([5.0}8) 
ἀ6}}} Μαρηῖϑὶ. Ρῖὸ ταῖς τὲ 
Κυαθρονῦ οοηΐθοῖϊς ταῖς δέ. Αἱ 
οἵ, δάη. ΠΠΠ|ι.98:5 1...ΞΞ ἐαέοτε 
ἰσϑμῶ. Ὅς ρτδ8θρο8. νἰά, ἀάῃ, 
Πὐν 15..2: 

8 2. Εὐρύηλον. ΟΥ̓ Ἰηΐγαᾶ 
ὙΠ, 4. 48,8. ἷν. ΧΧΥ 25, 2 ιὺ- 
Π]Ὰ}]}Ὲ5 οϑί ἴῃ δχίγοιη ρᾶῦ- 
6 αΥὈ]5 νΘΥΒ115 ἃ πιδυὶ νὶ- 
ΔΘ4Ὸ6 ἱππ] Π 65 ἰογθηῦὶ ἴῃ 
ἈΘΤΟΒ πη αἰ οΥΡαπΘά 4π6 ἴῃ - 
5186.) αἱ οι αΓΥ 8 |11ΠῚ 
νοῦαὶ. [{{ππὰπ ππιπὸ δἰ Β εἰν ο- 
ἄφθονα, 4πο0α βιδίπαηί ΟἸαν. Ρ. 148. 
1 εἰγ, Ρ. 48. Ῥονν. 81., 1 ρ. 186, 
8ἃη ΜοπρΊθ ἢ} 15], τηθᾶϊὰβ ὃχ 
{1 5. τὰ πη }}}5 ποία ἴηθᾶ ἀθίμοορ 8 
Ἰηΐ 86. Θχοὶρί θη 005.) 4ΙΟΓΙΙΠΊ 
ΒῸΠῚΠῚΠ15 Βεἰνθάρυο, αποῦ ροϑβί Κο- 
ΡΠ, 10. ΤΠ ρ. 87 54. ρτοθαὶΐ 
(106}}., 8ῃ Ἰοοιβ 80 [ἷ8 ἀποθιβ 
ἀϊνουββ, αἰβϑοπίϊαηί, [Ι!μρ8κ. 1. 
ἀ, πο Μοπρὶθε! δὶ 6556. ἴᾶᾷθο 
σρηβοί, ααἷα ἰδὶ 50105 αἀϊίι 581 
Ῥυϊνῖηὶ ΕρΙρΡοΙαυὰπι 840 οοοἰἀ ηΐο, 

Οδίθυπι ποπλϊηθ (,,λ6 ὠγοαὰ 
κποῦ οὐ κηοῖϊ) μαίαι βἰρηϊβοανὶ 
τοί πὶ Ἰοσιπη δάϊιπι Βαϊαϊατὶ 
(,,ἐλ6 οηίϊνο ἀϊφλὲ οὗ διιζαίανο") 
40 ΟΧίγοηηΟ ἰθυπηϊηο, αἱ δᾶ 
ΟΥ̓ δία πὶ ἃ ᾿ϑυ Π1}15 βρθοίοί, δὰ 
ΜοηρΘΊ 6 51 δἰίθγαπι ἤποπὶ Ροὺ- 
{ἰποηΐθπι. ΜΙ ΘΥΪ σλαϊ]0 511} 1} Ππ|5 
Πο]ηι. 1. 1. Ρ. 3886 παν θ᾽ απὶ 6558 
Ῥαυΐαῦ ΘΧ λοηΔ π ΟΟΟἰ ΘΠ 6 ΠῚ νΘΓ- 
81:15 Ερὶροϊαγιπι Ῥᾶγίθη ἰηᾶθ ἃ 
ΜοπρῚθ 6 ἢ ϊδὶ πβαιθ δὰ Βοϊνοάθνο 
ΡΘΡΙΙ ΠΘΠΙΘΠῚ, ἐκ τοῦ λει- 
μῶνος καὶ τῆς ἐξετάσεως, 
Θ ΡΙδίῖο οὐ 6 ἰυβίγαίςοηρ, ἷ. 
6. 6 ΡζΓϑδίο οἱ ροϑβί τϑθϑβῃ- 
510} 6 πὶ 181 ἴα οἱ ἃ τὴ, 

8 83. ὡς.. «τάχους εἶχεν. 
ΟἿ, δάη. Π 90, 4. -- στάδιοι 

,πέντεκαὶ εἴκοσι, δ6τη8- 
ΠΞΠΠΙΝΕ δαϊοηπὶ 1185 οΥϑηῖΐ, 
ργϊυβϑαῦδη δανοηϊτοπί (εἴ. 
δάῃ, 1 460, 3), . ΧΧΥ 58ί4- 
418. Ἐκ τοῦ ᾿λειμῶνος ΟΕ ΠῚ 
ἐγίγνοντο ἴπη 86, 
8 4, αὐτοῖς, τοὶς ᾿4ϑη- 

ναίοις. 

οἰκοδομου- 
σιν. 



ὕστερον͵ ὃ 
ἄλλων [π- 

πέων ἐλϑον- 
τῶν αὐτοῖς 
τὸν κύκλον 
τειχίξουσι 

αὶ ἱπποχλρα- 
τοῦσι. 

902 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, τιξ΄. τιη΄. 

καὶ τοὺς νεχροὺς ὑποσπόνδους ἀποδόντες τοῖς 
Συρακοσίοις, πρὸς τὴν πόλιν αὐτὴν τῇ ὑστεραίᾳ 
ἐπικαταβάντες, ὡς οὐκ ἐπεξῇσαν αὐτοῖς, ἐπανα- 
χωρήσαντες φρούριον ἐπὶ τῷ “αβδάλῳ ὠκοδό- 
μησαν ἐπ’ ἄκροις τοῖς κρημνοῖς τῶν ᾿Επιπολῶν 
ὁρῶν πρὸς τὰ Μέγαρα, ὅπως εἴη αὐτοῖς, ὁπότε 
προΐοιεν ἢ μαχούμενοι ῇ τειχιοῦντες, τοῖς τὲ 
σκεύεσι καὶ τοῖς χρήμασιν ἀποϑήκη. 

98, Καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον αὐτοῖς ἦλϑον ἔκ 
τὲ ᾿Εγέστης ἱππῆς τριακόσιοι καὶ Σικελῶν καὶ 
Ναξίων καὶ ἄλλων τινῶν ὡς ἕχατόν᾽ καὶ ᾽4ϑη- 
ναίων ὑπῆρχον πεντήκοντα καὶ διακόσιοι, οἷς ἴπ- 
πους τοὺς μὲν παρ᾽ ᾿Εγεσταίων καὶ Καταναίων 
ἔλαβον, τοὺς δ᾽ ἐπρίαντο, καὶ ξύμπαντες πεντή- 
κοντα χαὶ ἑξακόσιοι ἱππῆς ξυνελέγησαν. καὶ κατα- 

στήσαντες ἐν τῷ “Παβδάλῳ φυλακὴν ἐχώρουν πρὸς 
τὴν Συχῆν οἱ ᾿4ϑηναῖοι, ἵναπερ καϑεζόμενοι ἐτείχι-- 

ἀρ. 97. 8 ὅ. προσίοιεν οοἍ4,, ρτοάϊτοπί, αυοά 5ο᾽αηι δὰ 
Βθῃ θη 18 Π1Ὶ σοηνηϊ:, Ὑ 4|}8, 

(ρ. 98. 81. ἱππῆς αι. Η. ΨΑ}14, τοιααὶ οοαά, οπι. 
ὃ 2. Τυκπὴν οοὐγ, Απρ.. Σιυκὴν ατ, Οἷ᾽ν ὅῖορῃ, ΒΥ2. 5. ν. ἔστι 

καὶ ἀλλη Συκῆ (ϑὶς ορεϊππι5 οοα, ΒΠραϊσ., ταὶ Συκὴ) πλη- 
σίον Συρακουσῶν. 

ἘΠ ς ἐὰν " Α , 

ορῶν πρὸς τὰ Μεγαρα. 
Ηϊπς ἰῃ βοπιριίοπύτγιομδιὶ 
τηᾶῦοὶπθ Πα θά! πὶ Β᾽ἐαπὶ ἔμϊ5856 

8. ὅ, ἐπὶ τῷ Λαβδάλῳ 
. Ἐπιπολῶν. ἴλδπρος ρββϑοί- 

τ ἢϊΟ 5 ὉΠῚ Πτι5 ἃη ΘΧύΓΘΠΙΠ5 
δὲ ΤΠ θάδαπι οαἱ Ἰ060 πὰηὸ τος οορποβοϊίαν. [6 Μορατῖβι Ἧι 
Βροηάογοῖ, πὐγαπὶ οἷ, ααἱ πη 94, 1. 4, 1. -- τοῖς χρή 
ΒεοΙνθάθτο, 8ἃπ οἷ, 4αυἱ "αίο-ὀ σεν. Οἱ, εἰήπ; 49, 3 ΘΟΎΙΠΙ 24, Ὁ, 
τὰϊθ 46] Βαυί[α!ανο ἀϊοογθίαν, ὕδρ. 98. 81. ἔκ τε Ἐγέ- 
8Π ἰδγίΐο ουϊάδηι ποῦ φγοοι! αὖ στῆς... ὡς ἑκατόν. Ὁε 8ε- 
Πιοο 'πι0 {ΠΟΛ ᾿ πὶ ὑγῖα τη ὉΠ ἉΓΟΥ ΠῚ δοβιἈ μου πὶ Θα αἰ. ΠῚ ΠΙΙΠΠΘΡῸ 60}- 
510, Ἐπενιάσανις γἱὰ. φο βδητίθηβ Ὠιοάονιβ ΧΠΠ 7, 4 5|- 
Ῥ. 46. Κορ!ια!ά. 1. ἀ, Βοῖν. σα] οσἢ δαυϊίθ8 ἀποθηῖϊοβ ααΐη- 
ἃ. Ρ. 182. 56εὰ ἄκρος μΐο πὸῆὴ ἀαᾶσὶπία Δανθηΐβ86 Βου 10; ἀπᾶνθ 

ἰ(γδαϊῦ ἔμ1556 ῬΟ886 51Π|Π1118 6556 6Χ 60 00- 
σποϑβοϊίαγ, ααοα Αἰπεπίθηβεβ Π8Ὁ- 
ἀ8]|ιπὶ οχ ὅγοα, ατδο ἴῃ πηθαΐϊοὸ 
ἘΡΙΡοΙδυ πὶ ογαΐ, σοηβρίσουθ ΠΟῚ 
ροίονδηΐ (οἷ. ὙΠ 8, 4). ἮἩϊΐπο 
οἴποὶ, υὐ [θά] πὶ ἰπ ΘΧΊΓΘΠηῸ 
τηδυρίηθ. 8θρίθηι πα! ΕρΙροΪα- 
τὰ Ρᾶθ]0 ἀδργαβϑϑίοτθ ϑίίιηὶ 
ἔαοτῖε, ἀοοοὶ Ηοίπι. 1. 1. ρῥ. 887. 
δε τὸ οἵ. Ὀϊοα. ΧΙ 7, 4, 

πη ΟΥΒ05 Θα 065 
οουησοηίοβ. 

8 2, Συκπκῆν. Ὑγοθδηι, 4ὰ8 
Ροβίθα ὕιϊε ϑυγδοιιβαυπὶ ΡΆΡΒ, 
4αάπι, αυοἀ ἴῃ 6οἃ Εοτγίαπδο ἴα- 
πατὰ δηϊ αι [πουϊς, ἴα ποπλὶ- 
παίδιη 6586. ΟἿΘΘΓῸ ἀἰοῖε γον. ΙΥ 
58, 119, 5ἰσηϊβοανὶ ροϑβί ΟἸαν. 
516. Ρ. 151 οἱ Τμείγ, ὅχυ. Ρ. 38 84. 
ορὶπαιὶ ϑυπὺ πλα}1, 564. ρΥϊπλατα 
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σαν τὸν κύκλον διὰ τάχους. καὶ ἔκπληξιν τοῖς 
Συρακοσίοις παρέσχον τῷ τάχει τῆς οἰκοδομίας" 

αποηΐδπι ΤΠπογ αἰ 65. οδίθγα δἰ α8- 
τηοᾶϊ ποιηϊπα Αἰΐοο ἥοχις, βἰσας 
Νεβαπὶ οἱ Επγ δ᾽ πὶ ἀ6 4}115 ὄγγᾶ- 
Θυβαυαπὶ ρΑΓυΪθ 5. αἰχῖϊ, Θυτα ἴῃ 
ἢοο ποπιὶηα Βοτιίοαπιὶ [ἰοχὶ ΟΠ ηὶ 
γϑιϊηἶβθβο ΠΟ δϑί νυ βί ΠΏ116. 
Πεϊμὰθ ὶ ποὺ ἴδθοϊβϑϑοῖ, Ῥγϑθίεγ 
φοηβοηϑηίεβ οἰϊα πὶ γΟΟϑ] ΘΙ ΘῈΠῚ 
ΒΈγνᾶγα σΟμβθηίϑη απ ογαΐ. Πθηϊ- 
486, φᾷ σΓαν 1551 πη ΠῚ δϑί, ον 68, 
51 ἃ βἰηρσ αἰαὶ σά, ααοὰ Μεράγθη- 
5᾽ απὶ ρΓΟΡΥΪ πὶ 6556 ἀοοοῦ  ΠΓΘΉ8, 
46 Ὁῖα!. θοῦ. Ρ. 277, ἀἰβοβββϑυὶβ, 
ΠΟῸΩ ΡΟΠμΠπί Ο ΡΓῸ τ, ἱΠηΠΊ0 56Χ- 
φεπίΐϊθ5 τ ρῖο σ, Οἵ. Αἢτ. 1, ἃ, 
Ῥ. ὅ9544ᾳ. [Ιἰδᾳπ6 οενίε Τυκήν 
τϑαυϊτὶ νϊἀδίυν, Οἵ, 5384, 588 αυδῃ- 
4υδπι κιτών εἰ κύτρα ϑ5100}1}5 ἀα- 
βου θαηῖαγ ἃ το. ὕοτν. Ρ. 841, 
Βδεο δὰ νἱοβᾶπη ρ 615. ρυοηπη- 
εἰδίϊοπθπὶ τοίεγεὶ Αἢγ, 1. ἃ. Ρ. 82 
βαβρὶοαίαν, Εὖ Θοτηπηθπίιπι ἀ00- 
τοῦαπιὶ 86 ποτηΐπμθ Τγοᾷ 8010 1ἷνὶο 
ΧΧΙΕΝ 921, 7 εἰ νἀ οίαν, αὶ 1 νὶ 
δυοίαδηϊ οὐ ππὰηο Τ  οθδ ἰοσίίαν, 
αἰ οοηβίδηϊονυ δρυᾶ Οἷο, 1. ἀ. οἱ 
Βίορῃ. ΒΥΖ. ἰπ ν. Τύχη. »Ἐβο“., 
ἴηααϊν ΑἸν, 1, ἃ, Ρ. 604 ᾿ιᾶῃὸ 
Ῥᾶγίθμι ϑ ΓΟ ΒΆΓΕΠ, αὐ Ορρίάυτη 
6 τορίοπθ ΒυΖϑηί! βἰϊαπι, 6 ἴοὰ 
ΠΟΒΘ ἸΒΥΘηἾΒ856. ΘΟὨΪ ΟΘΠ5, γγϑὰϊΐ 
ΟἸοογοη πὴ ἀθ Δρρο!] αἰ οἷ5 οὐ βίη 8 
ΘΥγᾶσ δὰΐ ἴρβοβ ϑἴσι!οβ τηδ]ᾶ 
οἰγ πο] σα ἀθοθρίοβ ΠΟΤΆΪἢΪβ ἕοτ- 
Τη8Π| ΡΘΌΪα] αἢλ ἱπη πη 18.556 οὐ ἴογ- 
ἰᾶ5358 68 ἶρβ8 ἀθ οδιϑ8 ΕὐΥίη86 
αράθπι ἰῇ δἃ ρᾶγίβ θχϑβιίυχίβ88 
φευίαπὶ μᾶθ60., Νά 6 Τύχα πεο- 
αυὲ Τύκα ἢενὶ ροίογαὶ οὖ σηθϊίο 
τηϊηιβ Σύκα.. Τοδκῖαβ ἀρὰ 
ΒΙοοπηῇ. 1. 1. Ρ. 0718 ϑ'γεδηγ ῬΓΟΡΘ 
τηθυϊάϊ οη 8165. ΕΡῚρ οἰδυα πη 50ΟρῚ- 
105 ΘΟ οσα μά 8Π| 6556 ρυΐίδί, ϑδεὰ 
Ὠϊς ἴα!βα νϑυθόγὰμ 99, 1 (εἴ, 44.) 
Ἰπτογρυ θίδίῖ οι αἱ ἰΐα βίαια ογοί δα- 
ἀποιὰβ. οδί, δἰιιβαιθ ορίπΐο ἰάθο 
το οἰθηάα νυἱἀθίν 6556, 4αϊὰ Αἰμ6- 
ὨΐΘη568 ἀθπιυπὶ 10], 1 ἀπὸ τοῦ ᾿ ἣ 
κύκλου τειχέξειν τὸν κρημνὸν 
ος τῶν Ἐπιπολῶν ταύτῃ προς 
τὸν μέγαν λιμένα ορὰ ἰεαοΠη08, 

Ιῃ πηρᾶΐο ἴογε Ερὶρ οἰάγαπι ΚΠ 
βἰίδτη [1556 οοηβθη τ απὶ Ἄτη, αὐτοί, 
Ηῖβι. αν. ΝῊ ὑ. 840. 557 (νϑιβ. 
Θόγηι. ΤΥ ρ. 191. 701. Ποίπ 1. 1. 
Ρ. 887. ΟΕ 9 Ὁ 1015 1. 
ἐτείχισαν. ἴ)6 οπηῃϊθαβ οροτγὶ- 
θυ5, 4υἰθὰ5 ϑγγαοῦβαβ οἰδπάθυθ 
(ἀποτειχίξειν) εἰ οἰτοιπηπιιηΐγα 
(περιτειχίξειν) ΑΓ ΠΘὨΙΘΗ 565 ἴθτη- 
ρίαν (ἀποτειχέσμασι, περι- 
τειχίσμασι), εἰ 6 τοίὰ δᾶο 0Ὁ- 
βἰαϊοπο ϑυγδουβδγιτῃ νἱὰ. πᾶ χὶ ΠῚ 6 
1μειν, ὅγτιδο. Ὁ. 18 544.. 606ε}}. 
ϑγγδο, Ρ. 92 844. εἰ δὰ ο. 96, 
Ατὐπ, ἴῃ Θχουνοῖθ 5 νο]. Π, ΡΟΡΡ. 
ἴῃ ϑυγδοιβαγια πὶ ΟὈΒΙ αἴ ο πὶ Ὀ6}10 
Ρεϊορ. [δοίδα ρατγίθ ρυϊογο (Εγδηοοῦ, 
1837), Ῥαπθαν ἴθ 06 110 ,,απ 
αἰϊοηιρὶ ἰο αδοοτέαϊη ἐδ ροϑδίζϊοπις 
ΟΓ πὸ Αἰλοηΐατε ἰΐπεβ ἀπὰ {ἠδ 
ϑυγαρσιδαν ἀοἤογιοος",, Τιθδκ. ἀρὰ 
ΒΙοοπιῖ. 1, ἀ. Ρ. θ18 5344. τοί. 
Ηΐϊβι. αν, οδρ. 89 οἱ 600 οὰπὶ ἃρ- 
Ρϑμάϊοο, Μεϊηβηλιβθη. ἴῃ 106 }}0 
γ0]. 1 Ρ. ΤΙΝ ποπιπαίο, Ποίῃηι. 
Ηΐδβι, 51ς. Π ρῥ. 81-Ό1. 882---401. 
- ἐτείχισαν τὸν κύπλον 
διὰ τάχους. Ἐϊς κύκλον ποῃ 
οἰροιτα {1 0 61} ΠΗ Ὶν ΘΥΒΆ ΤΩ, 568 
οαβίθ τ αποάάαπι 6558 ἷἰπ 5ὶ- 
τῇ Πα δ οΥ5 δεϑαϊβοδίμωτῃ, 
ααοὰ εἤεοονῖν πηράϊδη θᾶ Υΐθτη 
ΘΡΘΡατα. 80 ΑἰΠΘηϊθηβὶθα5. οοη γα 
νυ δοιβᾶ5 Θχϑίρ πο οΥ τη, ΘΌΤῚ ΔΤ, 
ἐτείχισαν οϑβίθιαϊν ορὰβ ρϑγῖθο- 
τὰπὶ ἱπε ἰοα 5, ΟΌΠῚ ΟἰΓΟ Πα Πϊ{10 
ποὴ Ροτγίθοια 5'ῖ, ἰὰπα 102, 3, υδὶ 
Νίοῖδβ ριορίθν. ἰηδυτηϊιαίθπη ἴῃ 
60. Τοιϊοίαβ ο886. ἀϊοίιυν, θη 
ἈθΘγῖ5 Ἔχρίδηανι 14, Οἱ, ΗοΙπῃ, 
1.1. Ρ. 8387 54. Αὐιϊοαϊ τη ἱπᾶ 6 
ΠΟὈΪβΒ νον Θχρίϊοαῦα Ρ0586, 
ααοά υτθίτπι οἰ οι πη πι τ }110 68. ἃ 
14 Π|0 5. οαδίρ}} 15. ογαὶγὶ 5011 δἰηΐ, 
Οἢ, τὴν πυλίδα 100, 1. ΑἸϊοααὶ ἴπ 
Ρτοπιρία οβι ἐτειχέσαντο κύκλον 
σοηΐοοτα. ΟΥ̓ 111,1, ΠῚ 108, 1. 
-- ἔκπληξιν. Φόβον 5αθδείιαϊ! 
θιοά. ΧΠῚ 7, 4; εἐοηϑίθγπᾶα- 
τἴ ἢ 6 δι ἰῃὐογργοίδιαν ΒΙοοπι, ΟΥ̓́, 
αάηῃ. ΠΥ 14, 8. 



τῶν δ᾽ ᾿4ϑη- 
ναίων τὸ 

πρὸς βορέαν 
τεῖχος τειχι- 
ξόντων οἵ 

904 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ, τιη΄. τιϑ'. 

καὶ ἐπεξελθόντες μάχην διενοοῦντο ποιεῖσϑαι καὶ 
μὴ περιορᾶν. καὶ ἤδη ἀντιπαρατασσομένων ἀλλήλοις 
οἱ τῶν Συρακοσίων στρατηγοὶ ὡς ἑώρων σφίσι τὸ 
στράτευμα διεσπασμένον τε καὶ οὐ ῥᾳδίως ξυντασ- 
σόμενον, ἀνήγαγον πάλιν ἐς τὴν πόλιν πλὴν μέρους 
τινὸς τῶν ἱππέων οὗτοι δὲ ὑπομένοντες ἐκώλυον 
τοὺς ᾿ἡϑηναίους λιϑοφορεῖν τὲ καὶ ἀποσκχίδνασϑαι 
μακροτέραν. καὶ τῶν ᾿4ἀϑηναίων φυλὴ μία τῶν 
ὁπλιτῶν καὶ οἱ ἱππῆς μετ᾽ αὐτῶν πάντες ἐτρέψαντο 
τοὺς τῶν Συρακοσίων ἵππέας προσβαλόντες, καὶ 
ἀπέχτεινάν τέ τινας καὶ τροπαῖον τῆς ἱππομαχίας 
ἐστησαν. 

99, Καὶ τῇ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν ἐτείχιζον τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων τὸ πρὸς βορέαν τοῦ κύκλου τεῖχος, οἱ δὲ 
λίϑους καὶ ξύλα ξυμφοροῦντες παρέβαλλον ἐπὶ τὸν 

8 8. διεσπασμένον πο 
Ε85858 ἀϊββδίρδαίυτη, ϑεὰ ἀἷ585- 
Ἰαποίΐαμη, αἰβίγδοί ΠΊ σΟηίτᾶ 
ῬΡογίυμη ἀοοεοὶ Βα. -- μακρο- 
τέραν. Οἱ, Αὐϊϑι4. 1». 278 
μακλροτέραν ἀπογίγνεσθαι, Τιδ 
αἰοίαπι δϑύ, πιὸ 'ἴῃ Ῥοβίτῖνο 58608 
μακράν, ουΐι5 οΟπιρδναιΐγιβ Χ6- 
ΠΟΡΠΟΙΙ οδί μακρότερον, ατοᾶ 
ναΪϊρο Πἷο αποατιθ ᾿ηγ 1015 ΠῚ ΘΠΊΌΥἃ- 
πἷβ Ιεροθαίαν. ὲ ἀποσκίδνα- 
σϑαι οἵ. 1,00, δὰ Βαίίπι. τ, Π 
ρ. Τ0. 
8 4, φυλὴ μία. ,,Δαποίαιί 

᾿ο Αὐοδοῖαβ 6 δίρσοηϊο 46 ΒΘρΡῸΡ]. 
ΑἸΠΒΘη. ΙΝ 5. Αἰπδηΐθηβθβ ἰπ βδυἃ 
4αρηααθ ὑγῖθαι ᾿πβίγιοίοβ 'ἰῃ δοὶθ 
Δάνουββ ἢοβίθβ ριρηδ556. Ηορο 
θεπα οβίθηαιε 5ἰροηΐιβ εχ ἤρτο- 
ἄοι. ΝΙ 111 ἀδ ρυρπα Μανυδίμοηΐα 
εὐ οχ ΡΊυΐ. Αὐὶϑῖ, [ον 5]. . « -« Εδη- 
ἄθτη Ὑδίϊοῃ θη δἰϊα πὴ 81105 ἴῃ 06}}}5 
βϑοιίοβ 6556 οὐδ }}}6 εδί, ΟἵἁἨ, 46 
Μοββθηὶβ Τὰς. ΠΠ1 90, 2 οὐ Ῥϑι]0 
Ῥοϑβὺ ῃΐς 100, 1 46 ϑγγδοιβδη]β. 
θακ. Οὗ, εδγμ. Απί. ατ. 18 152, 
11, Βομοοπιαπη, Απίϊαψα, ὅτ. 1 Ρ. 
450, -- τινάς. Συχνούς ἀἱοὶι 
Ὀιοα, ΧΙΠ 7, ὅ. 

αρ. 99. 81. οἵ μέν οεἰ. 
Ἦδοο πο 1ἰἃ ἰῃιθ!ερομὰᾶ 6586, υἱ 
αἰϊοβ τὸ πρὸς βορέαν τοῦ κύκ- 

λου τεῖχος, 841|105 ἵἴπ ΤΙΟΡΊ ΠῚ 
ΨΘΓΒΒ ΠΙΌΓΙΤΏ ἴδοῖββθ δαὶ δι πΊ6- 
τη15, 4 δὴ ΧΡ ΙΟϑί! ΟΠ 6 ΠῚ 5θουίαβ 
οβδὶ Τωρακίυβ 1. ἃ, Ρ. 678, ἱπᾶάβ 
ΔΡΡᾶγοῖ, ααοα εοἰϊαπὶ Τγορὶ 5. δὰ 
Βϑρ θη τ] Ομ 6 ΠῚ βρεοίαθαί εὐ αυοὰ 
οἰγοιτητη 1015. ὈγΔΟΒΐτιπὶ τη δῖ - 
ἀἴοπαὶθ δχβίγιοσο ΑἸΠθηΐθη565 
ΘΟορίβ86 10], 1 ἀδπλατη ἀϊβοθιηιβ. 
Ῥρίῃβ οἰϊαπὶ ΠΌΑ ἴῃ ἰαθυ]α 
δἀάϊία Ἰαρίᾷθβ ἃ ϑβϑρίθῃηϊγοπδὶ)ὶ 
Ῥγυϑοῆϊο ΟἰΓΟ ΙΓ] ἈΠ} 10 η15. ἴῃ Πη6- 
τἱαΐθπι νουβ5. φγοΐϊθοίοβ 6556 5]- 
Βηϊθοδί, αυοα δάΐοοι15. γε  18 ἐπὶ 
τὸν Τρώγιλον ρΓΟΥΙΒῸ5 Γο[ϊαίαγ, 
Ἀδοίθ ἴσια Αὐποϊάϊιβ βϑηίθη- 
ἰἰαπὶ ἤδη 6556 ΔΙΌ ΓΑΙ, 4105 
ΤΑᾺΡΌΙΩ ᾿ρϑαπὶ δχβίγιχῖβδθ, 8|105 
ῬοΡ ἰὰ βραίϊαπι, απὸ ἀποογθίαγ, 
Ἰαρὶἀθβ εὐ πιδίθυϊα πὶ ἀθροβυϊβδθ 
ἴῃ ΤτΟσΊ πὶ νϑῦβιβ. Προγ[θοί 5. 
ἀοβίβπαίαν ᾿ῃ {1ππ| ΟΡ ΕΓ15. ΠΟῚ 8Ὸ- 
8011], --- τὸ πρὸς βορέαν 
τουκύπκλου τεῖχος; ταῦτα ΠῈ 
ΔῸ ΟΥ̓ ΘΑ βίο δά βερίβθῃ- 
ἰσΐοη τὴ βρθοίδηΐοτηῃ, Οἢ δάη. 
98, 2. Τίάᾳτια Αἰ Θπ θη8685 ἃ ὅ'υοδ, 
δὶ κύκλον οχβίγυχογαηι, ἴῃ 5860- 
ἰθη τὶ πο πι, ἰ. 6, ΤΥΟΘῚ πὶ ψΕΓΒ8, 
ΤΑῸ ἐπ ΘΙῚ ἀποθγα ΘΟΘΡΟΓΠηΐ. --- 
ξύλα. Μαίοιῖα 605 πιαχὶπια δὰ 
Θχοὶἰα πᾶδ5 ἰυγΓθ5, 418 165 ἴῃ Κυγᾶ- 

ΕῚ 
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Τρώγιλον καλούμενον ἀεί, ἧπερ βραχύτατον ἐγίγνετο Συρακόσιοι 

αὐτοῖς ἐκ τοῦ μεγάλου λιμένος ἐπὶ τὴν πύον ον δ τος 
ϑάλασσαν τὸ ἀποτείχισμα. οἵ δὲ Συρακόσιοι οὐχ τεῖχος ἄγον- 

ἥκιστα Ἑρμοκράτους τῶν στρατηγῶν ἐσηγησαμένου ΠΣ 
μάχαις μὲν πανδημεὶ πρὸς ᾿ϑηναίους οὐκέτι ἐβού-- 
λοντο διακινδυνεύειν, ὑποτειχίζειν. δὲ ἄμεινον ἐδόκει 
εἶναι ἧ ἐκεῖνοι ἔμελλον ἄξειν τὸ τεῖχος καί, εἰ 
φϑάσειαν, ἀποκλήσεις γίγνεσϑαι, καὶ ἅμα καὶ ἐν 
τούτῳ, εἰ ἐπιβοηϑοῖεν, μέρος ἀντιπέμπειν αὐτοὺς 
τῆς στρατιᾶς" 

ΟΟΒΔ ΠΟΥ πὶ πη ηἰζῖ 016 8. 8 πιθηο- 
ταπίαγ, υἐὀ γνοίαἶθθθ δοηϊοῖξ 
ΒΙοοπιῆ. 86 ργοθαῦ! ον ρῥτὶ- 
τα πη} δά ϊέιπι οὐβϑθρίυτίὶ οὐ ν Δ] } 1 
Πα οἶδ 481 ΠΊΓΙΙΠῚ Θχϑίγποί αἱ 
ἐγαηΐ. Οὗ Π τ, -- παρέβαλ- 
λον. ΟἿ, φάη, Π| Τ7, 8. -- τὸν 
Τρώγιλον καλούμενον. 
οϑοα]α ἀτάθοα οϑὲ Ττορ ΠΟΤῚ 
οΥἕ5, 4] σοτηπηριπ οὐ ίαν 8. Τὐνῖο 
ΧΧΝ 28, 10], οὐ Ττοσί!απι. Ῥγο- 
θα Ό16 δβδὲ ποῆθη [586 (Οἰΐιι8 
ΒῈΘΌΓΡΙ δα ϊα οπι}8 56 ρίθ μ Υ] 0 8}} 
ΘΥΥΘΟΌΒΑΓΙΠΙ Π}ΠΤῸ ἢ τὰ νἱ005 Γ6- 
σϑηϊίογο5 Ταγρσίαπη οἱ Ταυρθιαγη, 
4086. ΠΟΠΊΪπα 6Χ " ἐΡΘΊΒΑΜΕΝΙ 
ΘΟΥΓΙΠΡΙ. ἦς. ΠΤ 68. Ὁ Ρ. 678. 
π- ἥπερ... οὐλβου υλνλοχς 
ἷ, 6, 4αὺυἃ ρᾶτγία ὑγον]β5ὶπ6 
Τὰ 5 ὉΓΌ 6 πὶ οἰ ΓΟ ΌΤΊΥ 8 [ἃ - 
ἔατγιι 5 ἃ πᾶ σηο ρΡοτΥίὰ δἀ 
αἰίοτα πὶ τη γ6 (απο 68 6 τὸ- 
σἴοῃθ ΤΡΟΘ}) ΘΕ οἷν 4.0.1.1.5 
Ροῖεγαι. ποτείχισμα 681 τηὰ- 
τ ϑεαϊολπάιβ, 4πὸῸ 008. οἷν- 
Θαμην]δίαγ, αἱ Τηυγι85. πέερε- 
τείχισμα ἀϊοϊταγ ἴῃ 511} }}Π|πη15 
γνογθ 5. 101, 1. 

8 2. ὑποτειχίξειν, 6χ- 
ΒΙΓΌΘΓΘ ΠῚ ΥᾺΠΊ, 4 αἱ ἰη ἰδ Υ- 
οἰρίαι ποϑύι! οα, Ρυϊπλ πὶ οΧ 
Θυγδουβᾶπογαπι Οροεῖθα8 ἀυΐα 
ἴηἴγα κύκλον Αἰπϑηϊθηβίαπι ἀπο- 
ἴὰπη 6ϑ0 8 σον ἱποθρὶν (οἵ, 8 8 
οὐ ἰδὲ δάῃ,), ὑποτείχισμα 100,1 
ὈΪ5 ϑρρβ!!δίαγ, σΟΙΡΙ Θοίθ 5 ἐγκάρ- 
σιον τεῖχος (ἢ 8) οἱ σταύρωμα 
(100). Αἰξογαπι σταύρωμα καὶ 

᾿ [2 Ἃ 3 " - 

χαὶ φϑανειν ἂν αὕὔὐὉτον σταυροῖς 

τάφρος οταὺ 5π6 τὰὰτοὸ (1ΟΙ, 8); 
τοΡα πὶ ΘΟΠ 5.85 ΘΧ ΠΠΓῸ ΒἸΠΊΡΠ1Οἱ 
βίπθ ν8}}|5 (ὙὙ 4, 1. 11, 8), φαῖϊα 
παρῳκοδομήϑη καὶ παρῆλϑε 
τὴν τῶν ᾿Αϑηναίων οἰκοδομίαν, 
που παῖ παρατεέίχισμα (ΥΠ 
11, 8. 42, 4, 43, 1. δ), ᾳφυοὰ ποὴ 
τϑοίθ απιαυί η] ἃ ΠΟΏἨ 115 αἸοίταν. 
Μιά αύπ. ἿΙ ὅν; 1. τ-εΐ φϑά- 
σειαᾶν, 801], ἄγοντες τὸ τεῖχος, 
Ϊ, 6. δὶ ΠΠῸΓῸΙΠῚ, ΡΥ Ϊ 15 6 1 ἃ ΠῚ 
᾿ρΡΘἀΙΓΕΠΓΆΤ, ΡΘΥ ΓΙ οδ ΓΘ ἢ, 
-- ἀποκλήπσεις γίγνεσθαι, 
501}, σφῶν (ϑγγδοιβαῃουιπη) ἔμ ξλ- 
λον. Οἵ, 4αη. 42, 1. Νόοη 5βίρηϊ- 
ἤΠοαύαν ΤΥ Π Τὴ Αἰμθηϊθηβῖθαβ ἈΩΩΣ 
βίγπὶ!, φαοα 1 νοἱ απ, 4] 80 ἄμει- 
νον εἶναι ᾶθδο νϑῦθα ρϑηάθγο 
νοϊιηῖ, Ναὶ δὰ ἱπιρβθαϊθπαδπιὶ 
Αἰποηϊθηβίαπι τείχισιν οἃ τοΐουυϊ 
νοοᾶθ.} ἀπόκλῃσις 5ἰσηϊ Ποαιῖο 
ποὴ ρδίϊταν (οἴ, ΤΝ 85,8. Ὑ160, 1). 
Οὐτη τ Ϊν ΘΥΒ ΠῚ ΘΥΓΔΟΙΒΆΠΟΙΆΙΙ 
ΘΟΠ51Π1 πὶ 5ἰρ ἢ! Ποίαν, ποθὴ θᾶ 
ἰδ πιαπη 4υδο πιοχ πᾶνγϑιαν ὑπο- 
τεέχισις ϑρθοίείαγ, αποηΐϊδπη ἃ 
ΟΑΒ16}}} οὐθθ ἴῃ αἰγϑηγατι6. ρᾶΥύΘ ΠῚ 
ϑγγδοῦβδο ᾿Π το αἱ Ροἰογαηί, ΠΟ 
ΟΡὰ5. 6588. ΡυςδΉ}115 ΟἸα85. ,βοπ- 
Ἰεοίυτα ἀπόκλῃσις. --ἐν τού τω; 
ἐν τῷ ὑποτειχίξειν. -- εἰ ἐπι- 
βοηϑοῖεν, 5ὶ οοπίτα 56 
(4 ἱπιρεάϊοηάαπι ὑποτείχισιν) 
ὁΟρ᾿ᾶ5 πὶ ψιθγθηύ, ΟἿ, 100, 1. 
-- μέρος ἀντιπέμπειν ἃ 
ἄμεινον εἶναι μοπάοι, [π01}}}8 
᾿θῖθαν. οϑί Βεκκονὶ οοπἰοοίατα 
αὐτοῖς οἱ ΚΡνπορονὶ αὐτοί. -- 
καὶ φϑάνειν. ἂν -... τὰς 
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προκαταλαμβάνοντες τὰς ἐφόδους, ἐκείνους δὲ ἂν 
παυομένους τοῦ ἔργου πάντας [ἂν] πρὸς σφᾶς 

τρέπεσϑαι. ἐτείχιζον οὖν ἐξελθόντες ἀπὸ τῆς σφε- 

(δρ. 9 9. δ 2. φϑάνειν αὐτοὶ προκαταλαμβάνοντες τοῖς 
σταυροῖς ναι, Η., φϑάνειν ἂν τοῖς σταυροῖς προκαταλαμβάνοντες 
τεϊϊαυϊ. Οὐ. δὰ ἢ, 

ἀναπαυομένους ΡῬτὸ ἂν παυομένους δι. 
γθαυΐ 5 θπίθϑ. 

ἂν πποῖὶβ ἱποϊ αβατη οἵη. γαί. 

ἐφόδους, αἰάᾳπὸ 856 'ρ508 
ΡῬΥΪα5 ν4}}}5 ΑἸ θη ϑἰατη ἱ τὴ - 
Ροίυβ ἔδοι δ ρυϑαν 5 08 
6586, ἷ. 6. 58ϊ ᾿ἰία [δοθυθηΐ, 8586 
'ρΡ508 ν}}}5 ἀθῆχὶβ ᾿γΐι5. ΠΠΠΓῸ 
ΟὈβισαθπᾶο ρῥγδθϑί αἰ ΠΏ ὈΆΓΆΓΘ 
ΡΟ588 4η8π) Ποϑίββ ἴδοίο ᾿τηροία 
ἀαΟΙΊΪΠ 8 ΟὈΒίΓαγίαν ΠῚ ρ  ἀἸγθηΐ. 
θε καί οοῃϊαπποίίοηα οἵ, αάη, ΤΥ͂ 
δ2, 8, 46. ΡΙθοπᾷβπηο ΨψΘΥθΟΓΙΙΠῚ 
φϑάνειν προκαταλαμβάνοντες 
δάη, ὅ7, 2, ἀθα. νϑῦθο προκατα- 
λαμβάνειν Ι δή, Θ6. Νοϊαπλὰβ 
ἐφόδους 6886 ἔβοι ΠἸοτ 8 δᾶ- 
ἰΐὰ 8. Νᾷπι ἴῃ Ερ᾽ροίαγαμη 4αἷ- 
ἄεπὶ δαϊία ῥ᾽] δηϊ6, Ὁ] ΡΥΪΠΊ ΠῚ 
Ποϑυθι15. Οἱ ΓΟ ΠΥ ΕΠ] ΘΠ 0115 ὁ6- 
ΟΟΥΤ πάγη ογδΐ, ᾿ΟΟΟΥ ΠῚ [8 61} }π|ΠῚ 
εὐ αἰ ΠΟΙ] πὶ αἰνουβιταίοπι ἼῸΠ 
πονίτηαβ, Οἱ. ατού, 1. 1. Ρ. 848 
(νεῦβ. σειτη. ρ. 198). Οοάϊοιπι 
Δα θη} αἰβουθρδη πὶ ταν οοδηαηη 
6586 Ρυϊαπιαβ δὰ ΒΟ. ρίαν 8 ΠῚ ἃ 
πΟΡῚ5 ππηο γτϑϑιϊ πίαπν, Νατ αὐτοί 
ἈΡ ΙΒ5᾽ ΠΉπΠη εβί δὰ ορροβίϊιτη 
ἐκείνους εἰ, οὐπὶ ΠῸΠ ΟΠΊΠΕ6Β 
οἰαβηιοαϊ τῆῦγοβ ψΆ]}}8 βγπιαίοϑ 
[886 ἰογίϊπτη υγΘΟΠΒΔ ΠΟΥ ΠῚ 
ΟΡ 5 οβίθπάδί, απιοα ν8}}158 οα γυι556 
τηοάο ἀαἰϊχίπιιιβ, τοῖς σταυροῖς 
Ῥτορίου ΑΛΓ ΟΟ]ΌΤΩ ἀἰβρ!ῖοθι. Οδίε- 
ΓΠη ὁχ ἀμείνον ἐδόκει εἶναι 
Ηἷς δυιδίεπάππι οϑὲ ἐνόμιζον. ΟἿ, 
δάη. ΤΥ ὅ2, 8. 

8 8. ἐτείχιξον εν ἐγκαρ- 
σιον τεῖχος ἄγοντες. Ὅς 
Βα Πα 5. τηυγὶ ΠΕ] ΠΊ ἀίατιθ ἴῃ 
οοηύγαγῖα οϑύ αἰβραίδίατη, Αὐΐ 
ΘΠ ΘΠ ἴῃ ρδυίοη ἃ ΟΥ̓Ο]0 
δα τπηρυϊ ἀἰ θη βρθοία πέριη ἀαοία τη 
Ῥαϊδηὶ ἰάφυα δὺς ΡῈῚ 'ρ5845 Ερὶ- 
ῬΟΪα5 δὰϊ ᾿ηἴγὰ θᾶ5, τὖ Το. ΑΥη. 
ατοί, 1.1. οὖ ἴῃ ἂρρεπᾶ., ΒοΪπι. 

5ε4 ἱπδρύμπι. 68. 

Η. 

1. 1. Ρ. 889 544. θαυμα 56Ου 5 
ΟἸΔ55.. δὰῦ ἴῃ ραγίεπη ἃ οὐοῖο δᾶ 
βϑρίθηνγιοπα8Β βρβοίδηΐθιη ἀϊτγθο- 
πὶ 6556, αὖ ΘΟΕ Ιογ, θΙἀοί,, 
Ῥυηθαν, Μείηβῆαιβ. ΝΟΪ5. Ποὺ 
Ῥοβίθυϊιβ δχίσαῆ ΟἹ ΠΘ πὶ νἱἀδίιΓ 
ΡῬοβίψαμη 6588 ἀπθι το ποῖη. ΝΠ 
Θατα Θχνδοιϑδηΐ “ὑποτειχίξειν 
γε]! επὶ ἡ ἐκεῖνοι ἔμελλον ἄξειν 
τὸ τεῖχος, Δ ΠΕ ΠΊΘη565 δυιίοπὶ τ. Π| 
Β6Ρ [6 ΠΊΓΙΟΠ 68 νΘΓΒΙ15 πη ασα τη ἀποθ- 
γεπύ, παῖς ργοσα! ἀπθῖο βυιὰπὶ 1] 
ΟὈβίγαχθυαηί, Νοαὰθ αυϊσαθϑτῃ 
νοῦ αποᾶ οοῃίνα ἀϊοαηί. Νᾶγα 
αυοα ΔΡΒΟΥοΒ τοῦ τεμένους οχ- 
οἰάθγαηὺ δα ἰὰγγΓ65 ουϊσθηαδβ, ἤ00 
ΠΟῚ Τηΐϊπ8 ἤουὶ ροίθγαί, 81 ἰπ 
ΔΥΘΓΒΌΠΙ ἰα΄τϑ ΤΠΓ5 ἀπο ίΏΓ, 
ΟΘιοα νϑγῸ ροϑίθα υϑίοἀ 65 ϑυγὰ- 
σιβδΐ ἃ ΤΩΠΓῸ ΓΕΡΕΪΒ5] ἐς τὸ προ- 
τείχισμα τὸ περὶ τὸν Τεμενέτην 
ΟΠ ἀρ γα ἵ, ΠΟ 'π ἰρϑαπὶ ΤοΙη6- 
αἰταπη ΠδΟ ἔπρα 1Π1 ρδυνπεγαηΐ, 
5Β0ρᾷ ἴῃ ΟΧίθυουο. υὙ0]15 ταπηϊ- 
ΠἸΟΠ6ΠῚ, ἰηίγᾶ απ ΤοΙΠΘηΪ 68 
εὐδί αὐδθαϊθ βϑοπηάυπη ἰούαμη 
ἘρΙροἰδύπι ἰδίαθ ἐχίθπά θαι 
(τεῖχος παρὰ πᾶν τὸ πρὸς τὰς 
Ἐπιπολὰς δρῶν 5} 1}. Αἰ4ὰθ 
60 ἴρ50 αυοσᾷ ἰπ μᾶπο δΧΊΘυΪΟΓΟΠὶ 
ΤῊ ΠΤ ΟΠ 6 Π|, ΠΟη ἴῃ ᾿ἰρϑαπι Τϑηθ6- 
πἰίδτη ΤῊ, 608 οοηξιρῖββ αἱοῖέ, 
ἴῃ σϑᾳαστη 118 Βρδίϊ πὶ βθρίθῃ- 
{Ί ΟΠ 816. 605 88 τϑοθρίββαε ἱπαϊοδί. 
Βεοβίαῦ αὖ ἀπᾶρ πηυγ8 ᾿ηΕΠ ΠῚ 
ΘΘρουῖς δδοηγαίϊιβ αἰ 8 ΠΊ5. 
Ραίοὶ κάτωθεν τοῦ κύκλου ἴἴδ 
δοοὶρ᾽θηάυτη 6556, ἃ ἃ ὅὅυγα- 
ΘαΒΔ ΠΟΥ Τὰ ρϑυίθ τοοῖο ἀεαβουρία 
β, Οὑπὶ δαυΐθη ΑἰΠΘηἾ ΘΠ 565 
ὌΓΡΘΤα 80 οοοἰϊάθηϊθ Ορρυσηδγεηΐ, 
Θυγδοῦβθ ἢ 80 οὐθπίθ 118 ον βγη 
᾿νεγαπί, 81 δυίθτῃ δᾶ ἴρβαπι ϑυγὰ - 
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τέρας πόλεως ἀρξάμενοι, κάτωϑεν τοῦ κύκλου τῶν 
᾿Αϑηναίων ἐγκάρσιον τεῖχος ἄγοντες, τάς τὲ ἐλάας 
ἐκχόπτοντες τοῦ τεμένους καὶ πύργους ξυλίνους 
καϑιστάντες. αἱ δὲ νῆες τῶν ᾿ϑηναίων οὔπω ἐκ 
τῆς Θάψου περιεπεπλεύκεσαν ἐς τὸν μέγαν λιμένα, 
ἀλλ᾽ ἔτι οἵ Συρακόσιοι ἐχράτουν τῶν περὶ τὴν 
ϑάλασσαν᾽ κατὰ γῆν δὲ ἐκ τῆς Θάψου οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
τὰ ἐπιτήδεια ἐπήγοντο. 

100. Ἐπειδὴ δὲ τοῖς Συρακοσίοις ἀρκούντως τῶν δὲ πλεί- 
ἐδόκει ἔχειν ὅσα τε ἐσταυρώϑη καὶ ὠκοδοιμήϑη 
τοῦ ὑποτειχίσματος. καὶ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι. [αὐτοὺς] οὐκ ϑόντων ἤ τε 
ἦλθον κωλύσοντες, “φοβούμενοι μὴ σφίσι δίχα 
γιγνομένοις ῥᾷον μάχωνται καὶ ἅμα τὴν καϑ' 
αὑτοὺς περιτείχισιν ἐπειγόμενοι. οὗ μὲν Συρακόσιοι 
φυλὴν μίαν καταλιπόντες φύλακα τοῦ οἰχοδομή- 
ματος ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν" 

ὕαρ. 100. ὃ 1: 

οὗ δὲ ᾿ϑηναῖοι 

αὐτοὺς οι. γαῖ, Η. Πδη. 
φοβούμενοι οἵ ᾿4ϑηναῖοι Ναῖ, Ἡ. 5610]. εχ Ἰῃίογρτεί. 

ΟΟΒΆ ΠΟΙ ῚΠῚ ἀΡθο πη κάτωθεν τοῦ 
κύκλου ἀδιδυτηΐηδγα πΠηαν 5, 68 ἀ 6 ΠῚ 
ΤοσίοπΘ ἰηίδθυ ᾿ἰᾶπο οὐ οαβίθ! ατὴ 
ΑἸ ΘΕ ΘΠ ΒῚ ΠῚ ΤΩ ΠἸ ΠῚ ΠῚ ΘΓ ὁ Ἰη 6Γ- 
γΑΠ τη οἱ γὙϑοίδϑηγ} τϑοῖ ΟΠ ΘΠ ἴῃ 
1] 5 ἰπαά το ϊβθ Β6ααὶ 50] 6ΠΊ15. 
Ιτ4πιὸ καάτωϑεν τοῦ κύκλου 
ΠΟΡΪΒ οϑί ὁχ ἰ000, 4Ἐϊ ἰηγδ 
οα5.6}}} οὔθθη] ΟΤἑ δ η 16 ΠῚ 
γΘΓΒῸΒ δΓδιῖ. Νβαὺθδ νϑ1Ὸ γϑοία 
νὶδ δ ᾿ρ5}ΠῚ ΟΥΌΘΙῚ τη} }8 αἰγῖρ6- 
Ὀαίογ, 56, αὐ Ποβίϊαπι τημηϊιϊο- 
ΠΘΠῚ ΠΐπῸ ΘΧΟΓΒΒΙῚ Ρτδθομιἀογοῦ, 
ΟὈἸΐψαι5 (ἐγκάρσιος) ἰηίον οο- 
Θα5.1ΠῚ 5018 δ᾽ βθρίθπιυ 085 5ρΡ60- 
ἴα θαι. 511}}}} τηοάο δὰ οἰμπϑά θη 
ΡΥ 85. ΟἸΓΟΙΠΊΠ. Π ἢ ἢ {0 Π6 ΠῚ ἱπηρ6- 
ἀϊομάδιηῃ ροβίθα ἰθγίϊαιη ϑγγα- 
ΟΟαΒΒΠΟΡΕΙΠ ΟΡΒ ΘΧΒΙΓΠΟΙ ΠΏ 6δί. 
1τᾶ 51 γΓθ8 δδῖ, Π0ἢ 80 ̓ρϑίτιβ αν 0 5 
πη ΟΘὨΪθ 5 ΞΘ ΥΘΟΙΒΆΠΟΓΤΙΙΠῚ ΤΠΕΓῚΒ 
1} ΠΌΤ οδρὶΐ, 568. 80 δἷτβ τη ἷ- 

ἴοπ6 οχιθυΐοῦθ, αυοὰ ἰάθπὶ ἀδ 
ἰθγι1]0 ΘΟΓᾺΠ ΟΡΘΙ6 ΘΟΓ ΙΒ5Ι ΓΤ ΠῚ 
εϑὺ (οἷ, ΝῊ 4, 1). ΝΙπηγυτη ᾿ρ88 
ὉΓῸ5 1 ἰ πα πὶ Ρᾶγίθ δἀϊθοία 
ΔΙΩΡ ἢ Ποαία ογαὶ πΠΘαῸΘ Γηϊη 118 060 
προτείχισμα δὰ ἀγθοτὴ ρογιϊη θοαὶ 

ἀπ 8ΠΊ ΟΥ̓] προτείχισμα (οἴ. ἀάπ. 
102, 2) δὰ ογο  αΠ1. 
ὃ 4. 15 46 ἴδ 8 Πδυγα παν 

Ἔχρ Ἰοδίαν, Θὰ ὑππὶ αυϊάθηι ὅγνα- 
ΟΌΒ8ηἾἶΒ. ΠΟ ΟΔΥΘΠΘ ΠῚ {πογὶῖ, Π6 
Δ Ὁ Αἰῖονα ρᾶγίθ ρου ΠῚ ΤηΔ ΡΠ ΠΠῚ 
ΨΘΓΒΙΙ5. ΟἸΓΟῸ ΠΟ ἀ ουθηΐασ, ΝΆΓῚ 
ΤΔΓ6 οἰϊδ πη 118 ΠΠθΘΓαΤη σαί οἱ 
ΑἸΠΘῃΐθη 565. τη στη δ ΠΠΔΡΠΙΠῚ 
ῬοΓίαΠΙ τὰ ἀοΠΊΠ ΡΘυἀ ΠΟΘ Γ6 
Ροϊθνδηΐ, Ροβίᾳιδ }) Θὰ πὶ ΟἰΆ556 
οὐοπρδᾶνογιηί, Οἱ, 108, 1. 

(Δρ.100. 81. Ἐπειδὴ δέ 
οεῖ, ἀροάοβὶβ ἱποὶρὶς ἃ νυ ]5 
οἵ μὲν Συρακ. -- ὅσα τε 
ἐσταυρώϑη καὶ ὠκοδο- 
μήϑη τοῦ ὑποτειχίσμα- 
τος. Ἐχ Π)]5. νϑῦθὶβ δίᾳῃθ ὃχ- 
{6 Πη18. Παἶτι5. ΟΡ Ε15 τούτη πηιηϊ- 
πηθη πὶ ΞΘ Γδοιιδαηουαπὶ ΟΕ] 
ΤῸ ΟΡΡοΟΒί (πὶ (ὑποτεέχισμα) 
Ῥάτγιῖπι ν8}}}} ΠῈ (σταύρωμα) Ρᾶνήπα 
ΟΡτῚ5. ΒΑΧΘΊΙΠῚ βῖνθ τηὰγι (οὐ- 
κοδόμημα, τεῖχος ἐγκάρσιον) 
ἴαϊββθ οοσηοβοίίαν, -- ἐπει- 
γόμενοι. Οἵ, δἄάη. 1Π 2, 8. 
φυλήν. ΟἿ δάη, 98,4. Ναδαβ 

στων ἐς τὴν 
πόλιν ἀπελ- 

ὑποτείχισις 
αὐτῶν καϑαι- 
ρεῦται καὶ 

τὸ σταύρωμα 
ἀνασπᾶται. 
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τούς τὲ ὀχετοὺς αὐτῶν, οἱ ἐς τὴν πόλιν ὑπονο- 
μηδὸν ποτοῦ ὕδατος ἠγμένοι ἦσαν, διέφϑειραν, 
καὶ τηρήσαντες τοὺς τὲ ἄλλους “Συρακοσίους κατὰ 

σκηνὰς ὄντας ἐν μεσημβρίᾳ καί τινας καὶ ἐς τὴν 
πόλιν ἀποκεχωρηκότας καὶ τοὺς ἐν τῷ σταυρώματι 
ἀμελῶς φυλάσσοντας, τριακοσίους μὲν σφῶν αὐτῶν 
λογάδας καὶ τῶν ψιλῶν τινας ἐκλεκτοὺς ὡπλισμέ- 

νους προύταξαν ϑεῖν δρόμῳ ἐξαπιναίως πρὸς τὸ 

ὑποτείχισμα" ἡ δὲ ἄλλη στρατιὰ δίχα, ἡ μὲν μετὰ 
τοῦ ἑτέρου στρατηγοῦ πρὸς τὴν πόλιν, εἰ ἐπιβοη- 
ϑοῖεν, ἐχώρουν, ὴ δὲ μετὰ τοῦ ἑτέρου πρὸς τὸ 
σταύρωμα τὸ παρὰ τὴν πυλίδα. καὶ προσβαλόντες 

ἐπιλέκτους δλι. Η. 
πυραμίδα δαί, Η. 

ἀὐἰθασπι ΘΥΓδΟ Βα ΑΓ ΠΊ, 65 
οοΙηπηθπιογαπὺ οἰϊδπι ΡΙ αὐ, Νῖο. 14 
οὐΤὰν. ΧΧΝ 29, 14, ποῃ δϑύ ποίι8. 
-- τούς τε ὀχετοὺς. 
ἠγμένοι ἤσαν. ες ἔδπ8. 
Ῥοβίυῖ5. σϑποιϊνὶβ ποτοῦ ὕδατος 
οὗ, δάῃ. ἼΙ 45,1. Ηδταπι δαυδθ 
ἀποιαπηλ οἰϊδη πη τοα δα 
5815 τη]ία6 οχϑίδης, ὃχ αἰ 8 
δουατ βἰἰα5 ἀθβουρβὶυ ΘΠ αθΥὶ Πρ, 
ἴῃ ΡὮΏ]Ο]. ΧΧΠ Ρ. ὅ717 5α4ᾳ. Ααυᾶἃ 
6ὁχ ΤΥ ΠιργΙ 46 πιοηίθ ἴῃ ΕρΊ ρ 0185 
ΡῬτορ Εανγδίαπιὶ ἀθάποία ρ6ν σοτη- 
ῬΙαγο5 ἀοἰπάθ ἤβίμ!αβ αἰνϊἀ οαίατ. 
Ηὰθ ἰᾳτη ΑἸΠΘΠΊΘη568 ἰηἰογοϊά- 
δυιιηΐ, -- τούς τε ἄλλους 
Συρακοσίους, ὑτἰρὰ5 δὰ 
ΠΊΓΙΠῚ οὐ γι! !ὰτὴ ουδίοαἀϊοη απ 
γε] οἰδ 8 Το 108. ΠΟΙΔΪΠ65 ῬΥΒΘίοΡ 
τοὺς ἐν τῷ σταυρώματι. --- τῷ 
σταυρώματι. »Σταύρωμα 
Ρᾶιθι ἔυϊδβ8 γ ΠΠαπὶ ΘΓθ Δ Θη5 
ὑποτειχίσματι δἴαμο δάϊίμη) οἰ 5 
ἀοίδπάθηβ. Οἱ, 99, 2.“ ΑὙη. -- 
ὡπλισμένους, ΟΌΠῚ 608 
στανὶ δὐπιαύανα ἰπβίγα χΧὶ8Β- 
Βιδεν οΘῦ πη αΠΠ ΤΟ 2 1: 
προύταξαν, ἃ ἴτοπΐε 60|- 
Ἰοοαῦαπύ, ρΥἰπδῖη 8 ΟἿ 61 
ἐδοθυαηῦ, ϑϑααίίαν ἱπἢηϊνιϑ 
ΘΟ0Π51}1}, --- ἐπιβοηϑοῖεν, 
501}. οἵ ἐν τῇ πόλει. Οἷς δύῃ. 
99, 2. -- τὸ σταύρωμα τὸ 

παρὰ τὴν πυλίδα. Δυΐ ἴῃ 
ΤΟ ἃ γυϑοιβδηϊβδ ΟὈβίγαοίο 
μᾶθο ρογίαϊα ἔμπϊνυ δὰὺ ἴῃ 60 ατ0 
Τοπιρθηϊίατη ἱπο  αϑογϑηΐύ (Τό, 1), 
αὶ ἰηΐτα προτείχισμα τὸ περὶ 
τὸν Τεμενίτην γοοδίαν, 5εα 
μυΐϊὰβ προτειχίσματος γνΑ]]υπη 
ΔΙῚ πορ ΘΟ] πογαίαῦ: οἱ 
οὐδ πδὶ Θχϑαι, 1Ἰὰ οὐβίάθυβ οἷα 
ΘΧοΡοϊτ5. ΡᾶτΓιΪ8 ἐγαΐ, αυδθ πρὸς 
τὴν πόλιν δοπίοηάεθαί. Οἱ, ΗΠοΙπι, 
1.1. Ὁ. 391. 51᾽Ὶ νξϑγὸ ὑποτειχίο- 
μᾶτυν ρον] πὶ {υ]αΐπιαδ, αΥτϊ- 
οὐ] π5. ἴδοι! ἰΐα οχρ!!οαΐαγ, δὶ ἰπ 
Οπληΐ (8}} πλῦγοὸ ροτΥίαΪαπι ἔ1858 
βἰδιαϊπηι5 (οἴ, άπ, 98, 2). Αἰαπθ 
1ῖᾷά ἰρβαπὶ νοὶ εἃ ἀθ ὁδιιβᾶ οοϑη- 
Βϑη Δ ΘΠ] οϑὺ, αποα Δ8]1{6 Γ΄ 40 
αἰίονα τη αγὶ ραγίθ δα ΔΙ θυ τ ΡΘΥ- 
γΘΠΪγΘ ΠῸΠ ροἰαϊδβθηί ἢἰβὶ ἴρ80 
τααΓῸ δ {ΓΆ ΠΒΘΘΠ50 8 ΟἸΓΟΌΠΗΪΟ, 
Ηαπΐα5. δαίθηῃ ρογύααα οχὶψαμ Ρ6- 
οὐ] τὶ φαϑάδηη ν8}}} ραγίθ πη} 1} 
ἔυϊββα ἰᾷάθο ρυοῦδ}}6 εϑὺ αἰοᾶ 
ᾶθο ἃ γεΐαιο γα] ]ο αἰβοθγηϊίγ, 
Ιπ ατἃ ὑποτειχίσματος Ρᾶγίθ 
Ῥοσγίαϊα ἰαἰββϑῖ, η6 Ἰον ββίπιο αυἱ- 
ἄδθπηι ἱπάϊοῖο ΤΗ. βἰρ} "Πάνυ. 568 
ΙΧ ΘΡΓΔΌΙΠλι18, 5] δα ργοοι! ἃ 
60 ἰοθο, δὶ ὑποτείχισμα οἱ 
προτείχισμα ἱπίεν, 56. σοῃίϊηρ8- 
θηί; οϑτη [υ͵556 ϑἰαίαθηηιιβ. ΝΆτη 
ἴῃ πηρᾶϊο πιιχῸ, απθη] ἰγθοθηῦ, 
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οὗ τριακόσιοι αἱροῦσι τὸ σταύρωμα᾽ καὶ οἵ φύλακες 
αὐτὸ ἐκλιπόντες κατέφυγον ἐς τὸ προτείχισμα τὸ 
περὶ τὸν Τεμενίτην. καὶ αὐτοῖς ξυνεσέπεσον οἵ 
διώκοντες, καὶ ἐντὸς γενόμενοι βίᾳ ἐξεκρούσϑησαν 
πάλιν ὑπὸ τῶν Συρακοσίων᾽ καὶ τῶν ᾿“ργείων τινὲς 
αὐτόϑι καὶ τῶν ᾿“ϑηναίων οὐ πολλοὶ διεφρϑάρησαν. 
καὶ ἐπαναχωρήσασα ἡ πᾶσα στρατιὰ τήν τὲ ὑποτεί-- 
χισιν καϑεῖλον καὶ τὸ σταύρωμα ἀνέσπασαν καὶ 
διεφόρησαν τοὺς σταυροὺς παρ᾽ ἑαυτούς, καὶ τρο- 
παῖον ἔστησαν. 

10 τῆ ὑστεραίᾳ ἀπὸ τοῦ κύκλου ἐτείχιζον οἵ Συρακό- 

οἵ ᾿Αϑηναῖοι «ἐφ τὸν κρημνὸν τὸν ὑπὲρ τοῦ ἕλους, κα θοις ἀκον 
ὃς τῶν ᾿Επιπολῶν ταύτῃ πρὸς τὸν μέγαν λιμένα σταυροῦσι 

ὃ 3. περιπροτείχισμα δαὶ. Η. 

ἀοσστιοδϑὶ νδ]} 1ηὶ σορογπηΐ (δ 2), 
θᾶ ἴα]5586. θα 46 σαι ποὴ ρ1Ὸ- 
θαίαγ, αποὰ 84 ϑᾶτὴ αὰὰ ϑ5ϑθρία 
ογαὶ να}}} Ραγίθιη αἰΐϊα θχϑγοϊ 5 
ῬϑΓβ5 βϑρϑυδίϊπι πηϊβθα οβί. δῦ 
Βαϊὰ5 τοὶ 4πδ6 ἔμ θγιύ σαι] [Δ ο1}1π|5 
ΘΟρποβοῖίαν, δῖ ἴῃ δχίθ πα ἢδο 
τααγὶ ρᾶγίθ ρονγία!α ἔπἰς. Οοοαραία 
δαίοπι ρονίαϊα ΑὐΠΘ ἢ θη 565 Ῥτοοὶ] 
ἀαθῖ1ο ἱπιροάϊτθ νο θθᾶπι, π6, ΘΕ ΠῚ 
{ΓΘΟΘΗΙ ἃ ἴτοπίθ [ΠῚ ΠῚ ᾿ἀβρτϑάο.- 
τοπῖιν, οὗ κατὰ σκηνὰς ὄντες, 
405. ῬΟΠΘ ΠΊΘΓΙΠῚ ἴῃ ἰθηίογ ΙΒ 
ἔαϊββθ ογθ πη5, ΡῈ’ ῬΡΟΓΙΟΪΔ ΠῚ 
τη τὶ οὐδίοαϊθιι5. ΔῈ ΧΊ]Ϊο νθηϊγθηΐ, 
Ῥανὶίου Α|1ὰ ΘΧ ΚΟ ρᾶγ5, πὸ ἃ0 
ὈΓΡ6 5 ΘΘΌΓΓ ΘΠ 65 ΠῚ ΠΤ ΠῚ ἀρ στα Ϊ- 
ΘΠΕθ115 ἃ ἰδ ΡῸ 5ῈρΘΥν ΘΓ θηΐ, 00- 
βἰβίθθαι. 

8.2 τὸ σταύρωμα, 5601} 
τοῦ ὑποτειχίσματος. ἘΞ ΘΥΤΟ 
προτείχισμα τὸ περὶ τὸν 
Τεμενίτην. Ἐ556 πη τὴ, 4π0 
Τοπιθηΐτθ5. οἰγοιιπιἀαίι5 ἔαθυῖ! (ΟἿ: 
τῦ, 1), σοπϑβθηϊ πηΐ τϑοθη ΟΥ65 
ΠΠΕΥΝΤ «Ὀ ενι προτείχισμα 
102, 2. -- οὗ διώκοντες. Τηῖ06. 
05 οὐϊαπὶ αἰϊααοῦ ὃχ 115 ν᾽ ἀθηταν 
[αἶβδβο, ααἱ δὰ ροτγίαϊαθ. νΑ]]ΠτιΠὶ 
οοηΐοπάογδηΐ, Νὰπιὶ Αγὐοῖνὶ ααϊ- 
ἀ6ΠῚ, 4105 Οθο 856. ΠΊΟχ ΟΟΠη- 
Ρουθ πλ5, Οὐ ΠῚ ΤῊ 165 συ αν ἷβ ἃΥ- 
τηδίιγαθ οβϑθηΐ (48, 3), ποη ΟἴΠῚ 
ἰγθοθητ 8 ΑἰΠΘπΙθηβῖθιιβ [ἸΘΡαηΐ, 

ΤΗπογαϊαϊβ 0]. Τ11. ϑοοί, ΤΙ, 

4πὸ85 δ θοί ἰδηΐαπι ἰΘνὶβ ΔΙ ΠΊ8- 
ὑαρᾷθ ΠΝ ]1168. ΘΟΠΗ 10 δαηὶ (8 1). 

88. ἐπαναχωρήσασα. 
Ροβὺ δἰθοῖοβ βθυβθαιθηιθβ τούιΒ 
ΘΧΘΡΟΪἐπ|5. 58 γϑοθρὶί. Οἱ, δάῃ, ΠῚ 
108, 8. -- τὴν... ὑποτεί- 
χισιν. Οὐπηλ πἰο ἀἰβοθυηδίαν ἃ 
σταυρώματι, ΠΟῚ Ροίεϑβί Θοτη- 
ΡΙΘοι! τὸ οἰκοδόμημα εὐ τὸ 
σταύρωμα, αἱ ὑποτείχισμα 81, 
864 50 πὶ ΟΡΟνίοὶ 51} οἰκοδό. 
μημα, ἷἱ. 8. τεῖχος ἐγκάρσιον, 
ΡοΙον πηαη 10 5 Ρᾶ15. [8 γθοίθ 
Ὀ14. -- διεφόρησαν, ττᾶη5- 
ἐὰ] ογαπί. ΟΕ ΥΔΝ 191 πη: 
56Π0]. διεκόμισαν. 

ὅΔρ. 101. 81. Τῇ δ᾽ ὑστε- 
ραΐᾳ εοἰ. “Ροβίγϊαἴθ ρα ΡΠ δ Πὶ 
ΘΟΙΉΠ 558 ΠῚ ΑἸΠΘΏ ΘΠ 568, αἰ ᾿ΓἾ 5 
Ὀγδοίατη οἰ Γουτη πη ηἸ{ἰο πἰ5 ἴῃ 56 ρ- 
(ΠΕ ΟΠΘΙῚ.. .. ϑρθοίδηβ οἱ δὰ 
ΤΥΡΟΟΊ ΠῚ Ρεγαποθπάτπη, (τὸ πρὸς 
βορέαν του κύκλου τεῖχος 99, 1) 
ΘΧϑίγιθυθ οοθρειαπί, ἃ0 δἰίθιἃ 
Ρᾶτγίθ.. .. Ῥτγοΐδθου δἰτογατη [5. πη6- 
Πάϊοη 16] θυϑοΠἶτιπι ΟΡ Θυ8. Οὐβὶ 
βϑυηί. διὰ, -- ἀπὸ τοῦ 
κύκλου, ἃ οΥ610 ρῥτοΐθοιϊ, 
Ρυοοθάθπίθβ. Οἱ δάη. 98, 2. 
-- τὸν κρημνόν. δι ρῥδι5 
ΟΥ̓ ΡΙ αἰ πὶ. Δαβίγα 15. ΕΡῚΡ οἰ αγτη 
ναϊάθ Ῥγδογιρία, Τοτηθηῖὶ οοη- 
ἰἶσπᾶ, 86. δοοιπβαίϊγιιβ ΟὈϊθοτὶ 
οαπὶ ἐτείχιξον ἰαποίτιβ ἢἰς [ουτὶ 

14 
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διὰ τοῦ ἕλους,δὁρᾷ καὶ ἧπερ αὐτοῖς βραχύτατον ἐγίγνετο καταβᾶσι 
οἵ δὲ '4ϑη- 

ναῖοι τὸ 
σταύρωμα 
᾿Ξ αἷροῦ- 

. μάχη ἐπὶ 
τῷ ὠἀνάπῳ, 
ἐν ἣ Δάμα- « 

χοὸς ἀπο- 
ϑνήσχει. 

διὰ τοῦ ὁμαλοῦ καὶ τοῦ ἕλους ἐς τὸν λιμένα τὸ 

περιτείχισμα. καὶ οἵ Συραχόσιοι ἐν τούτῳ ἐξελ- 
; ϑόντες χαὶ αὐτοὶ ἀπεσταύρουν αὖϑις ἀρξάμενοι 
ἀπὸ τῆς πόλεως διὰ μέσου τοῦ ἕλους" καὶ τάφρον 

ἅμα παρώρυσσον. ὅπως μὴ οἷόν τε ἡ τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις μέχρι τῆς ϑαλάσσης ἀποτειχίσαι. οὗ, δὴ, 
ἐπειδὴ τὸ πρὸς τὸν χρημνὸν αὐτοῖς ἐξείργαστο, 
ἐπιχειροῦσιν αὖϑις τῷ τῶν Συρακοσίων σταυρώ- 
ματι καὶ τάφρῳ, τὰς μὲν ναῦς κελεύσαντες περι- 
πλεῦσαι ἐκ τῆς Θάψου ἐς τὸν μέγαν λιμένα τὸν 
τῶν Συρακοσίων, αὐτοὶ δὲ περὶ ὄρϑρον καταβάντες 
ἀπὸ τῶν ᾿Επιπολῶν ἐς τὸ ὁμαλὸν καὶ διὰ τοῦ ἕλους 
ἡ, πηλῶδες ἦν 

ὉρΙΟ. 8, 5 δε. 

πδαυϊί, Νάᾷτι αποᾶ Οἰ455. νϑγιϊς 
ΙΏ ΤῸ ΠΡ 6᾽ οΥΘΡὶα ἢ 6 τῇ 
ἄποοτγο, τειχίζειν τὸ ἀθ ἰοθο 
ἀϊοίαπη οϑὲ δἰϊαᾳααἰὰ πὰ ἶγ6, 
το Θηΐθ 5 ΟἸΓΟΌΤ ΔΓ6 (91,6. 
ΝΙ 4, 4. 20, 2), οὐ τηθγπὶ ΠΟΠ 
Ῥ6Γ ογθρίαϊποπι, βθα δὰ οτγερὶ- 
ἀἴπεπι ἀποίιπι 6558 ἰηἴτα ὃ 8 
ἐπειδὴ τὸ πρὸς τὸν κρημνὸν 
αὐτοῖς ἐξείργαστο οΞϑίοπαϊν. Ηἷπο 
ρΡοβίθα (108, 1) ὑυ54π8 δ πηδρ ΠΤ 
Ῥοτγίαπι ἀπρ ϊοθπὶ τησῦγατη οχ- 
βίγαχθναῃι, - ὃς... δρᾷ. Ροτί.: 
4886. (τρ65) δ Ὁ 86 Ερὶρο- 
Ιᾶγὰπὶ ραυίθ Τηϑ θὴ πὴ ΡΟΥ- 
ἰὰτὰ νοῦ νογοὶί, [Ι͂ὴ ρΓο- 
χίτηο καί Πδθβὶέ Βᾶα., ααϊᾶ ΠΟ 
πογᾷ ἀοβίσηϑίο ἰοοὶ δῇεγγθίαν. 
ϑεα πονγὰ δϑβί Ὀγον ββϑιπιὶ ἰπίθγνα}}} 
βἰρηϊβοαῖο. -- τοῦ ἕλους. 
βίη θῖθα ρϑῖὰ8β οβί [οἵ΄. ὙΠ 
58, 2], αι88 4αϑη απ ΟἸ᾿ τ τη δῖον 
αυδπι πππηὸ ἔμουϊύ, τηθηβ᾽θ115. 56Χ 
ἰθ6ν ηἾβ δάπιο 5815 ἰδίθ ρϑίοί οἱ 
ΟΠ τηδὺὶ ἴῃ τηθᾶϊο ΟἰγΟΙοΓ. 60 
Βρϑίίο, αὐοαὰ εβύ ᾿πίου 8η ΘῈ] ΠῚ 
τπηᾶρηΐ ρουὰ5 δυτὰ, δὲ Αοἰγᾶ- 
ἀϊηδθ πὴαγαΠ Ραῖο ἢπίτΠὶ 6556, 
εὐ οβιίϊαπι Απαρὶ, δοπίπηρί (γ΄ 
ΤΠ, 681. Ρ. 679. 

καὶ στεριφώτατον, ϑύρας καὶ ξύλα 
πλατέα ἐπιϑέντες καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν διαβαδίσαντες, 

ΡῬΙῸ ἐπ᾽ ναι. Η. Οείδγιπι οἷ, δᾶῃ. 

8 2. αὖϑις. Ὁ βυρτὰ 99, 2. 
8. --Ἡο ἀπὸ τῆς πόλεως, ἰ. 6. 
Δ Ὁ ἰρϑίὰβ ὑτγῦϊ]5 πιοθηΐθ 5. 
Νδπηι εἰὰβ προτεέχισμα υἱίτὰ Ερὶ- 
ῬΟΙα5 ἢῸπ δχίθπαθοϑίαν, Οἵ, 719,1. 
δάῃ, 99, 8. Ουοᾶ ἴδο 8 ἀ65ο1)- 
ΠᾺΡ Ορὰβ5 6Χ ψ8}10 οἱ ἔοβϑϑ οϑῃ- 
βίαθδί Π60 ΤΠῸΓΏΙῚ μια εθαί, Θυδτθ 
ἴῃ, ἰπβεααθηῦ 8 σταύρωμα καὶ 
τάφρος ἀἰϊοϊταν, 

8 8. τὸ πρὸς τὸν κρημ- 
νόν, 50], τοῦ περιτειχίο- 
ματος. -- αὖϑις. διοαΐ ρυϊπη8Πὶ 
ΘΥΡδΟΙιΒ8 ἢ ΟΡΙΠῚ ὑποτείχισιν δρ- 
Θγεβδϑδὶ δγδηΐ, -- καὶ διὰ τοῦ 
ἘΣ ἰᾷάαπε (οἴ. δάη, 108, 1. 
ΙΝ 10, 1) ρεῖ ρα! θη. Μαδὶ]8 
δθο ργορτῖθ οοἤδονουα ραΐδῃϊ 
οὐηὶ διαβαδίσαντες, ααοὰ πος 
ΤΩ ΠῚ ἢαι, δἀάϊίαπὶ καὶ ἐπ 
αὐτῶν ορδίδγτθ: ἰίἃ ΡΘΡΓοΧΙβ58 
ΒΟΥΡΤΟΓΘΠῚ, αἱ 5] διὰ τοῦ ἕλους 
οὐ ἐπιϑέντες ΟΠ ΔΘΥθυθηΐ, αποὰ 
ἰδηηθπ 06 ΘΟΠΊΡΟϑἰὑα πὶ Π0) Θ0Η- 
οθάδί. δε οοβ ἰδ πη) εβδὲ τούτῳ 
(τῷ πηλώδει καὶ στεριφωτάτῳ) 
ἐπιϑέντες. Τοηογο ἤργν. πὰ. 
Τηῦο. ρ. 91 δια ἀεἰεῖ, -- ξύλα 
πλατέα. ϑιρηιβοδῃίῃῦ ἃ 5568. 
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αἱροῦσιν ἅμα ἕῳ τό τε σταύρωμα πλὴν ὀλίγου χαὶ 
τὴν τάφρον. καὶ ὕστερον χαὶ τὸ ὑπολειφϑὲν εἷλον. 
καὶ μάχῃ ἐγένετο. χαὶ [ἐν αὐτῇ! ἐνίκων οἵ ᾿4ϑη- 
ναῖοι" καὶ τῶν Συρακοσίων οἱ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας 
ἔχοντες πρὸς τὴν πόλιν ἔφευγον, οἱ δ᾽ ἐπὶ τῷ 
εὐωνύμῳ παρὰ τὸν ποταμόν. καὶ αὐτοὺς βουλό- 
μενοι ἀποκλήσασϑαι τῆς διαβάσεως οἱ τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων τριακόσιοι λογάδες δρόμῳ ἠπείγοντο πρὸς 
τὴν γέφυραν. δείσαντες δὲ οἵ Συρακόσιοι (ἦσαν 
γὰρ καὶ τῶν ἱππέων αὐτοῖς οἵ πολλοὶ ἐνταῦϑα) 
ὁμόσε χωροῦσι τοῖς τριακοσίοις τούτοις. καὶ τρέ- 
πουσί τὲ αὐτοὺς καὶ ἐσβάλλουσιν ἐς τὸ δεξιὸν 
κέρας τῶν ᾿ϑηναίων. καὶ προσπεσόντων αὐτῶν 
ξυνεφοβήϑη καὶ ἣ πρώτη φυλὴ τοῦ κέρως. ἰδὼν 
δὲ ὃ Πάμαχος παρεβοήϑει ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου τοῦ 
" - - » 9 

ἑαυτῶν μετὰ τοξοτῶν τὲ οὐ πολλῶν καὶ τοὺς .249- 
γείους παραλαβών, καὶ ἐπιδιαβὰς τάφρον τινὰ καὶ 
μονωϑεὶς μετ᾽ ὀλίγων τῶν ξυνδιαβάντων ἀποϑνή- 
σκει αὐτὸς τε καὶ πέντε ἢ ἕξ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ 

καὶ ὕστερον εχ δαί. Η. ψ4!]}. ΔααΙά Βεκκ. 
ὃ 4, ἐν αὐτῇ οἴῃ, Ρα!., δῃΐθ καὶ ρον αῖ,, καὶ οτι. Η. Ῥίον 

μάχῃ νικᾶν, κρατεῖν, ποπ ἐν μάχῃ. ΟἿ. Ρυϑθίονθα 1 10ῦ, Ἄν ᾧ ἢ ΠΥ ΠῈΣ 
ἔφευγον αι. Η., ἔφυγον τεϊϊαιϊ. Οεγία 46 18, φαὶ δᾶ διηηθῖα 

ἔαρίοθαπί, {Ππᾷ ἀρίιι5 αἰοίτατ, Νᾷπι Πογιιπὶ πραθ δνεπίιβ ροϑίμδο 
ἀδπλιπιὶ ΠΑΓΓΔ ΙΓ, 

ἘΕΝ φυλακὴ εοὐά. ,ΟΥ̓ΕΙπι ἀοοοῦῖ, αὐδοηδῖη ἴῃ ραρσηδ 5ἰΐ 
πρώτη φυλακή͵ ΘΟΓητ. [πιο πὶ ΒΡ οαυὶ ᾿ἰσθϊν ἔουία 588 ἰθσθ - 
ἄσπι 6556 φυλή. Υἱά. «ἄπ, δὰ 98, 4. ΜίΆ]1ἃὰ οὖ Ῥογίι5 ῃΐο νοτγίμηι 
ΘΟ οΟΥίθπι, αὖ βαρτὰ φυλήν." ὈὰΚ. Ηδηο 5 ΒΡ 1ΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ ΓΟ ῃ ΊΟΓ68 
βἀϊιογοβ αβδθῆβιι 5110 ΟΠ βυΠΙΔΓΠΠΙ. 

8 4, ἔφευγον, ἴῃ ἴα 58 τῇ ϑρίοϊ( βί πηι! δὰ ΑἸΠΘΠΊΘΠ565. Οἡ. 
56. Θοηνθτγίοθδηί. -- παρὰ δάη ΝΡ ΤΙ, 8. -- τοὺς 240ρ- 
τὸν ποταμόν, ρΡτορίεν γεέους. Οἴ 48,2. -- ἐπι - 
ΓΠ αν απη, ἰαχία 1. Αμδρυμη, διαβάς, Αι, τϑοίθ Θσρ οὶ 
Γ᾿ Θοηρογοπὶ ἰῃ ΟἸΥΠπιρίθυτη ἃ 
ΒΥγϑουβαπῖβ Θοοαρδίαπι (οἵ, ΤΌ, 1). 
-- πρὸς τὴν γέφυραν. Νοὺ 
δϑὲ ἰβ ῬΟπ5, θη] ΑἸΠΘΠΪ θη 568 
ΡΥΪὰ5. ἰηϊογβοϊάθυδηϊ, 868 ἴβ, αυ] 
ΟἸγπιρίθαπι νἱὰ Ηρϑ]ουΐπα ἔθγορδι, 
Οἵ, δάη. 66, 2. 

8ὅ. ἐσβάλλουσιν. 
ἀϊοίαπι εϑί, αἱ 70, 8. 

8 6. ἑαυτῶν. 

ΠῚ 

ῬΙΌΓΑΙ 8. γὸ- 

διαβὰς ἐπ᾽ αὐτούς, ΘΥΓΘΟΙΙ5ΆΠΟΒ 
501}. -- μονωϑ' εὶς μετ᾽ ὁλέ- 
γῶν. ΤΤαϊία νοῦ δα οὐ 6 5 
οοηϊαησὶ ἀοοοηὶ ΑΝ 6556}. δὰ ἤθγο- 
ἄἀοι. Ι 15 οὐ ΒΙοινῖ, ΑἸοββ5. δᾶ 
Αδβοι. Ρουβ, 140, --- ἀποϑνῇ- 
σκει. Ὀιοά, ΧΙΠ 8, 1 οἱ [αυϑί. 
ΙΝ 4, 9 δὶ ροβὶ αυιρρὶ δά- 
νϑηΐα πη ὁδοὶ 1856 τη που ηΐ, ΘΌ]η 
ΤῊ, σοηβθητ  Γ6 ΠῚ ἔαβῖ5. ΠΔΥΓΔἢΒ 
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τούτους μὲν οὗ Συρακόσιοι εὐϑὺς κατὰ τάχος 
φϑάνουσιν ἁρπάσαντες πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐς τὸ 
ἀσφαλές, αὐτοὶ δὲ ἐπιόντος ἤδη καὶ τοῦ ἄλλου 

στρατεύματος τῶν ᾿4ϑηναίων ἀπεχώρουν. 
ἶ 102. Ἐν τούτῳ δὲ οἵ πρὸς τὴν πόλιν αὐτῶν 1 

καὶ τῷ κύυκ Ω προσβάλλου- τὸ πρῶτον καταφυγόντες ὡς, ἑώρων ταῦτα γιγνό- 
σιν οἵ Συρα- ψ{ξνα. αὐτοί τε πάλιν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀναϑαρσή- 
κόσιοι, ἀλλ᾽ ἀποτυχόν τες σαντες ἀντετάξαντο πρὸς τοὺς κατὰ σφᾶς ᾿4ϑη- 
ἐς τὴν πόλινναίους., καὶ μέρος τι αὑτῶν πέμπουσιν ἐπὶ τὸν 
πάντες ἀπο- ἌΟΡ κύκλον τὸν ἐπὶ ταῖς ᾿Επιπολαῖς, ἡγούμενοι ἐρῆ- 

(ον αΐἵρησειν. καὶ τὸ μὲν δεχαπλεῦρον προτεί- 3 
ἔνα ΕΣ Ξ τ ἢ , -Ὡν κι 

χισμα αὐτῶν αἱροῦσι καὶ διεπορϑησαν., αὐτὸν δὲ 
τὸν κύκλον Νικίας διεκώλυσεν (ἔτυχε γὰρ ἐν αὐτῷ 
δι᾿ ἀσϑένειαν ὑπολελειμμένος)" τὰς γὰρ μηχανὰς 
καὶ ξύλα ὅσα πρὸ τοῦ τείχους ἣν καταβεβλημένα 

ἐν τούτῳ δὲ 

8 06. ἀναρπάσαντες καὶ διαβιβάσαντες αι. Η., αἰέογαπι 6Χ 
ἱπίογρυ. Οἱ, δᾶη. 

ΡΙαί, ΝΊο, 18, -- εὐϑὺς κατὰ κύκλου). Ὀϊά.: ἐπ τείταποῆε- 
ταχος. Οἱ εὐϑὺυς παραχρῆμα πιοπέ αὐάποό αι ομοίε. ΡοὶΥ- 
ἴπ ϑοιιδοῖ, Αρρᾶν, δὰ θεηοβϑίῃ, δβπὺβ 1 89, 8 προπύργιον τηϊ- 
ΙΥ ρ. 451 εἱ ἀρυὰ Ηδ85. δὰ Χρη. 
Ἀεπιρ. ἴ,80, 8, 4, τθρεηΐε 50 - 
10. Βα θ 1.0 6Χ ΘΙ ΡΟΓΘ, Γ6- 
ῬΡϑηία 6 νϑβίϊρὶο Ρ]δαύ, ΜΙ]. 
6]. ἢ 2, 21. Οἷο. ἀε θῖν, 1 88, 12. 
ἵη ΟἝΘΟΙ; 17,51. ἁρπά- 
σαντες ταρύϊτῃ το] 6 αἱ νἱπὶ 
μαθει. Οἱ, Χοη. Αηδῦ. ὟΙ 1, 8 
ἁρπάσας τὰ ὅπλα -- αὐπιΐβ 
γαρίϊηι 500]8 185. ΡῈΓ Ὀγον!- 
Ἰοφαθηῖδπι δαΐοπὶ δάϊπποῖο. πέ- 
ραν τοῦ ποταμοῦ ἐς τὸ ἄσφα- 
λές 5ἴπη] οορϊίαπιν καὶ κομέ- 
σαντες. Οἵ. ϑ8η. 4, 1. 
Ὅλρ. 102, 8 1. οἵ πρὸς 

τὴν πόλιν αὐτῶν... κα- 
ταφυγόντες. Αεποίΐνιιβ ΠΟῚ 
δα πόλιν γθίθγθηαιβ οϑῖ, 868 δὰ 
νν. οὗ καταῳφ. Οἵ, δάμη. 1Π 32, 
ὅ. ΥἹ 62, 6. Βεδρίοἴτιγ. δυιθπι 
δα 101, 4, --τὸν κύκλον τὸν 
ἐπὶ ταῖς Ἐπιπ. Οἵ. 8ᾶη. 
98. 2, 
ἐ Ὡ. προτείχισμα, εχ- 

(αγϊουθη πιαηϊτῖοπ πὶ (τοῦ 

ΠῸ5 ἃρίθ νοοᾶί. ΑἸϊὰὰ προτεί- 
χισμαὰ οορπονίπηιβ 100, 2. Ηοο 
ΟΌΓ δχβίγαοίατη νἱἀοδίυτ, 46 6θο οἴ. 
Ρϑαϊο ροϑί δᾶηῃ. -- διεκώλυ- 
σεν. δῖναι! δυᾶὶ αἵρεϑηῆναι καὶ 
διαπορϑηϑῆναι. Οὗ, ἀάῃ, 88, ὅ. 
-- ἔτυχε γάρ οεἰ. Ηος επαπ- 
τἰαΐο, ον ΝΊοΙαθ. τ πὶ ΡΓΟ Ι ΕΓ 
Ροιαθεὶς, δἰτθνὸ 80 γάρ ἱποὶρίθητὶ, 
ἀαοηηοάο ργΟΠἰθπιθυῖν, ἘΧΡΙΠΙΟδίαΓ. 
ΟἿ. δάπ. 191, 8. ΠΙ 2, 2. -- δι᾽ 
ἀσϑένειαν. γιὰ. ὙΠ 15,1. -- 
τὰς γὰρ μηχανάς εει. θεὲ 
Βοο βίγαίδροιηδίθ οἵ, Ροίγϑεηῃ. 1. 
ἀ. οὐ ΡΙαι, Νῖο. 18. Μδομῃῖπδθ 
Βαπι 8οϑῖαθ δίᾳῃθ αἰΐϊα Ἰῃηϑίγα- 
πιθηία δὰ τειχισμὸν ῃθοθϑβδυὶᾶ; 
ΠΘ4Ὸ6. ΘΠΗΪΠῚ ΟΡΡΟΡΠΔΙΪ ΟΠΘΠΊ, ΜΥῚ 
οὐ ἰοπθπὶ ρᾶταθαηί. ὅϑοα] 85 Β06 
ΠΟΠΊΪΗ6 εὐϊᾶπὶ Υ᾽ 7, ὅ τη ΧἸΠ16 5 ρ:ηϊ- 
βοανὶ νἱἀϊπιυ5. -- ὅσα... κα- 
ταβεβλημένα. Ἐὰ ἱπιε!οροη- 
ἀδ 5ιπηΐ ἰἰρηδ, 4115 τη αἰ 0} 6 ΠῚ 
δὰ Ττορίαπι ἀδᾳὰε ρΡεγαποίανὶ 
ογϑηΐί, ΟἵἨ 99, 1. Εἰ 1185 πη οι] - 
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ἐμπρῆσαι τοὺς ὑπηρέτας ἐχέλευσεν. ὡς ἔγνω ἀδυ- 

νάτους ἐσομένους ἐρημίᾳ ἀνδρῶν ἄλλω τρόπῳ 

περιγενέσϑαι. καὶ ξυνέβη οὕτως" οὐ γὰρ ἔτι προσ- 

ηλθὸν οὗ Συρακόσιοι διὰ τὸ πῦρ. ἀλλ᾽ ἀπεχώ- 

ροῦν πάλιν. καὶ γὰρ πρός τὲ τὸν κύχλον βοή- 
ϑεια ἤδη κάτωϑεν τῶν ᾿᾿ϑηναίων ἀποδιωξάντων 

τοὺς ἐχεὶῖ ἐπανήξει. χαὶ αἱ νῆες ἅμα αὐτῶν ἐκ τῆς 

Θάϑου. ὥσπερ εἴρητο. κατέπλεον, ἐς τὸν μέγαν 
λιμένα. ἃ δρῶντες οἱ ἔἄνωϑεν κατὰ τάχος ἀπῇσαν 
χαὶ ἡ ξύμπασα στρατιὰ τῶν Συρακοσίων ἐς τὴν 
πόλιν. νομίσαντες αὴ ἂν ἔτι ἀπὸ τῆς παρούσης 
σφίσι δυνάμεως ἱχανοὶ γενέσϑαι κωλῦσαι τὸν ἐπὶ 

τὴν θάλασσαν τειχισμόν. 
108. Μετὰ δὲ τοῦτο οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι τροπαῖον Συράκουσαι 

ἔστησαν καὶ τοὺς νεκροὺς ὦ ὑποσπόνδους ἀ ἀπέδοσαν ηϑοίες τῆς 
τοῖς “Συρακοσίοις καὶ τοὺς μετὰ “Ἰαμάχου καὶ αὐτὸν πλῷ τείχει 

ἐχομίσαντο. καὶ παρόντος ἤδη σφίσι παντὸς κοῦ ἐποτειχέῖοε, ᾿ϑηναί- 

στρατεύματος. καὶ τοῦ ναυτικοῦ χαὶ τοῦ πεΐοῦ. ὦ» μὲν -- 
ἄρον Ἢ - : ἈΠ ῸΞ κἑῶ πε κτς, . τῇ ὁ κ13 ᾿ϑήνεια, υ- 
ἀπὸ τῶν Ἐπιπολῶν καὶ τοῦ κρημνώδους ἄρ ρακοσίων δὲ 

ξάμενοι ἀπετείχιξζον μέχρι τῆς ϑαλάσσης τείχει διπλῷ ἀπορία. 

Παρ. 103. ἃ 8. ἀποδιωξόντων Τι. Ατρ. Ρα]. Μ. (Ι. Υεῃ. 
435. Βα5. αν. Ε. Καὶ παι. Οὗ δάη. 

8 4 κατὰ τάχος νεῖθα ροξὲ ἀπῇσαν οοἰοοδοίαν ἴπ Υ8ῖ, εἰ Ἡ. 

Ὧ85 δίαῃιθ τηϑίογῖδπὶ ΠΟ ἴῃ ΘῸΠῚ ΤΕΡΡα ββϑῆῖ 605 41 
Ρτορυβπδουίαπ, φυοα ῬοΙ Δ 6Πι5 
Ἰ, ἃ. ἐγϑάϊε, βϑὰ ἱπίον πος εἰ κύκ- 
λον ἰαΐξεε ὃχ ἴρβα ΤὭυον ἀϊάϊβ 
πϑτγϑίῖοπε σοσποϑβοίταν. Ἐπὶ [ΤΉ Θῃ 
στη δοάδθπι Ῥγορυσπηδοῦϊο {ἰϊ85 
ΓΞ ἀίᾳῃδ Ορεγασῖοβ ἃ ϑυγαουβϑη δ 
ἀεΐδηβοβ Ἔεβξββε, 40 ἴρβο δοῃβῖο 
ἐχβιίστισίαπι. Ρυϊαπι Ἄτῃ. εἰ 1,688. 
-- τοὺς ὑπηρέτας. Ι͂ῃ πλὰ- 
πἰτίοπε ταϊϊειὶ τηϊηϊβισὶ ὁπλιτῶν 
ΥἱἹἀθητοῦ ὅβϑο, Οἵ. δάη. ΠῚ 17, 8. 

ὡς ἔγνω... περιγενέ- 
σϑαι,. ὉὈϊοεῖς ΒΟΙΙΡΙΟΤ, αυϊα ποη 
Αῇπιδεῖπε τ Πτε5 (ἄνδρες), τηϊπὶ- 
ΞῖΓΟβ. ΠῸῚ 316 πἰβὶ ἱποεπᾶϊο ρο- 
τυῖββε τὸν κύχλον 5εγνᾶτε. 

8 8. κάτωϑεν ἀπὸ τῆς 
πόλεως. Οἵ. 8 1. ἀπο- 
διωξάντων τοὺς ἐκεὶῖ, 

1θὶ (πρὸς τῇ πόζει 8 Ι) 58 1185 
ΟΡΡοΟΞΌΘΓϑηϊ. ὥσπερ 
εἴρητο, αἱ ἱτππηροτδΐατ εγϑῖ, 
Οἵ. 101, 8. 

8 4. οἷ ἄνωϑεν. θὲ 5'πηῖ- 
15 οἷ, δάη.1 θ2, 4. - μή. Οἵ, 
δάῃ. Ψ 49, ὅ. --ὀ ἀπό. Υἱαά, 
δᾶη. [ 91, Τ εἰΟγ 89. 
ΔΡ. 108, ξ1. καὶ αὐτόν 

ἔγαξιγα ἀεἰεῖα οαρῖτ τες. Οἔ. 
101, 6 αὐτός τε χαὶ πέντε ἢ 
ἕξ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ. -- σφίσι. 
Οὗ, δάμη. ι 30, 1. --ὀ τοῦ ναὺῦ- 
τικοῦ. Οἰδεεῖς βιδιίοπεπι σερὶς 
ἴῃ τϑρεββὰ (μυχῷ) Ροτγίυβ. ΥἹά. 
ΥΠ 4, 4. -- ἀπετείχιξον.. 
τείχει διπλῶ. οἰπιδτρτειος 
σοηΐαπάπθππηι διπλοῦν τεῖχος οὐπὶ 
ποτϊηῖϊθοβ κύκλος, ἀποτείχισμα, 
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τοὺς Συρακοσίους. τὰ ὁ᾽ 
τιᾷ ἐσήγετο ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας πανταχόϑεν. ἦλϑον 
δὲ καὶ τῶν Σικελῶν πολλοὶ ξύμμαχοι τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις. οὗ πρότερον. περιεωρῶντο, καὶ ἐκ τῆς Τυρ- 

σηνίας νῆες πεντηκόντοροι τρεῖς. καὶ τἄλλα πρου-- 
χώρει αὐτοῖς ἐς ἐλπίδας. καὶ γὰρ οἱ Συρακόσιοι 
πολέμῳ μὲν οὐκέτι ἐνόμιζον ἂν περιγενέσϑαι, ὡς 
αὐτοῖς οὐδὲ ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ὠφελία 
οὐδεμία ἧκε, τοὺς δὲ λόγους ἔν τε σφίσιν αὐτοῖς 
ἐποιοῦντο ξυμβατικοὺς καὶ πρὸς τὸν Νικίαν" οὗτος 
γὰρ δὴ μόνος εἶχε “αμάχου τεϑνεῶτος. τὴν ἀρχήν. 
καὶ κύρωσις μὲν οὐδεμία ἐγίγνετο, οἷα δὲ εἰκὸς 

Οαρ. 109, 8. 2. Σικελιωτῶν τηᾶῖο αὶ. Η, 
πάντα προυχώρει γαι. Η., φιοὰ ΟἸαᾳ55. βπθ ἰάοπϑα οϑιιβα ργϑοίογι. 
αδ6 118. ῬΡΥΌΒρΟΥΘ 5 οΟ ββουαη, ΡΓΟΧΙΠῚΪ8. ν ΓἿ8. Δἤθυαηίαν, 

ἐλπίδα γαι. Η, Ε., αἀποά᾽ ργορᾶπάππι θβ8θέ, 5] ΑΡγΘβοἢ. τὑϑοί 
κατὰ γνώμην, κατὰ νοῦν, ΕΧ δΔηϊπιὶ 56 ῃὲ.6π.ϊὰ, ἰποΓργοίαγθίαγ. 
5οὰ Ὀθπ6 Ρογίιιβ οὐ Βαι.: τϑίϊαιὰᾶ δῖος βυοοθαοῦδηΐ, πὸ 5065 
ἰρ815 οβίθηαθγεπηὶ 86 605 ὈΥΟΒΡοΙἃ Θἰΐᾶτη ἴῃ ΡΟϑἐθνα τη 

ΑἸΐα, 

ΒΡΘΥΔΥΘ ἰπ ΓΘ ἢ, 
ὍΝ 8ΠΠ,. 111} Ὁ 

8]. ΟἿ δὰ ο, 98. [8 ἴῃ ᾿πιαρῖπα κζΚ - 
τϑοῦβαυιπ ἃ ΓΠ,6(γ, ἀ 6] 1 ηθαίᾶ.... ατι- 
Ῥ᾽ϊοθπι ταπιγ πὶ ἃ ΤΥΟΘ ΓΟ ἀ84τ6 δὰ 
ΟΥ̓ΔΠῚ ΤῊΔΥ ΙΔ ΠῚ Τηᾶρη0 ΡοΥΐαὶ 
ψὶοϊ πα πὶ ἱπαϊοδίι πη νἱάθπιιβ. Αἱ 
Πϊο ρυϊπηττη ΤἬϊον α14. 65 πηθηἸ0Π ΘῺ1 
ἴδοι τοῦ διπλοῦ τείχους, ααυἱ 
Τὰ Γ5 Ρᾶννα οὐδ ρᾶγβ8 ΟΡ ΘΓΙΠῚ 
ΑἸπθαϊθηβίαπι 80 ἘΡΙροίδυαπι 
ῬτΒΘΡΡ ΙΒ Ῥαγθιβ -(ἀπὸ τῶν 
Ἐπιπολῶν καὶ τοῦ κχρημνώ- 
δους) ἸποὶρΊ6η5 δία ΡΆ6η6 564116 
δα τηᾶγθ πηδρπὶ ΡΟΥ5 ῬΘΥΠΘΗΒ; 
τούτη βρϑίϊατπα ἀπρ οὶ πγαγο οοσα- 
Ῥϑύιπη ΠΟῚ ΔΙΏΡ ἢ Ἶπ5 απᾶτῃ 86 ρΊ16 1 
ψ6] οοο βἰδαϊονιιπι ογαί (1 2.) 
914. Οἷ. δάπ. ΝΠ 2, 4. Ρεὺ ρ]α- 
πἰτῖοτι δαίοπι, ἴῃ απἃ ἰδ πὶ ΟἸγτα- 
Ῥὶ οἱ ργδββιαἴτπὶ (ον 615 ΟὈϑ᾽ ἀθηψίιηι 
ἱτητηϊηθθαΐί, ααἷᾶ οἰ Π πιδ ιιχ Πα 
δΔανθηγα Ροββθηΐ, 1δ1 ἀαρ]]οοπὶ 
τηθσαπι ΑἸΠΘμΐθη868. ΘΧΒ ΓΙ ΧΙ556 
ϑιιπὶ οχἰβιϊπαπαϊ, “πὸ τῶν 

πιπ. καὶ τοῦ πρημν. νοτγίαβ 
420 Ερὶρο 8 οὐ ααυϊάθπὶ 

Πα ἐς ἀθ οἴἴδβοιιι ἀϊοίατα οϑὺ, ἀθ 4ὰ0 τι58 

Θανατη ρΥΔΘΥ ρ 8 ραυυθιι5. 
Οὗ. 101, 1. 8. 

8.2. τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια Θρί, 
θὲ τῷ οἵ, “ΡΙαι. ΝΙο. 18, -- ἐκ 
τῆς Ἰταλίας πανταχόϑεν. 
Οὐ. ΡΙαῦ. Ῥμαρά, 70 πανταχό- 
θεν ἐκ τοῦ σώματος. ἘΡαβύγα 
ἐκ ἀ6]. συν. 1. 1. --- οὗ πρό- 
τερον περιξεωρῶντο. ,,(ὐπὶ 
δηΐοᾷ Οἰγτοι πΠϑροοιϊαθδηΐ, 
ἰδ πα πὶ δνθηΐπη οχϑβρθοίδηΐθϑ 
ν6} ἰδηφιατῃ ποθι, αἰτὶβ. 56 δα - 
ἰπηρσονθηΐ, 4. 4. οἰγοπ πη 5ρΡ6- 
οἰδηῖθ5. οπαποίαθδηίαν" 
δίορι. ΟΥἮὮἁ δάη. Υ' 81, 6.- ΥἹ 
98:;. ἅς. ΟὙΠῚ 838, 2... δὲ τοῖν, 
Βιρτα 88, 8. 4. Τυρση- 
νέας. οἵ. 88. 60. 

8 8. σφίσιν αὐτοῖς. Οἱ. 
δά, ἵν,.26.9. ΝΠ υδε 
ἐποιοῦντο ξυμβατικούς, 
τὰ ᾿ηϑιϊταοταπί, αὖ δὰ ρὰ- 
{7 δομ οἰ ἴδ ἢ ἃ ἃ πὶ ι6η46- 
γϑηί. 

8 4, κύρωσις. Ηοο νοοσδθι- 

ἐπιτήδεια τῇ στρα- 5 

8 
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ἀνθρώπων ἀπορούντων καὶ μᾶλλον ἢ πρὶν πο- 
λιορχουμένων., πολλὰ ἐλέγετο πρός τὲ ἐκεῖνον καὶ 
πλείω ἔτι κατὰ τὴν πόλιν. καὶ γάρ τινα καὶ 
ὑποψίαν ὑπὸ τῶν παρόντων κακῶν ἐς ὠλλήλους 

εἶχον, καὶ τοὺς στρατηγούς τε ἐφ᾽ ὧν αὐτοῖς 
ταῦτα ξυνέβη ἔπαυσαν. ὡς ἢ δυστυχίᾳ ἢ προ- 
δοσίᾳ τῇ ἐκείνων βλαπτόμενοι, καὶ ἄλλους ἀνϑ-- 
είλοντο, ἩΗφακλείδην καὶ Πύκλέα καὶ Τελλίαν. 

104. Ἔν δὲ τούτῳ Τύλιππος ὁ “ακεδαιμόνιος ἐν δὲ τούτῳ 
ὑλιππος καὶ 

καὶ αἵ ἀπὸ τὴς Κορίνϑου νῆες περὶ Πευκάδα ἤδη Πυϑὴν Σὺυ- 
ἦσαν. βουλόμενοι. ἐς τὴν Σικελίαν διὰ ΤΕ ΟἿΣ ουοιο σοι Ὁ 
βοηϑῆσαι. καὶ ὡς αὐτοῖς αἱ ἀγγελίαι ἐφοίτων ἴ Τάραντα, 

δειναὶ καὶ πᾶσαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐψευσμέναι ὡς ἤδη τεϑα οΌη το: 
παντελῶς ἀποτετειχισμέναι αἴ “Συράκουσαί εἰσι, τρττ 

τῆς μὲν Σικελίας οὐκέτι ἐλπίδα οὐδεμίαν εἶχεν μάξονται. 
ὁ Τύλιππος. τὴν δὲ ᾿Ιταλίαν βουλόμενος περι- 
ποιῆσαι αὐτὸς μὲν καὶ Πυϑὴν ὁ Κορίνϑιος ναυσὶ 

δυοῖν μὲν “ακωνικαῖν, δυοῖν δὲ Κορινϑίαιν ὅτι 
τάχιστα ἐπεραιώϑησαν τὸν ᾿Ιόνιον ἐς Τάραντα, 

δ 4. ἀπὸ Μ. (ΟἹ. Νεη. Ο. Τπιρᾷ. οουυ. Ἀπρ. Αἱ νἱ4. Μδμῃ. 
. αὶ 592 β΄ ρ. 1894. 

τε ροϑβί στρατηγούς οἴη. ἂν. Οἷ. δάη. 
Εὐρυκλέα ναῖ. Η. ΟἿ «ἀπ, 

ἴὰᾶτι (ἀουοῖαθ οἱ Ἰνθοηιηἷθ. βοΠο- τὰν Θυυδοιβϑηὶ, ν᾽ οίαν ᾿σὶ ταν 6558 
᾿Πϊαϑίδηι Ρ]αί. ον. 4600 ποῃ 8, 4ιὶ ἃ Χρη, 1. ἃ, Ηδυδοι 65 
γροῖθ {ἸθΘγΘ οὐ οχ ποὺ [060 οἱ 
ΕΧ τιϑῖὶ υϑοθηϊίουιπι (να. Ρὰρ. 
[μ6Χ.} ἰπιο!!οίτασ; αἀπᾶγα οτγαὶ 
ΒΌΆΠΡ.. ἰθ]4. αὐ 4604 καὶ τὸ 
κῦρος. ---τοὺς στρατηγούς. 
ποιηϊηαίοβ 785, 1. Καὶ... τέ 
ΟἸ4585. [α]50 ἱπιθνΡ υθίαίαν οὐ Οὐ 8 Τὴ 
(οἴ. 54. 44, 8). Νᾷπι τέ δὰ ἰοιἃπὶ 
ΘΠ 0 10 ΠΕ ΠῚ τοὺς στρατηγοὺς 
ἔπαυσαν ΡΘΡΙ 6 ἢ8 (εἴ, 10, 4) 
ἰηβθαιθηι καΐ τοϑροπάοί, 
Ἡρακλείδην. Ἐππάρπῃι, αὶ 
158, 1 ΘοΟΠΙΠΙΘΙΠΟΓΑίι5. δἱΐ, Τγϑὶ- 
τηδοηΐ ΒΠ πη, 6586 οὐράν Βομ πο, 
δὰ Χρη, Ηδε]}}. 1 2, 8, Θιυοα νρϑειπὶ 
6586 ΠΟ ροίοϑί, αυϊα αἰϊὸ5. ἴῃ 
Ιοο πὶ ΘΟΥι ΠῚ, ααΐθι15. τ ρ ΘΥΪ ΠῚ 
Ρυοσαίαπι 6βί, Βα σα556 ἀϊοαη- 

Αὐϊδίοσθηΐϊβ ἢΠἴπ5.,. ΘΟ ]]Π6 σα Ετιο 15 
ΗΙΡΡΟΙ 5. ΠΠΠ, ααοτη πο! οπὶ Τῆηι- 
ογαϊάθαπη 6586. νἱχ ἀπθίατα οβί, 
ΡΟ Ιδύαν. 

ὕαρ. 104. 81. ἐν δὲ τού- 
τῷ Γύλιππος ὁεῖ, Οἴπὶ Πἷ5 
ααοαπο οἴ, ΡΙαι. Νῖο. 18. -- τ 
“ακεδ. ΟΝ 5ὰ. ΨΙ 11, 2. 
αἱ. οὐΦῇ εἰ ΟἿ 98. ὃ: 
ἐφοίτων. Αἰξοπαθ ΠοῸ 'γευθιπι 
46 τῷ ἰηδηΐπηὶ Ῥοβίξιπι, ΟΥ ΨΠΙ| 
18, 1 οὐ δάῃ, 1 4. -- ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ ἐψευσμέναι, ἴπ ᾿ά ὁ πὶ 
τη θη δ οϊιπ σοηπσυπθηΐθ8, 
πη δυπάθηι τηοάτιπὶ ΘΠιδη - 
εἰι86. -- Πυϑήν. Α Ῥϊοάοτο 
Πύϑης νοοδίαυ. ἐεκϑε το τε βΒ' δ] 
οοπϑίδι ὙΠ 1, 1. -- τὸν Ἰό- 
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οἱ δὲ Κορίνϑιοι πρὸς ταῖς σφετέραις δέκα Δευ- 
χαδίας δύο καὶ ᾿Αμπρακιώτιδας τρεῖς προσπλη- 
ρώσαντες ὕστερον ἔμελλον πλεύσεσϑαι. καὶ ὃ μὲν 
Γύλιππος ἐκ τοῦ Τάραντος ἐς τὴν Θουρίαν πρώ- 
τον πρεσβευσάμενος καὶ τὴν τοῦ πατρὸς ἀνανεω-- 
σάμενος πολιτείαν καὶ οὐ δυνάμενος αὐτοὺς προσ- 
αγαγέσϑαι, ἄρας παρέπλει τὴν ᾿Ιταλίαν, καὶ ἃρ- 
πασϑεὶς ὑπ᾽ ἀνέμου [κατὰ τὸν Τεριναῖον κόλπον], 

(αρ. 104. 8 1. πληρώσαντες τ, Μ. Εὶ ϑεὰ οἴ, δᾶη. 
8. 2, καὶ τὴν τοῦ πατρὸς ἀνανεωσάμενος πολιτείαν δι. 

Η. Ἰάοπιαθθ Ὑ4}1ὰ ΡθυΡ θυ 

νιον. για. 56. 1Π 107,01. - 
πρὸς ταῖς σφετέραις 
δέκα... προσπληρώσαν - 
τ Ὸ- Ὑ Προσπλ. Ρ]Θοπαβηλμη μᾶ- 
θεῦ, υἱᾶ ἰδπὶ ργϑθοθαϊι πρὸς ταῖς 
σφετέραις; ὑλτηείδὶ οὐ ΠῸΒ αἰμβ: 67, 
ἐἰδεν" ἰδγα δομὶ γε ποοὴ ἀατιι."" 
Β8υ. 81. προσπληροῦν ἔτι ΥΙ] 
84, 1, προσπληροῦν ἄλλας ΥὙΠΠΠ 
10, ἃ, ΟΥ, δάῃη. { 28, 4. 138. 
ΥΙ 18, 2. Ορίθγιπὶ ἀδοόπι σονῖπ- 
(Ὠϊοσαμπη πᾶνΐθι5. ἀπᾶ8. οὐπὶ ΟΥ]- 
'ἴρρο ρυοϊθοίβαβ. οοπί πον} ἀρρᾶγού 
ἴη46, αυοά ᾿ἰηΐτα ὙΠ 7, 1 ρτγδθ- 
16. ΑΟΠΡΥ πᾶνοηὶ δανθϑηϊαηΐ 
ἰδηίαπλ ἀποάθοϊμῃ. Αἀα. ΥὙΠΙ|Ι 18. 

8 2. Θουρέαν. ἴπ ἢδο ὑγθ8 
οὐδὺ ἴδοίῖο ΑἰΠθη θπβίθιδ. σοηΐΓᾶ - 
τα. Οἵ, ΨΠ 88, 6 εἰ 1θὶ δάη. οἱ 
ἀθ 'ἴρβ80 ποπιῖηθ βιργα δὰ 61, 7 
ἀϊοία, -- πρεσβευσάμενος. 
Εσνυδηῦ αἱ ρΡαίδην ἰρβαπι αν]ὶρ- 
Ρυμ Ἰαρϑίαμπι ργοΐδοί ΠῚ 6556. ἢ 
5.58 ἰρϑίιβ ἰαρϑίιιβ ἤυϊ ὃ Εἰ 
ΨΘΓᾺΠΙ δϑύ Απητηοηϊ (ρ. 120) 
Ῥγδεοθρίαμη, ααἱ πρεσβεύεσϑαι 
6558 ἴδραΐοβ τηϊ 6 γ6,), πρε- 
σβεύειν Ἰεσαίυτη 6556, [658 - 
{8 ΠῚ ρυο ιβοὶ ἄοοοι. Νάπι δὰ 
Πα τὴ 5 6 πὶ ΠοδίΊ ἢ ΠῚ τον ΟΠ Δ ΌΤΩ 
εϑὺ αυοὰ πρεσβεύεσϑαι ΠΟ - 
αὐδτῃ ἴῃ ὉΠ νΘΥΒΌΤη ΔΘ 6 ΤΥ 6 να]ϑί 
({ δ ς 9. 99. 2. ΥὙἹΠ 89, 2); 
ῬΤΟΡΥΙΘ ΘΗΪΠῚ δὲ ΡῈΓ ἸΙορᾶϊοβ 
5616, -- καὶ. πολιτείαν. 
Βδοορ  Πη5 γαιϊοαηὶ ΒΟΥ ρ θΓΔΤΩ, 

᾿πιθγρυθίϑίιβ δϑύ 
ΠῚ 6 ΠΟΥ ἃ ΡῬϑίνϊ5 ἴῃ δατηϊηϊδίγδη ἃ γΘΡῸΙΙοᾶ; 
κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς ποτε πολιτείαν. 

γοηονϑία ρῥυϊῃ5 
γΘΠααὶ οοἀᾶ. 

Οἵ. 84η. 

4υ8 1] ΠΟ ἰπίον οἰ δίϑπι 6588 5]- 
τα] 18 ΧΟΡ Ια Ν' 48, 2 ἣν (τὴν 
παλαιὰν προξενέαν) διενοεῖτο 
ἀνανεώσασϑαι (Ὁ ΒΟ Ὁ 
τὴν προξενίαν ἀναλαμβάνων) 
ἐς ὙΠ 38, 4 ἀνανεωσάμενοί 
τινα παλαιὰν φιλίαν οδίθῃ- 
ἀππί. Αἰᾳιθ. εχ βϑμπιΐϊπᾶ Πδο 
βογιρύπνα δὰ οὐ δυνάμενος αὖ- 
τοὺς προσαγαγέσθαι ἱπίορρτο- 
ἰδ Πα] ὀδιιδἃ κατὰ τὴν τοῦ πα- 
τρός ποτὲ πολιτείαν νἱάοίαΓ 
Δα βου ρίθπι 6558 δὐ ἴῃ ΒΟΥ ΡΙΟΡΙΒ 
ψοῦθα αὐτὶ {Π|᾿ τὰ ΙΟθῸ 510 π|οὸ- 
νἶββ6, Αἀ πρεσβευσάμενος γ61Ὸ 
ἰὰ ταΐπιβ ἀρίϊπι 6ϑί. (ποα γοπὶ 
αἰπού, αΥὙἹρρὶ ραίου. ΟἸθαμπάν- 
4858, ααἱ ἴῃ οχροαϊιίομα ἴῃ Αὐ- 
ἰϊσαπη ἴδοία (1 114, 2. Π| 21, 1) 
ΡΙΪβιοδηϑοί δα] βοθητὶ ΘΟΏΒ1}}- 
ἃυὶὰ8 δαϊπποίιβ ἔπθναύ, ροβίθα 
δοσιβϑίιβ. δϑί, 4πθα ρϑοπηΐᾷ οοὺ- 
γπρία5 τοὶ αὐ ἀσοναβίαίο ΟδΔΠΡῸ 
ΤΗνίαβϑῖο γραϊτοί βυδβίββοί, οἱ οἂ- 
Ρ᾽ε15 ἀδπιπαίιι5 ΤΉ να 6 Ρτοΐαριϑ 
νἰΐδηὶ ἀεοὶν (ΡΠαὺ. Ρεν, 22. Νῖίο, 
28. ΡΙοά, ΧΠΙῚ 106, 10) ἰθίατπο 
οἰν  αῖς ἀοηϑίτιβ δϑβϑί, -- ἄρας, 
561}. ἐκ Τάραντος. -- ὀ κατὰ 
τὸν Τεριναῖον κόλπον. 
ϑίηι5 Τογίπαθιβ, ἀθ α0 νἱᾶ. 
ΡΙμ. Η. Ν. ΠῚ ὅ τ, δϑύ Ῥ8}5 τη 5 
Τγυγῆθηὶ (Ποάϊο αἰοἰίο αὲ 85. ἔτι- 
[επιῖα). αὐΠρριβ ἰρίταν γερθηίθ 
ΤΑγθηΐο ἴπ ΠΠΟ 5[π|πὶ ῬΘΥΥΘΗΪΤΘ 
ποη Ῥοίαϊτ, αὉ] πδάπθ ἀυϊσα δ πὶ 
εἱ ογδί πϑροῦὶ δὲ 40 51 νοϊθθδί 
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ὃς ἐχπνεῖ ταύτῃ μέγας κατὰ βορέαν ἑστηκώς, ἀπο- 
φέρεται ἐς τὸ πέλαγος, καὶ πάλιν χειμασϑεὶς ἐς 

τὰ μάλιστα τῷ Τάραντι “προσμίοσγει" καὶ τὰς ναῦς 
ὅσαι μάλιστα ᾿ἐπόνησαν ὑπὸ τοῦ χειμῶνος. ἀνελκύ- 
σας ἐπεσκεύαζεν. ὃ δὲ Νικίας πυϑόμενος αὐτὸν προσ- 

πλέοντα ὑπερεῖδε τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν, ὅπερ καὶ οἵ 
Θούριοι ἔπαϑον, καὶ λῃστικώτερον ἔδοξε παρεσκευα- 
σμένους πλεῖν καὶ οὐδεμίαν φυλακήν πῶ ἐποιεῖτο. 

μάλιστα ϑιῃῖο ἐπόνησαν ΟΠ]. ΟΠΊΏ65 ῬΓΔΘίου γαί. Η. 
8 9. προσπλέοντα γαι, Η., σι αὶ πλέοντα. ΠΙαὰ οοπῇἢυπιδίαγ 

νουθὶβ ΡΙαῖ, ΝΟ. 18 οὐδένα τοῦ Γυλίππου λόγον ἔσχε προσπλέον- 
τος οὐδὲ φυλακὴν ἐποιήσατο καταίροντος. 

ἐποιοῦντο αι. Ἡ. δ8εα νυϊραία δα Νίοϊαπι γϑίουθη δ σοπρΓο- 
θαίαν νου ]5. ΡΙ αἰΑτΟ ἢ το 0 αἀδοιίρεῖ. 

τοηάθγθ, δαΐ οἶγοα ππΐϊνουβατη ὅ]- 
οἰ απὶ δὺς ρθν ἔγείαπη Ιου τη 
πᾶνῖραπά πηι) οὐαί, Τὰπι ρουίοαϊο- 
5.ΠῚ δυΐθηη ἴθι, ααοαὰ πϑνὶθι5 
το ροβίαίθ ατι8 558 15 ἀθητ οἱ 585- 
οἰρι οπάσση ἔμϊββοί, αὐ ΤΥΘΗΓΙΠῚ 
γοαϊνοί, π ἅΠ0Ὸ αὐϊάθηλ γε γθῸ ἃ 
Τσον ἀϊᾺ6 βρη ἢ οαίατη 6558 Ῥγου- 
505. ΠΟῚ δϑβύ ογϑά 0} }}6, ΡΓΘΘΒΘΥ ΠῚ 
οατη αἰ θη ῦ 5Θοσ πἀ8 2) πδνυὶ- 
σαϊοποῖη ΟΥἹρρὶ Ἔχροπδὶ ΝΠ 1. 
Ιτ απὸ αΥἹρραπὶ ἤθη [μπΐ5586. ἴῃ 
βίηθ ΤΟΓΙΏ86Ὸ ΟΠΊΏ65. ᾿π θυ ΓΘίθ5 
ἴαϊθηίαν. Αἱ Ατηοϊάυβ, πὸ αυὐϊὰ 
εἶ ἀδρταναίαμη ρμιυίαηδαπι 5ἴΐ, 
νυ] σαίδτη ἰἱπίθυρυοίδίαῦ: Ὁ Ὁ ΠῚ 
6586. ὁ σδροίοπε βἷηι5 Του. 
Οοποραϊ αυϊάθηι τηθηίὶοηθ 51Π185 
Τονϊηδοὶ ἴῃ ΘΟ γυῖα Π1]}186 ρᾶνίθ 
5111 ΠΔΓΓΑΙΙ ΟΠ ΘΠῚ ΠΪΓΘ 6558. ρ6ῦ- 
Ρίθχϑιμη, 56 βυβρ οΓΥ γ6 ΠῚ οχ- 
Ρ ϊοαημ ἀ8πὶ 6556 Ῥ ΘΟ Ατῖθιι5. ααϊ- 
Ὀυδάδτη 1ΠΠοσατη ἰΘΘΟΥ πὶ γϑίϊοηΪ- 
θ05, ἀ6 αὐἴθι5., Πἶδὶ οὐδ Οδ- 
Ἰαουῖαθ δίᾳιιθ νϑηίτου πὶ ἔϊαίι5. ἴπ 
ἴδε γνϑρίομα Πρ θπῖο ΠΟΡΘΥΪ5, 
81} αἰχουῖβ. [Ιβ4άῃ6 Ῥουβαδϑὶί 
ΒΙοοιβοιάϊο ἰπ δα, 3. Αἱ Ἰϊοοὶ 
κατά οαπὶ νἱπὶ μαῦραι (οἵ, 5ἀ. 1 
38, 8) τἀπιθὴ ἱπϑρίαμη θδὶ ΘΟ ΠῚ, 
4αΘΩΙ πᾶνθ5 ΟὙΠΡΡῚ ἴῃ βίηυ Τὰ- 
τϑηθηο ἰοηπθυϊηΐ, ἀθῆηϊγα τηθη- 
τἰοηθ ἴδοι βίπυβ Τουϊηδοὶ ἰπ οθὴ- 
{γᾶσὶο ἰἰτουο Π8}|186 5111. Ια 6 
αυοᾷ η6 ἰαθο 414 6Π1 ᾿Πέ Γργθίδιϊο 
ἸΙΘΓΟΓΙ ΠῚ πι θη οὐἶδο ΡΥ ϑι 10 οβϑοῖ, 

ῬΡοΟρρο Απίομδο Τ᾽ αραντῖνον δθη- 
ἰθοῖς. 8564 ἰὰ νἱχ αυϊδαθϑη) ΠοῸ 
Ιοθο δι{ ΘΟ 51Π10 δας ΘΓΓΟΥΘ ἴῃ 
Τεριναῖον τηυίανββοί. ὔυϑτγα 
ΠἾΠ1 τοβίατο νἱἀθίαν Πἰβὶ πὶ ΘΟ ΠῚ 
(ΟΘΠΙ6ΡῸ ἤᾶθὸ ψνϑῦθα 5θο! 8 ΠΊ15, 
40 5111} ῬΓΟΠΟΤηΘη τεἰδίϊ τι πὶ 
84 πΟΙΊΘῺ 50π|| ΡΓΟΡὶτ5. Δοσθα]Ό. 
Δαϊ δὰ ταύτῃ δὰ δα κατὰ βο- 
ρέαν 80 ἱπίουργοίθ ρᾶγυτῃ ρτὰ- 
ἀθπιὶ ν᾽ άθηταν δἀδβουϊρία ἜΒΗ τ 
ὃς ἐκπνεῖ... μέγας. Τιὰ 
ΘΌΡΙ. Αἰ. 1148 ἐκπνεύσας ἐν 
γας χειμών, Ῥβευθο - -Ευτρ. 1 
ΒΠ685. 828 ἐξώστης Ἄρης. 
μέγας πνέων. σῇ. 84η. Π ὅ, φ. 
-- κατὰ βορέαν ἑστηκώς, 
στάσιμος ὧν καὶ διηνεκής, αἱ 
γϑοῖθ ἱπίθυρυθία τ 50}0]., 60} - 
βίδη δ 6 θοΟΥΘ86 τερίοπε 
ΒΡ ̓ γϑπ 5. ,,Οἵ, Αὐιβίδθῃ, ΠῚ 11 
τοῦ δὲ πνεύματος ἔνϑεν ἑστη- 
κότος, ,Πεγοάοι. ΥΙ 140 ,ἔτη- 
σίων ἀνέμων κατεστηκότων, 
ΡΟ]]. 1 110 ἀνέμου ἑστηκότος." 
ΒΙοοπιῇ. -- ἠποφέρεται ἐς 
τὸ πέλαγος, ἀεἴονγίυν ἴῃ 
αἰτζατη, -- καὶ πάλιν χει- 
μασϑεὶς ἐς τὰ μάλιστα, 
οὐ ΓυγΒ.5 (ἷπ ἀ6ν Θπίσορεπ- 
εβοίτέοη Πιίσλίμη ΟἸΆ 585.) δοϑὺ - 
γἰη8ἃ ἐοηιροβίϑδίε ἰδοίϑίυϑ. 

8 8. τὸ πλῆϑος, φῬαποὶ- 
ἰαίοη. Οἷ. δάη, Ν᾿ 10, ὅ. --- 
παρεσκευασμένους. Ττγδη5- 
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τ ν . " 3 ᾿ , , 
καταδρομαὶ 1058. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τουτοῦυ 
᾿““ργείων καὶ .“κδΝὧἷ,“ ᾿ , ΝΣ: Ρ 
᾿Δακεδαιμο- τοῦ ϑέρους καὶ “ακεδαιμόνιοι ἐς τὸ Ἄργος ἐσέβα- 

νίων. οἱ δ᾽ λὸν αὐτοί τε καὶ οἵ ξύμμαχοι καὶ τῆς γῆς τὴν 

4ϑηναῖοι ἐξ πρλλὴν ἐδήωσαν. καὶ ᾿4ϑηναῖοι ᾿Δργείοις τριάκοντα 
Ἐπίδαυρον Ἷ ἩΒΙ »Ὰ ᾿ Ἦ , 
τὴν Διμηρὰν ναυσὶν ἐβοηϑησαν. αἵπερ τὰς σπονδὰς φανερῶ- 
ἄποβαντες ν ᾿ , ΓΕ ΒΈΣ , τὰς πρὸς ΤΡΑΤΨῈ πρὸς Μακεδαιμονίους αὐτοῖς ἔλυσαν. 

Μ ’ 

τοὺς Λακε- πρότερον μὲν γὰρ λῃστείαις ἐκ Πύλου καὶ περὶ 
ΕΠ ΚΟΤΌΡΕΙ τὴν ἄλλην Πελοπόννησον “μᾶλλον ἢ ἐς τὴν Δα- 
νερῶς λύου- κωνικὴν ἀποβαίνοντες μετά τε ᾿Αργείων καὶ αν-- 

σιν. πινέων ξυνεπολέμουν., καὶ πολλάκις ᾿Δργείων κε-- 
λευόντων ὅσον σχόντας μόνον ξὺν ὅπλοις ἐς τὴν 
“ακωνικὴν καὶ τὸ ἐλάχιστον μετὰ σφῶν δῃώ- 
ὄαντας ἀπελϑεῖν οὐκ ἤϑελον᾽ τότε δὲ Πυϑοϑώ- 
ρου καὶ Λαισποδίου καὶ Ζ4ημαράτον ἀρχόντων 
ἀποβάντες ἐς Ἐπίδαυρον τὴν Λιμηρὰν καὶ 1Π|ρα- 

(αρ. 10ὅ. 8 1. 
γαϊι. Η. 

8 ὃ. ξυνεπολέμουν δαὶ. Η.; τειϊααὶ ἐπολέμουν. ϑεὰ ξυμ- 
πολεμεῖν μετά τινος οὐτὰ 411 ἀϊοιπὶ ἱππὶ ἴρ86 Το 1465. Δ}10]. 
ΟἿ, άπ. Π 67, 8. Πολεμεῖν μετά τινος αὐΐάοπι οἰΐδιη βϑθρὶι8. 48 
ΔυΧῚ απο Ἰαρίθαν, νον 1 ὅ9, 2. Π δ, 1; 568 πᾶπο Ο0Ὁ οδιβδτα 
Ῥυδθροβίθϊο ἴδοῖ!8 ἢἴο ογλϊτἷ ροὐπϊι, αὐ ρα] δηΐθ πρός ἴῃ προσπλέοντα. 

ἔχοντας τι8]6 Ναί. Η. 
“Διμέραν αἰϊαποι ᾿ἰὈτ]. Οἷ, 54. 1 ὅ6, 2. 
Πρασιὰς ναι. τοοία, υἱ νἰἀοίασ; πᾶπὶ ἴα Π ὅθ, 6. 1 18, 8. 

Αὐϊβίορῃ. Ῥο. 341 οἱ Αὐΐοδθ τπῦὸθ ΠῚ 98, 1 νοσδίαγ, 4ιϑπαιδηῃ 
ΑἸἰΣ ποπα}}}, αὐ Θογ]αχ 8 47 εἱ Ριοϊοπιδευβ ΠΠ 10. 10, εἰἴδτη 51π- 
συϊαύθῖι ἱπθηίισ. Οἷ, Ἡδγοάϊδη. 1 Ρ. 294. Βησουϊανῖβ δαίθπι να] ρῸ 

τὰς ρΡοϑί φανερώτατα οΠ|. ΟἸΠ68. ὈΓϑοίον 

ἴτι8 ἃ πᾶνῖρθιιβ δὰ παιίαβ αγ]- 
ἵρρὶ. Ὑἱά. δᾶάῃ. 1 110, 4. 

Οαρ. 10. 8 1. τὸ άργος, 
ἱ. 68. τὴν ᾿Δργείαν, αὐ 8 8. Οἵ. 
απ. ΠῚ 5. 1 ΠΝ 118... ἅιτε- 
αἵπερ... ἔλυσαν. Δα Πᾶπο 
τοι γθβρὶοῖὶ ἀπᾶοο. ΠῚ 81. 

βϑιηᾶ δάνθυ!} ρτϑθοθάθηι 5, οἵ, 
Αὐἱϑί. εβρ. 1988. 108. 782." 
δεν. 1. 1. Ρ. 92. Ονία μδ66]ο- 
ουὔο νἱἀϑίατ ὁχ οοπίγδοίο ἀἰσεπαϊὶ 
Θηθγθ, Οἵ, δάη. 1 111, 1 ἀ6 

ὅσα μή. Ὅδ ἰοί5 δυΐοτη ὁπὰπ- 
δῦ οοπέογπιδιϊοπα οἵ, Μαᾶν. 
ϑγηὶ, 8 1160. -- Πυϑ'οδώ- 
οου. βίηθ ἴθ, πὶ ροβὺ θχρϑ- 
αἰοποπι 5᾽ου ατη ΘΧ51}10 τηυ]ΐα- 
[15 οὐδὲ δὴ αἰϊυβ Οὗ ΙΝ 68, 
8. -- ΔΛαισποδίου. Οἵ. ΠῚ 
86, 9. ,,»Αἀ ππης, αἱ ραΐϊο, 81- 

9, λῃστείαις ἐπ Πύ- 
λου. Οἵ. Ὗ 115, ἃ. -- ὅσον 

.. ἀπελθεῖν, αὐ Δρραϊδβὶ 
ἰδηίΐατη αὐταί τᾶπὰ ἴῃ [ἃ - 
σοπϊοδηὶ οὐ πὐϊηΐϊτηδπι οἷ 5 
Ῥϑγίθιῃ βθοῦτῃ Ρ ΟΡ υ]δύὶϊ Ὁ - 
ἸνἘΠῚ: 1: Ἐ- ΠΙ, ΡΤ ΒΟ  Ά τὴ 
οϊτοηῦ, ΔΡΡΘΙ Ιου η Υ 8} - 
ἰατα. .. δ΄. .ῬΡΟΡυΪ το ατ. 
ὍΝ 6 ἔοτια μόνον φῬιυιϊῖδθβ 6856 5]0β8- 

Ἰυᾶϊι Αὐἰβίορῃδπθβ ἂν. 1808." 
Ηπά58. -- ἀρχόντων, 1. 6. 
ἡγουμένων, στρατηγούντων. -- 
Ἐπίδαυρον τὴν Διμηράν. 
γιά. δἄη. ΙΝ 56, 2. --ὶ Πρα- 

1 

2 



ΕΤῸΣ Ρ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ 108. 919 

σιὰς καὶ ὅσα ἄλλα ἐδήωσαν τῆς γῆς, καὶ τοῖς 
“ακεδαιμονίοις ἤδη εὐπροφάσιστον μᾶλλον τὴν 
αἰτίαν [ἐς τοὺς ᾿4ϑηναίους] τοῦ ἀμύνεσϑαι ἐποίη- 
σαν. ἀναχωρησάντων δὲ τῶν ᾿Αϑηναίων ἐκ τοῦ 
᾿ργους ταῖς ναυσὶ καὶ τῶν “ακεδαιμονίων οὗ 
᾿᾿ργεῖοι ἐσβαλόντες ἐς τὴν Φλειασίαν τῆς τὲ γῆς 

αὐτῶν ἔτεμον καὶ ἀπέκτεινάν τινας, καὶ ἀπῆλϑον 
ἐπ᾽ οἴκου. 

μἷο Πρασιὰν ρἱηπρίίαν, 568 ἴῃ Αὐρ. ὕοη. Ῥᾷ]. 1ι, αν, τὰ. ἂν, ἢν. 
πιϑὶὰβ Πρασίαν, αιαοπιδαπιοάτπι ἀρὰ ὅϑογ]. οἱ Ῥίοίθηι., αὖ ῥτο- 
ῬΥΪαμη. 40 ΔΡρειαῖῖνο πρασιά ἀϊδιϊηριααίαν, ΜΙ. Ατοδα, 46 Ἀροθηῦ. 
Ρ. 99, 9 οὐ αοβί!. Ῥθοοίν, δροθηί. Ρ. 186. 

ἄλλα ἄττα ΡΓῸ ὅσα ἄλλα Ναῖ., αὐ νἱἀείαν, ὃχ ΠὈγδΥ οοΥῦ- 
νϑοίαγα., αὶ ὅσα ἄλλα ΠΟ 5815 ᾿πίθ!σογεῖ, Οἱ. ᾿δάη. 

ξ 5. ἀπέκτειναν τε Και. Η. Οἔ ΞΕ 44, 8. 

σιάς. γιὰ, δά. ΠΕ ὅθ, 6. θ115 Ροίίι5 ἐς ἑαυτούς ἀϊοοπα πὶ 
καὶ ὅσα ἄλλα, ᾿ἰ. ε. ᾿καὶ ἐς δΡαῦ, ΠΟ 501} ΡΓΟΡΘΓ πη 61 
ὅσα ἄλλα ἀπέβησαν. -- ἐδή ἀθαῃἀδηεῖαπι πιο] δία βαπί, 568 
ὠσαν τῆς γῆς. Οἵ, [80,2 τῆς Θεδτη ἀρίϑηι ν ΟΡ ΟΥ̓ ΠῚ τὴν αἰτίαν 
γῆς ἔτεμον Ἰθῖαιο 8άῃ, Ιἀοιαἰπῦα τοῦ ἀμύνεσϑαι ΟΠ ΟΡ Ἶ8πὶ ἴῃ - 
8 ὃ. -- εὐπροφάσιστον ετνς ΤοΡΡοβίία αἰβυαγθδηῖ, αὶ 6 ἴῃ 
ἐποέησαν --- ὥστε εὐπροφάσι- ἸΠΔΓΘΊΠΘ δαάϊα!ε ῬΘΡΠΘΓΘ νΟ]ἷν 
στον τὴν αἰτίαν... .. εἶναι ἐπ- δὰ εὐπροφάσιστον τὴν αἰτίαν 
οίησαν. Δ οῖθὰ Βθο τθ8, ΡΓῸ 4ιὶ- ἐποίησαν. 



Ὁ ΔΥ α τ τ 5. 



ΤΗΠΟΥΒΠΡΙΣ 
ΘῈ 

ΒΙ110 ΡΕΙΟΡΟΝΝΕΒΝΊΑΘῸΟ 

Π18Ἐ1 ΟΟΤΟ. “ 

ΑΡ 

ΟΡΤΜΟΒΕΌΜ ΠΙΒΕΒΟΒΌΜ ἘΠΡῈΜ ἘΌΙΤΟΒ 

ἘΧΡΙΑΝΑΥΤΙΤ 

ΒΒΝΕΝΤΌΒ ἘΒΙΡΕΒΙΟΙΒ ΡΟΡΡΟ. 

ΕΘΙΤΙΟ ΑἸΤΈΒΑ, ΟΥἈΑΜ ΑΥΧΙΤ ἘΤ᾿ ἘΜΕΝΘΌΑΥΙΤ' 

ΤΟΑΝΝΕΙΚ ΜΑΤΤΉΙΑΚ 5, ΑΗ͂ΤΙ.. 

ΜΟΙ ΘΗ ΟΠΣΝΙ 

ΞΕ 

ΤΓΙΡΒΙΑΕΙ 

ΙΝ ΑΕ ΡΙΒΌΒ Β. α. ΤΕΠΒΝΕΕΙ. 

ΜΌΟΟΘΟΙΏΧΧΧΙΙ. 





ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΙΡΑΦΗΣ Η. 

(ΧΥΠΠ, Ὄγδοον καὶ δέκατον ἔτος τοῦ πολέμου. Θέ- 
ρος. -- Κεφ. 9.5.) 

7) Γύλιππος ἐς τὴν Σικελίαν περαιωθεὶς ἐς Συρακούσας 

ἀφικνεῖται καὶ τὸ Μάβδαλον αἱρεῖ. ἃ -- γ΄. 

8) Οἱ μὲν Συρακόσιοι τειχίζουσι διὰ τῶν Ἐπιπολῶν τεῖχος, 
οἵ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι Πλημμύριον ὀχυροῦσι. δύο πεξομαχίαι, ὧν ἐν 
τῇ δευτέρᾳ οἵ Συρακόσιοι νικήσαντες ἐγκάρσιον τεῖχος φϑα- 
νουσι παροικοδομήσαντες. δ΄ -- ς΄. 

9) Αἱ τῶν Κορινθίων νῆες ἐς Συρακούσας ἐσπλέουσιν᾽ οἵ 
δὲ Συρακόσιοι καὶ ἄλλην βοήϑειαν περιβλέπουσι καὶ δὴ καὶ 

ναυτικὸν πληροῦσι. ζ΄. 
10) Νικίας πέμπει ἐς ᾿ἀϑήνας περὶ ἐπιβοηϑείας. ἡ. 
11) Εὐετίωνος καὶ Περδίκκου στρατεία ἐπ᾽ ᾿ἀμφίπολιν. ϑ΄. 

Β., χειμών. Κεφ. ί -- ιή. 
1) Οἱ παρὰ τοῦ Νικίου ἐς ᾿Αϑήνας ἔρχονται φέροντες 

ἐπιστολήν. {. 
Ἢ ἐπιστολὴ Νικίου. τά --- τέ. 

2) Ψήφισμα ᾿Αϑηναίων. Εὐρυμέδων μὲν εὐϑὺς ἀποπέμ- 
πεται ἐς τὴν Σικελίαν, Ζημοσϑένης δὲ μέλλει. ις΄. 

8) Νῆες πέμπονται ἐπὶ τοὺς Κορινϑίους. διάνοια τού- 

των. ιζ΄. . 
4) Μακεδαιμόνιοι παρασκευάζονται ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἐσβαλεῖν 

καὶ Δεκέλειαν τειχίζειν. αἰτία τῆς προϑυμίας αὐτῶν. ιή. 

ΧΙΧ. Ἑνὸς δέον εἰκοστὸν ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. ιϑ' 
-- Βιβλ. Θ΄. Κεφ. ς΄. 

Α. Θέρος. Κεφ. εϑ' -- Βιβλ. Θ. Κεφ. α. 
1) “ακεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι Ζεκέλειάν τε, ὥσπερ 

διενοήθησαν, Ἄγιδος ἡγουμένου τειχίξζουσι καὶ ἐς τὴν Σικελίαν 
ὁπλίτας ἀποστέλλουσιν, ιϑ'. 

2) ᾿ἀϑηναῖοι Χαρικλέα τε περὶ Πελοπόννησον καὶ Ζ΄ημο- 
σϑένη πρῶτον μὲν μετ᾽ ἐκείνου, ἔπειτα δὲ ἐς τὴν Σικελίαν 
ἀποπέμπουσι. κ΄. 
Του Ια 18 ΥΟ]. ΤΥ, ϑεοί. 1. 1 



Ὦ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΎΛΦΗΣ Ἡ͵ “ 

8) Γύλιππος καὶ Ἑρμοκράτης πείϑουσι τοὺς Συρακοσίους 
τὰς ναῦς πληροῦν καὶ ναυμαχίας ἀποπειρᾶσϑαι. κα. 

4) Γύλιππος τῷ Πλημμυρίῳ κατά τε γῆν καὶ κατὰ ϑάλασ- 
σαν προσβάλλει καὶ αἵ μὲν νῆες τρέπονται, αὐτὸς δὲ τὰ ἐν 
τῷ Πλημμυρίῳ τείχη αἵρεῖ. κβ΄, κγ΄. αὕτη δὲ ἡ ἅλωσις μέ- 
γιστα ἔβλαψε τοὺς ᾿4ϑηναίους. κδ΄. 

ὅ) “Τώδεκα Συρακοσίων νῆες ἐκπέμπονται, μία μὲν ἐς 
Πελοπόννησον, αἵ δ᾽ ἄλλαι ἐς τὴν Ἰταλίαν, οἷον ἐς τὴν Καυλω- 
νιᾶτιν καὶ ἐς Ποχρούς. κέ. ὃ ὦἁ -- δ΄, 

6) ᾿᾿κροβολισμὸς ἐν τῷ λιμένι περὶ σταυρώματος Σίυραπο- 
σίων. ὃ ἑ -- ἡ. 

Πὴ Πρέσβεις ὑπὸ τῶν Συρακοσίων πέμπονται ἐς τὰς πό- 
ΔΕ δ." 

8) “Ζημοσϑένης καὶ Ὑσθεηλης καταντικρὺ Κυϑήρων χωρίον 

Ἀτέξου σι; ὕστερον δὲ ὁ μὲν ἐπὶ Κερκύρας πλεῖ, Χαρικλῆς δὲ 
ἐπ᾽ οἴκου. κς΄. 

9) Θρᾷκες μισϑοφόροι ἀφικνοῦνται ἐς ἄϑήνας, οὖς οὐ 
βούλονται κατέχειν, ἐπεὶ ἡ “Ζεκέλεια πολλὰ ἔβλαπτεν αὐτούς, 
ἃ ὁ ξυγγραφεὺς καϑ'᾿ ἕκαστον διηγεῖται. κξ. χκή. ἀποπεμφ- 
ϑέντες οὖν μετὰ Διειτρέφους οἵ Θρᾷκες ἐς τὴν Βοιωτίαν ἀπο- 

βάντες Μυηυκαλησσὸν λαμβάνουσιν, ὅπου μέγαν φόνον ποιοῦσι, 

τῶν δὲ Θηβαίων βοηϑησάντων πολλοὶ ἀπόλλυνται. κϑ'. λ΄. 
10) “ημοσϑένης περὶ ᾿ἀκαρνανίαν στρατιώτας ξυλλέγει. 

ἀπαντᾷ δ᾽ αὐτῷ Εὐρυμέδων. ἀφικνεῖται δὲ καὶ Κόνων ἐκ 
Ἰπυπκ τον ναῦς αἰτησόμενος. λα. 

11) Νικίου πείσαντος οἵ Σικελοὶ Σικελιώταις ἐπὶ Συρα- 
κούσας βοηϑοῦσιν ἐνέδραν ποιοῦνται. 1β΄. 

12) Καμαριναῖοι καὶ Γελῷοι καὶ ἡ πολλὴ Σικελία Συρα- 
κοσίοις βοηϑοῦσι. 1γ΄. 8 ἄ. β΄. 

18) “ημοσϑένης καὶ Εὐρυμέδων περαιωθέντες τὸν Ἰόνιου 
Μεσσαπίους τε καὶ Μεταποντίους ἀναλαμβάνουσι καὶ ἐς Θου- 
ρίαν παραπλεύσαντες παραινοῦσι ξυστρατεύειν προϑυμότατα. 
ὃς -- σ΄. 

14) ΝΝαυμαχία ἀντίπαλος Κορινϑίων καὶ ᾿4ϑηναίων Πολυάν- 
ὕϑους καὶ Διφίλου ἡγουμένων κατὰ Ἔρινεόν. 1δ΄, 

15) “ημοσϑένης καὶ Εὐρυμέδων Θουρίους βοηϑοὺς ἀναλα- 

βόντες τὴν Ἰταλίαν παραπλέουσιν, ἕως ἀφικνοῦνται ἐπὶ Πέτραν 

τῆς ᾿᾽Ρηγίνης. 1έ. 

10) “700 ναυμαχέαι Συρακοσίων καὶ ᾿Αϑηναίων. λς΄ -- μά. 
α) Φρονιμωτάτη παρασκευὴ τοῦ ναυτικοῦ τῶν Σίυρα- 

κοσίων καὶ διάνοια αὐτῶν. 1Δς΄. 

β) Ἢ προτέρα ναυμαχία, ἣ γίγνεται ἀντίπαλος. 12. 
γ) Ἢ δευτέρα ναυμαχία, ἣ ̓ Αϑηναῖοι νικῶνται. 19 

- μά. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η. Ξ: 

17) Ζ“ημοσϑένης καὶ Εὐρυμέδων παραγίγνονται ἐς Συρα- 
κούσας. κατάπληξις τῶν Συρακοσίων. διάνοια τοῦ “ημοσϑέ- 

ψους. μβ΄. 

18) ἥῆετά τινας μικρᾶς ναυμαχίας “ημοσϑένης ταῖς Ἔπι- 

πολαῖς ἐπιτίϑεται, καὶ γίγνεται νυχτομαχία, ἐν ἢ πρῶτον μὲν 

᾿ϑηναῖοι κρατοῦσι, τέλος δὲ ταραχϑέντες παντελῶς νικῶνται. 

αγ΄. μδ΄. με΄. 

19) Συρακόσιοι Σικανὸν μὲν ἐς ᾿Ακράγαντα, Γύλιππον δὲ 
ἐς τὴν ἄλλην Σικελίαν ἐκπέμπουσιν. μς΄. 

20) Οἱ τῶν ᾿Αϑηναίων στρατηγοὶ βουλεύονται. μζ΄ -- ἶ μϑ΄. 
α) Γνώμη Ζημοσϑένους. μζ΄. 
β) Γνώμη Νικίου. μη΄. 
γ) “Φευτέρα γνώμη “ημοσϑένους, ἧ Εὐρυμέδων μὲν προσ- 

τίϑεται, ὄκνος γε μέντοι γίγνεται καὶ μέλληδις. μϑ'. 

21) Γύλιππος καὶ Σικανὸς ἐπανέρχονται, καὶ Γύλιππος δὴ 

στρατιὰν ἄγων. τοῦτο δὲ ὁρῶντες οἵ ᾿ἀϑηναῖοι μέλλουσιν ἀπο- 
πλεῖν, τῆς δὲ σελήνης ἐκλιπούσης ἐπέχουσι». γ΄. 

22) Οἱ Συρακόσιοι οὐ βούλονται τοὺς ᾿ϑηναίους ἐᾶν ἀπο- 

χωρεῖν. μικρὰ ξυμπλοκὴ κατὰ γῆν. να΄. 

38) Μῆεγάλη ναυμαχία τε καὶ πεξομαχία. νβ΄ -- - νδ΄. τὸ 

ναυτικὸν τῶν ᾿“ϑηναίων νικᾶται καὶ Εὐρυμέδων διαφϑείρεται. 

νβ΄ --- νδ΄, 

24) ᾿ἀϑυμία ᾿Αϑηναίων. νε΄, 
38) Οἱ Συρακόσιοι τὸν λιμένα κλῇσαι διανοοῦνται. ἐπῇρε 

δὲ αὐτοὺς πρὸς μεγίστην σπουδὴν ἄλλα τε καὶ ὅτι πλείστου 
ἄξιος ἦν ὁ ἀγών. νς. 

Κατάλογος αἹ τῶν μετ᾽ ᾿Αϑηναίων στρατευσάντων. νζ΄. 
β) τῶν Συρακοσίοις ἀντιβοηϑησάντων. νη΄. 

Ὁ λιμὴν τῷ ὄντι κλήεται. νϑ'. 
20) Οἱ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι βουλεύονται τὰ ἄνω τείχη ἐκλιπόντες 

καὶ τὰς ναῦς πάσας πληρώσαντες διαναυμαχῆσαι. ξ΄. 
917) Νικίας οὖν τοῖς στρατιώταις παρακελεύεται. 

“όγος Νικίου. ξα΄ --- - ξδ΄. 

28) Οἱ Συρακόσιοι ἀντιπαρασκευάζονται, καὶ οἵ τε στρατ- 
ηγοὶ καὶ Γύλιππος παρακελεύονται αὐτοῖς. ξε΄. 

“όγος τῶν τε στρατηγῶν καὶ τοῦ Γυλίππου. ἕς΄-- ξη΄. 
29) Νικίας δ᾽ αὖϑις τοῖς ἑαυτοῦ παραινεῖ. ξ΄. 

80) Μεγίστη καὶ τελευταία ναυμαχία. ο΄. οα΄. ἧσσα τῶν 
᾿Αϑηναίων. 

81) Οἱ μὲν οὖν ἡσσηϑέντες, Δημοσθένους βιάσασϑαι τὸν 
ἔχπλουν μάτην πείσαντος. ὡς κατὰ γῆν ἀναχωρήσοντες παρα- 

σκευάξονται, Ἑρμοκράτους δὲ μηχανήματι ἀπατηϑέντες ἐπ- 
ἔχουσιν. ἐν τούτῳ δὲ οἵ Συρακόσιοι τὰς ὁδοὺς ἀποτειχίξουσιν. 
οβ΄ -- 

1: 



4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΤΡΑΦΗΣ Η. 

82) ᾿“ποχώρησις τῶν ᾿Αϑηναίων. ἀλγεινότατον ϑέαμα καὶ 
μεγίστη κατήφεια αὐτῶν. οε΄. 

838) Νικίας τὸ στράτευμα ϑαρσύνει, ος΄. οζ΄. 

“Μόγος Νικίου. οζ΄. ᾿ 
84) Οἱ ᾿Δϑηναῖοι τὴν διάβασιν τοῦ ᾿ἀνάπου βιασάμενοι ὡς 

ἐς ᾿άκραῖον λέπας προέρχονται" οὐ δυνάμενοι δὲ ἑλεῖν λόφον 
ἀποτετειχισμένόν ἐς τὸ πεδίον ἀναχωροῦσιν. ἀκροβολισμοί. 
οη΄. οϑ'. ΄ 

86) Νικίας καὶ “ημοσϑένης πρὸς τὴν ϑάλασσαν τρέπονται" 
καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταραχὴ μὲν αὐτοῖς ἐμπίπτει, τήν γε μέντοι 
τοῦ Κακυπάρεως διάβασιν βιάζονται καὶ χωροῦσι πρὸς τὸν 
Ἔρινεόν. π΄. 

80) Οἵ Συρακόσιοι τοὺς μετὰ τοῦ ξημοσθένους δίχα ὄντας 

τοῦ Νιμίου στρατεύματος καταλαμβάνουσι καὶ κυκλωσαάμενοί 
τε καὶ ἀκροβολισάμενοι ὁμολογίᾳ αἱροῦσι. Νικίας δὲ ἐν τούτῳ 
τὸν ᾿Ερινεὸν διαβαίνει. πα΄. πβ΄. 

81) Επικηρυκεῖαι Γυλίππου καὶ Νικίου ἄπρακτοι. ὁ δ᾽ 

ἐπειδὴ οὐκ ἐλάνϑανε τῆς νυκτὸς ἀπιών, τῆς ἡμέρας πρὸς τὸν 
᾿Δσσίναρον ἐπείγεται᾽' ὃν διαβαίνοντες οἵ ᾿4ϑηναῖοι ὑπὸ τῶν 
Συρακοσίων κατακαΐένονται, οἵ δὲ λοιποὶ καὶ Νικίας αὐτὸς 

ξωγροῦνται. πγ΄ -- πε΄. 
88) Σφαγαὶ Νικίου καὶ Ζ]Ιημοσϑένους καὶ κακοπάϑειαι τῶν 

ἄλλων αἰχμαλώτων. μέγεϑος τῆς ξυμφορᾶς. πε΄. πξ΄. 



τϑ 

ΘΟΥΚΎΥΎΔΙΔΟΥ 

Ξιη ΤΟΙ ΡΙΛ ΦΊΗΙ Σὲ ἘΜ: 

1. Ὁ δὲ Γύλιππος καὶ ὃ Πυϑὴν ἐκ τοῦ 1ά-- Ἀφ 
Ἐσν υ 

θαντος ἐπεὶ ἐπεσκεύασαν τὰς ναῦς, παρέπλευσαν καὶ ΡΣ ΩΣ Τί- 

ἐς Ποκροὺς τοὺς ᾿Ἐπιξεφυρίους" καὶ πυνϑανόμενοι ἐπετος: ἃς 
Ἀ οὐς, ἐν- 

σαφέστερον ἤϑη ὅτι οὐ παντελῶς πω ἀποτετειχι- τεῦϑεν δὲ ἐς 
σμέναι αἵ Συράκουσαί εἶσιν, ἀλλ᾽ ἔτι οἷόν τε κα-- Ἱμέραν πλέ- 

ουὔσι καὶ 

τὰ τὰς ᾿Ηπιπολὰς στρατιᾷ ἀφικομένους ἐσελϑεῖν., Ἱμεραίους, 
ἐβουλεύοντο εἴτ᾽ ἐν δεξιᾷ λαβόντες τὴν ΣΙ ἢ; Σελινουν ἷν 

ους καὶ ἄλ- 
διακινδυνεύσωσιν ἐσπλεῦσαι. εἴτ᾽ ἐν ἀριστερᾷ Ὁ Προ σρριδ- 

Ἱμέραν πρῶτον πλεύσαντες καὶ αὐτούς τε ἐκεί--: ἡυληέξοναι, 
νους καὶ στρατιὰν ἄλλην προσλαβόντες, οὺς ἂν τς χεευτοα 
πείϑωσι, κατὰ γῆν ἔλϑωσι. καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς ἐπὶ 
τῆς ᾿Ἱμέρας πλεῖν, ἄλλως τὲ καὶ τῶν ᾿Αττικῶν 
τεσσάρων νεῶν οὔπω παρουσῶν ἐν τῷ Ρηγίῳ, ἃς 
ὁ Νικίας ὅμως, πυνϑανόμενος αὐτοὺς ἐν Ποχροῖς 

Ολρ. 1, ὃ 2. ὅμως ἴπ γαΐ, οἱ Η. ρεγρθιᾶῃ) ροϑὶ αὐτούς 
Ρομίίαν. ἤορ Μαγτο. Μοβᾷι. αμα. ϑεὰ νυϊσαίι πὶ) Θ᾽ ΓΔ Πα ΠῚ οϑί, 
ΟΥ. «ἄη. 

ὕδρ. 1, 81. ἐν δεξιᾷ λα- ἐκείνου ς] τοὺς Ἱμεραίους δη- 
βόντες τὴν Σικελίαν, ϑ᾽1οῖ- λονότι. 56Π0]. --οῦς δα στρα- 
᾿ΐατῃ δὰ ἀεχίγαπι ΠΡ θη 65, τιᾶν γϑϊαίιπι αἱ ὧν δᾶ ἡλικίαν 
ἃ ἀοχίνο 510 11186 ᾿ἰδίοσε 1[ΠῈ|6Γ, 8. 
ῃᾶνὶρϑηΐθ5. Οἱ, αα1], δὰ Αὐνὶ, 8. 2. ὅμως] τὸ ὅμως διὰ 
Ρενρὶ. Ρ. δ7 εἱ δάῃ, ΠΙ 98, 1. τοῦτο πρόσκειται ὅτι ἐν τῇ 
-- διακινδυνεύσωσιν ... ἕκτῃ [104,58] ὀλιγωρεῖν ἔφη τὸν 
ἔλϑωσι. 6 οοηϊαποιϊνῖὶα, οὦὍἬ Νικίαν τῆς φυλαχῆς τοῦ κατά- 
δᾶπ, ΠΕ 4,6. ---ἐσπλεῦσαι, ''ι πλου {τοῦ ἐκὸ ΠΡ ΌπαΡΆ σον. 
Ῥογίαπη 580}}, --ὀ αὐτούς τε ὅ61|0]. Οἵ, «ἄπ. ΠῚ 28, 2. 



θ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΗἩ, α. 

εἶναι, ἀπέστειλε. φϑάσαντες δὲ τὴν φυλακὴν ταύ- 
την περαιοῦνται διὰ τοῦ πορϑμοῦ, καὶ σχόντες Ῥηγίῳ 

᾿ , 3 “Ὁ ΕΣ , “- ΝῊ 

καὶ Μεσσήνῃ ἀφικνοῦνται ἐς “Ἱμέραν. ἐκεῖ δὲ ὄντες 

τοῖς τε Ἱμεραίους ἔπεισαν ξυμπολεμεῖν καὶ αὐτούς 

τε ἕπεσϑαι καὶ τοῖς ἐκ τῶν νεῶν τῶν σφετέρων ναύ- 
δ Ἁ 5 Ο᾽ “ δὴ Ἁ 

ταις ὅσοι μὴ εἶχον ὅπλα παρασχεῖν (τὰς γὰρ 
τΞ 9 ΄ 2 Ἑ ’, ᾿ Χ 

ναῦς ἀνείλκυσαν ἐν “Ἱμέρᾳ). καὶ τοὺς Φελινουν-- 

τίους πέμψαντες ἐκέλευον ἀπαντᾶν στρατιᾷ ἔς τι 

χωρίον. πέμψειν δ᾽ ἔτι αὐτοῖς ὑπέσχοντο στρα- 

τιὰν οὐ πολλὴν καὶ οἵ Γελῷοι καὶ τῶν Σικελῶν 

τινες, οἱ πολὺ προθυμότερον προσχωρεῖν ἑτοῖμον 

ἦσαν τοῦ τε ᾿Αρχωνίδου νεωστὶ τεϑνηκότος, ὃς 

τῶν ταύτῃ Σικελῶν βασιλεύων τινῶν καὶ ὧν οὐκ 

ἀδύνατος τοῖς ᾿4ϑηναίοις φίλος ἦν, καὶ τοῖ 

Γυλίππου ἐκ “ακεδαίμονος προϑύμως δοκοῦντος 

8, 8. τοὺς Ἱμεραίους δι.) ᾳυοὰ Ῥτδοίονι (1455. ϑ'8ᾶ οἵ, δάῃ. 

ὅσα δαὶ. Η., καὶ ὅσοι Μ. 
Ριοὸ τὰς γὰρ ἴπ ρΙδυίβαμθ πιθπι γα 18. ΠΊ816 τὰς μὲν, ἴῃ Μοδαμ. 

τὰς δὲ. Μιὰ. δάπ. 
πανστρατιᾷ δαὶ. Η, οατι ῥρϑυοῖβ ἀθίθυϊουῖθαβ, ϑ6ὰ ΒΘΙΙΠΠ͵105, 

4] ϑερδβίδποϑ 6110 Ῥγθπιθτθηΐ, ΟΠ] ὈΠΙΨΕΙΒῸ ΘΧΘΙΟΪΓα Ροΐυϊβ58 

Ρτοβοῖβοὶ ρᾶγαπὶ γον βί πι}16 δϑί, δίᾳαθ ἰηΐγα ΟΥὙ]ΡΡὺΒ8. Ἰδηύαπι Σελι- 

γνουντίων τινὰς ψιλοὺς καὶ ἱππέας δοοὶϊρῖε; ἀοπίαθθ πὰν ΕΧ ΡΟ8- 

{γϑηᾷ 5080 ἀπαντῶν νϑῦθὶ ἴδ ο}18 οὐἱγὶ ροίαϊ, 

8.4. δέ τιν᾽ 6455. Απρ. 6], ψ6η, Ηδρ. Ο. οἱ 811 ποππ}}} ΡΥῸ 

να]ο. δέ τινα, 568 νΥἱχ γϑοίθ, οὰ πὶ ΠΟῚ Β0Ι πῃ αὶ ἔπι ΠΟΥ ΠῚ ἃ Πηᾶἃ5- 

ΘΟ ποῦατη πυβαπδπι 8}10] ΤΠιογ 465. εἰϊάδί, 8εὰ εἰϊδπὶ ῬΤΟΠΟΙΊΘΗ 

᾿πάοῇ, δα βοπίθημδιη ρᾶταπι οοηνδπϊαι; δέ τινὲς Η., δὲ Μ. Ὁ. 1. Ὁ. 

Τι6ηὶ πιαίαίϊομο δ᾽ ἔτε τοϑυϊτυΐμαυβ. Οἱ, δάῃ, 

τοῦ τε αι. Η. ΒΟΚΚ. Ψυϊρο τέ αϑϑϑῖ, 4πὸ ἰδηλθη δαάϊίο 8ιᾶ- 

εἶπι διλθηᾶθγα ἱπ θην δἰλθγᾶτη οαβᾶπιὶ τοῦ προσχωρεῖν προϑυμότε- 

ρον βθουίαγαμι 6556, ΟἿ, οἴϊαπὶ δάη. 8 ὅ. 

ἀπέστειλε. Νιδὶυ Πα5 πᾶνθ8 ΝΙ- 
οἶδ5, 564. 5670 δανβδηθγαηΐ, 
σχόντες. ΟΥ δάη. 1110, 4. 

8 8. τούς τε Ἱμεραίους 
ἔπεισαν. Ἠϊβ τεβροπάθγο καὶ 
τοὺς Σελινουντίους ἐκέλευον 
Ἰἰφαοί, αίᾳαθ τὲ --- καί ἰαπούπγα ἰη- 
ἀϊοαίαν ἐκεὶ ὄντες δα υἱγυπιαια 
τα ΘΠ ΠΊ ΡοΥΐηογο, Εἰχ ΠΙπηθγᾶ 
δηΐτη. Πα ΠῚ τηϊβογαηῦ “Δα δι- 
χα ἃ 561 Π 1118 Ροίθηα, [Ιη 

το οοηβοπίς Ποά, ΧΙ 7, 8. - 
τὰς γὰρ ναῦς. ϑυθάμποιΐβ 
δηΐτη πανὶ τι5. Οὕπὰ Τ ΘΙ ῖΟ ΠΟΠ 
ἱπαϊὶσογθηῦ, πϑυ}5 ΡτῸ ΠΔ 110 Ὲ.5 
αὐὶ ροίογδηΐ. --- ἐν Ἱμέρᾳ. ΟἿ. 
αἄπ. ΠῚ 91, ὅ. 

84. ἔτι, ρυδούοτγα. -- πολὺ 
προϑυμότερον ... ἑτοῖμοι 
ἤσαν, ἰοηρα δἰϑογί 8. -.: 
Ρανδιὶ ογαηῦ, ΝΒ ἰριθαν ἴῃ 
δῖ5. ἰοπιρίαπάπηι νἱἀθίατ, 

4 



ΕΤΟΣ Σ. ΘΕΡΟΣ. (ὙΠ 1.) { 

ὅ ἥκειν. καὶ ὃ μὲν 1 ὐλιππος ἀναλαβὼν τῶν σφετέρων 

ναυτῶν καὶ ἐπιβατῶν τοὺς ὡπλισμένους ἕπτακο- 
ἷ ς ΄ ως ΄ ᾿ ν 

σιους μάλιστα, “Ἱμεραίους δὲ ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς 

ξυναμφοτέρους χιλίους καὶ ἱππέας ἑκατὸν καὶ 

Σελινουντίων τέ τινας ψιλοὺς καὶ ἱππέας καὶ 

Τελῴων ὀλίγους. Σικελῶν τε ἐς χιλίους τοὺς πάν- 
τας. ἐχώρει πρὸς τὰς Συρακούσας. 

9. Οἱ δ᾽ ἐκ τῆς Δευκάδος Κορίνϑιοι ταῖς τε 

ἄλλαις ναυσὶν ὡς εἶχον τάχους ἐβοήϑουν καὶ ἃ 

8 ὅ, τῶν τε σφετέρων ΟἸΠ65 ῬΥϑθίον Ναί. Η. ΟἾγ. Ἐγαβίγα δὰ 
πος τποπάππι Αἤθγαπίαν 1 49, 8, ΙΝ 9, 1. 118, 1, ανὶ οἵ. ἀάη. 

Σελινουντίων τε δαῖ. Η. ΒΕΚΚ. ψυϊσο τέ ποη ἰορίταγ, ααοά 
ἀρ ἰββι πηπὶ δϑί, οαπὶ ψιλοὺς καὶ ἱππέας «ἃ Γελώων ἀποαὰθ ρετ- 
τη 6 δῖ. Τάρπη ποη τἄΓΟ ἴῃ ἰδ. 50115 ΠΠΌΥ5. ᾿πυθηϊίαγ. γιά. 6. 11:, 18. 
90. 95. 29, 88. 48. 51. 80. ὙΠῚΙ12. 11. 18. 80. 81. 

ἃ 5. σφετέρων. φΡτο ἕαυ- 
τοῦ, ... αὖ... ΤυΥΒῈ5 Ἰηἴγὰ 4, 8 
ἀπήγαγετοὺς σφετέρους πάλιν"“" 
Βᾶα. Οἵ, οιἴαπι 8, 1.  ΡΥΟΠΟΙΊΘη 
[μϊ0] ποῦ δὰ ανἹρραπι 50] πὶ 
Ῥαϊο τοΐθυνὶ, βϑα β'πιὰ! δα Ργυ- 
τ θη θη, αὐ Ρϑυ]ο δηΐθ. ᾿ΘΡΊΠΊΙ5 
ἔπεισαν... ἕκ τῶν νεῶν τῶν 
σφετέρων ναῦταις. Νὶά. ἰάπιεη 
οἰἶαπη δάη. δὰ Υ 11, 8 [εὐ δὰ 
1ΠΙ118, 3.7 Ατη. -- ἐπεβα- 
τῶν. Υἱά. ἀάη, ΠΙ 9ὅ, 2 εἰ ὟἹ 48. 
-- ἑπτακοσίους μάλιστα. 
Ηδπο πο [αἶβ886. ἘΠῚ ΘΥΒΔ ΠῚ Πη8- 
πυτη, 4πᾶῷ πᾶν65 αΥἹρρὶ οομηρ]6- 
ἰ8ἃ8 Θβϑϑθηΐ, οἱ οχ ψϑυθὶδ Βιιρουὶ- 
οΥὐθὰ5 ἴηι]! οοῖα οὐ ἀοουϊί 
ΒΙοοιηῖ, --- ξυναμφοτέρους. 
ἌΠθ0 ἴσια. ΠΉ}Π16 ογᾶμΐ, ΠΟ 
αἰτίας. Οὗ. Ν 81, 2. -- Σεκε- 
λῶν τε. Βιοοιηῆοιάυβ ἴῃ οἀ. 3 
ΘΟΙΏΤη8 ΠΟ ἃηΐθ ἢᾶθο νϑυθᾶ, 568 
Ῥοβὲ δὰ οο!]οοανὶ, π66 ργΟΌΔὈ116 
ΕΧΊ ΒΕ ΠΠΔΠ5. ἃ 510.}18. 1185. πΟοη- 
πὉ}}15.. 4 αἱ ΠΟ ΠΡ 1 ΘΧΘΓΟΙ (ΠῚ 
Ῥυοτἰβίββθηῦ (8. 4), ταῖ]]6 δα ἶ165 
ΠΪΒΒῸ5 6588 οἱ εχ νυϊραίδ ἰμίου- 
Ραποίοηε τοὺς πάντας (6 αυἱ- 
Ὀ05 οἵ, δάπ, 1 60, 1) ἰπα.}16 δά- 
ἀἰτατηθηΐαπι ἰπάϊοϑηβ, ϑοᾷ τοὺς 
πάντας 5ἰῃσυαβ Θ᾽ οα οσατη οἷνὶ- 
ἰαἴθ5, 486 ΔῈΧΙῚΠ8. ΡΟἸΠἸοἰΐαα δυα πὶ 
(οἴ, 8 4 Σικελῶν τινες), οοτ- 

ῬΙδουταν. οὗ, οὐπὶ ψιλοὺς καὶ 
ἱππέας ''κο ποὰ ἴἰδπὶ ρου ποδί 
(Ὀϊοά. εδπἷπὶ 1, 1. οπιηΐηο ἀὰ- 
Θοπίοβ ἔαϊβδα δαυϊίθδ τηθιηουδί), 
40.865 ἔμπογὶπί 5᾽Θα!οσατη ΠΔ1}1065 
ποη 5βίρηϊποδίαγ, [ἢ ᾿ρβίαβ ἃσίθιη 
ΒΙοοπηῖ, ἀἰβιυϊποίίοπθ, απὰπὶ ῬΤΙΟΣ 
βυδβὶῦ Βγθα., ἀἰβριϊοοῦ. οο]!οοδίϊο 
νοοὶβ ὀλέγους εὐ αιοα τῊΪ]16 1}}15 
δἴϊατη Θαυῖϊῖθ5 σΟη  Π ΓΘ ηταν, 4105 
ΠΌΠααΔΤη. οαπὶ ρῬοάϊθι5 οοιηρα- 
τὰ 705 6586 δάποιαν!ε ἤδδοκ. [)6- 
πἴαπθ 851 6 α πε, 610], ᾽σαι 
πηϊνουδὶ ΠΟ Ῥ᾽ΌΓῈ5. 4081 ΠΊ1}18 
Γαϊββθηΐ, αυὐἹρρὶ δχϑγοῖτιβ σοπι- 
Ρἰδοϊθγθίαν 2800 ταὶ Πἴ165. Αἰ Π᾽οά. 
1.1. αγ!ρραπι ΟΟἸ]Θοἶββθ πδυγδί 
τοὺς ἅπαντας τρισχιλίους μὲν 
πεζούς, διακοσίους δ᾽ ἵππεῖς. 
Οεΐθγαπι ἰάθπι ὨΙοάοΥι5. ϑ1οδ 08 
Ῥγὼ Β'1ο.} 18. πλᾶϊὶθ ποπιῖπᾶῦ, Οἵ, 
τὰ ΥἹΙ ΘΙ, 8. - ἐχώρει, ἴῃ 
νᾶ) 858 ἀδθδί. 

προ νῶι 8 επιΘι δ᾽. ἔκιτθ:. 
Κορίνϑιοι. Νιά. ΥἹ 104, 1 εἱ 
δάῃ, 1 8, ὃ. --- ταῖς τε ἄλ- 
λαις ναυσίν. Μαϊαιαν. ἀεὶμαα 
ἴῃ γουθὶβ καὶ ΓΌΟΥΎ. ΟΥδίϊο ἰἰδ, 
αἱ 8ἱ τῶν ... Κορινϑίων αἵ' τὲ 
ἄλλαι νῆες ἀἰοίιηι 510. -- ὡς 
εἶχον τάχους, 4υδηὶ πηᾶχὶ- 
τᾶ ροίοτδηΐ οοἰ θυ ϊιαία, ΟἿ, 

3 -» ᾿ 
ἐκεῖ μὲν 
Γογγύλος 
γγέλλει τὴν 



Γυλίππου 
πάροδον᾽ 
δὲ ἀφικνεῖς- 
ται ἐς τὰς 
᾿Ἐπιπολὰς 

τῶν ΖΣυρα- 
κουσῶν ἤδη 
ἕν μεγαΐλο 
κινδύνῳ οὐ- 

σῶν. 

8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΎΥΓΓΡΛΑΦῊΣ ἩΗ, β΄. 

ἢ Τογγύλος, εἷς τῶν Ἀορυμ δα ἀρχόντων, μιᾷ νηὶ 
" τελευταῖος ὁρμηϑεὶς πρῶτος μὲν ἀφικνεῖται, ἐς τὰς 
Συρακούσας. ὀλίγον δὲ πρὸ Τυλίππου᾽ καὶ κατα- 
λαβὼν αὐτοὺς περὶ ἀπαλλαγῆς τοῦ πολέμου μέλ-- 
λοντας ἐκκλησιάσειν διεκώλυσέ τε καὶ παρεϑάρ-- 
συνε, λέγων ὅτι νῆές τε ἄλλαι ἔτι προσπλέουσι 
καὶ 1" ὕλιππος ὁ Κλεανδρίδου “ακεδαιμονίων ἀπο- 
στειλάντων ἄρχων. καὶ οὗ μὲν Συρακόσιοι ἐπερρώ- 
σϑησάν τὲ καὶ τῷ Τυλίππῳ εὐϑὺς πανστρατιᾷ ὡς 
ἀπαντησόμενοι ἐξῆλϑον᾽ ἤϑη γὰρ καὶ ἐγγὺς ὄντα 
ἠσϑάνοντο αὐτόν. ὃ δὲ ᾿Ιετὰς τέτε τι τεῖχος ἐν 
τῇ παρόδῳ τῶν Σικελῶν ἑλών, [καὶ] ξυνταξάμενος ὦ ὡς 

ἐς μάχην ἀφικνεῖται ἐς τὰς ᾿Ππιπολάς" καὶ ἀναβὰς 

Οκρ. 3. 81. Γόγγυλλος γαὶ. Η,, του Τόγγυλος. Οὗ, Ηογοάΐδη. 

Ι Ὁ. 164 τὰ εἰς υλος τρισύλλαβα κύρια ὄντα ἔχοντα τὴν πρώτην 
συλλαβὴν μηκυνομένην παροξύνεται, προσηγορικὰ δὲ ὄντα προ- 
παροξύνεται. 

8 8. Γέτας Ῥαϊ. Τιαιν, ΕΚ. Κι τπιᾶῦρ. 1τ,,ϑ Γέγας Βᾶ85. οἱ γ]1α, 
γετὰ 1. ναί., γε Μᾶγο. ᾿βμν 885. ΟΙ. Ατὶ Οἴν, ἴδῃ, Μοβαὰ, Βερ. 
Τη. » Ἰέγας να]ρο. Ἠδοθρὶπηὰ8 ππιηο (ΤΟ 6]]ογὶ οιηβηδαίΐοπθη. Οἱ, ΒΊθΡ, 
Βγ2. Ἰεταί, φρούριον Σικελίας, ϑηλυκῶς. Φίλιστος ἕκτῃ. Ἰαι- 
τῖνοι, 405 Ῥίοα, ΧΧΙΙ 10, 4, ΧΧΠῚΙῚ 18, δ᾽ πηριποῦαΐ ΡΓῸ 6 ῬΆΠΟΥΠΊΌΠῚ 
ΒΑ Απίθ5, ἸἸαιτίας ἸΠΘΟΙΔ6 βαπὺ (εἴ. ϑίορῃ. ΒγΖ. 5. ν. ᾿ ῃ0π Ἰετῶν 
ΟΡΡΙαϊ, ουἷὰ5 ἐθνικόν δβϑί ᾿Ιεταῖος. ΝΙΒῚ ἰρσίλαν οἴθοιυ Ηθὶα. δα 
ΡΙαι. Τίπι. 80, ααὶ ῬτΟΡΙΘΡ 5᾽ {πὶ Ἰετάς οαβίθιαπὶ Ὁ πο Ιθ60 αἰΐο- 
ΠΤ 6586 ΕΧ Πϊοᾶ, ϑχρν 5101 γἱβιιβ δύ, 

τότε τι γαῖ. Η., τότε τὸ 1., τέ τι αν. 
Κ,, τ Αὐρ.» τότε εἰ εις 

πρὸς τὰς αι. ἘΥεα ποηςἰδβίπηυπι ἀρὰ ΤΙ, ἀφικνεῖσθαι ἔς τι. 

.), τὸ (Ἱ. Τιλατ.,, τὲ 

δάπ. Π| 90, 4. -- Τογγύλος. 
ΒΡυΐπιο οοπ]οία,“Κ. ἰπαῦὶν ΡΙ]αι- 
ΔΡΌΠα5. [Νῖο. 19, αἱ Ἰοοιι5. οπι- 
πἶπο ἴθ δϑὺ οοπἤθυθπάι5], ,506- 
οἶδὰβ οβϑίς αββ. δία. ὅ, 2 
δάῃ. Ὀίνουβιβ 0 ποὺ ἀοησυ !ο 
ΡῬυϑοίον Εγοίσίθηβοιῃ (1 128, 6) 6ϑί 
Χοπορ]ιολίθιι5 ΑμΔ0. ὙΠ 8, 8::-- 
νῆἑξς τε ἄλλαι, 501}. Ὀονίη- 
ἰπϊοναπι. --- ἄρχων, 5611. τῶν 
Συρακοσίωυ. ΟΩΥΙ 98, 2. 

8 2, ἠσϑάνοντο)] ἀντὶ τοῦ 
ἤκουον. 5610]. δοπδὺ 4! 6 Π1 οτη - 
πἷηο 1π 6 }} 6 ΘΟ Ὀ Δ ΐ, Βεά νυ θη 556 
ππητ απ ἃ ΟὙΠΡΡΟ πύρα ΡΙα. ], ἃ, 

8 8. τότε, ἰ. 6. ουπι ϑγιδ- 
ουβδηϊ οἱ οὈνίαπι οχϊογαηΐ, οἃ5- 
16] οθρογαί, --- τὶ τεῖχος. 

ΟΥὟΙ 7,1. --- τῶν Σιπελῶν 
δα τεῖχος τοῖΐθσ. ϑὶρηϊδοαητάν 
δαΐθη] 51ΟᾺΪ ἰϊ, πὶ δα ΑἰΠθηϊ- 
6565 ἀοῥεοογϑηί, ΜΙ ΘΟ 
ξυνταξάμενος. ἈΑπίε μοο καί 
ἀδἰθνίπηυβ, ἀπο ἄπο Ῥϑυιοἰρὶα 
ἀϊνουβα σγδίϊομθ δὰ ἀφικνεῖται 
τ θυ απίυν, ΑἸΓΘΥ ΠῚ ΘἢΪ ΠῚ 48 Π6 0, 
ΔΙ(ου πὶ φποιηοᾶο δανθποῦῖί πα ϊ- 
οαί, Ῥοβίαιιδπι. ΘηΪΠῚ Οδβίθ ΠΠΠΠ 
οορὶί, ἰπβύνιοία φοῖθ δα Ἐρίροὶαβ 
δανοηϊί. ατηπαᾶνιὶ καί ἴὰτῃ Πουνν. 
δια. Τῆσο. Ρ. 92. --- ἀναβὰς 
ες. ἀϑηναίων. ,,ἘΧΊΒΕΠΊΘΠηπ5 
οΡουῥεὶ πηϑἰ Οὐ 6 ΠῚ ῬΑΥίΘ ΠῚ ΘΧΘΡΟΙ [5 
ΑἸ Θηϊθπβίαπὶ ΟΡ υ 5 ἴῃ Ρ]δηἶ 6 
Ρευβοϊθηϊβ οοοπραίηπι ἔαΐ558 [οἵ, 
ΥΙ 108, 1] οἱ ρᾶυοοβ ἰδηΐαμη ἴῃ 



ἘΤΟΣ Σ. ΘΕΡΟΣ. (Π 3. 9 

κατὰ τὸν Εὐρύηλον, ἧπερ καὶ οἵ ᾿ἡϑηναῖοι τὸ 
πρῶτον, ἐχώρει μετὰ τῶν Συρακοσίων ἐπὶ τὸ τεί-- 
χισμα τῶν ᾿Αϑηναίων. ἔτυχε δὲ κατὰ τοῦτο τοῦ 
καιροῦ ἐλθὼν ἐν ᾧ ἑἕπτὰ μὲν ἢ ὀχτὼ σταδίων 
ἤδη ἀπετετέλεστο τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐς τὸν μέγαν 
λιμένα διπλοῦν τεῖχος, πλὴν κατὰ βραχύ τι τὸ 
πρὸς τὴν ϑάλασσαν (τοῦτο δ᾽ ἔτι ὠκοδόμουν 

8 4. ἐτύγχανε γαῖ. Η. Οἵ, 1.. Ηενθβί. ἴῃ ῬΠΪΟ]. ΧΥῚ ρ. 80. 
τοῦ καιροῦ αι, Η., τοϊϊααὶ τοῦ οπι. Αὐ θα] 5 ΟΟΠ ἤγιηδίαΓῦ 

εὐ 115. συ 5 ΡΠ ΠΙΘΗΙ, αυΐθι5. ΤΠ θογ αἰ 6πὶ ἴῃ Ι. ΨΠΠ αἰϊοαθὶ μετὰ 
τοῦ ἄρϑρου κατ᾽ ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ αἰχίῖ558. Ρ. 219 ἰεβδίδί αν, απδθ 
δαποίαιιο, οὐπὶ Β᾽ τα} 18. π αβα πᾶ πὶ Δ]10] ἃρυὰ Τῆσο, Ἰοσδηταν, πο οΥἱα 
6586 δχἰβιτηϑηᾶα δϑὶ, δὲ ἀἰοίο 1] 69, 2 ἐν τῷ τοιούτῳ τοῦ καιροῦ. 
Οείθγαπη ἂρυὰ νδίουοβ πΌΠῈαπὶ αἰ Παΐα5. ΓοΡπΊυΪΔ6. 56 πο588 δχθιη- 
Ρίατη, ἀρὰ ἀπέ νοΣθι αὐΐοπὶ Ρτομηΐϊβοιθ Δ ΓΙΟα Πα πὶ οἱ δα] οὖ οτη τα 
ἀοοοῦ 100. δὰ Ῥῇγγη. 1. ἃ. 

ἐπετετέλεστο ΟΠΊΠ65 ρτᾶρίον δαί. ἢ, 
παρὰ βραχύ τι αι. Η., «ποᾶ τεοϊρίεηβ. ΟἸα58. ρϑυϊίθν αἰοίπηι 

ἘΡΤΡοΙ 5 το]ϊοῖοβ, ποῃ Ῥ᾽αγο5 αὰσᾶπὶ ροῦ. Οἱ. Καπιορ. ὅν. 8. 47, 10 
4αὶ πηπηϊ θη 85. ἐπουθηταγ δὴ ρᾶὰ- δαη. ὃ. - ἑπτὰ μὲν ἢ ὀκτὼ 
οἴοτοβ αυδπι πὶ αἰΐτο ροίορεηΐ σταδέων ἃ τεῖχος τεΐθνιαν, 
μοβίδθπι, ὥπαγο ϑυγυδοιβαηῖ, απ 0}8ῆ00. Βρϑῖϊο, οἰπὴ ἰηίθυν ΔΙ] τὴ 
ΟΥΠρραμι δανοπίατθ δυάϊββθηῖ, φριυοχὶπηιπι ἃ τυρὶ 8. [Εἰ ρΊροΙα- 
αλ' Ῥτδθβίαϊο οἱ δϑϑεπὶ, 086 ΓᾺΠῚ]} 84 ΔΠΘΆΪΠΠ) Π]ΔΡΪ ΡΟΥΓῸ5 
Θονθβϑὶ [8 2] Ἐρίρο!αβ ἀβοθηθθ- 
ταῦ οἱ Ἰδοα πὰ ἴῃ ΑἸΠΘηἸΘηβί ατη 
Οροεῖθα5 τοιϊοίαβ [ατἃ8 Ἰηΐουῦ 
Θγοθη γ6] κύκλον οἱ Ττορίμιηι 
[πῖ556 εχ 84 δ] 99,1 ΔΡΡΆτει] 
Ῥδυναβοσαηΐ, ΠΌ}Π0 γοβἰβίθηίθ. 
Θυοαδατιθ, μη θα Ά τη αγρρο οὔ- 
νἱαπὶ ἤογρηΐ, ρυοίβοις βἰπί, ποη 
Ῥϑίει, [5 ν8ῦῸ 6ὃχ Ἰητουϊογὰ ἰθυτα 
δαἀνθηΐϊθπβ δὰ ΕρΊρΡΟΙα5 Ῥ6Γ ᾿πρατη 
δησαβίατη 1148. ΟΠ ᾿ΠΓΘΓΙΟΥ115 
ΘΟΠΙθιι5 ΘοπΘοίθΠ5 ὁομίοπαϊ!, οἱ 
οατη ΡΘῚ ΕΓ] τὴ ἀβοθηἀδβοῖ, 
ἃ ἴογσο Αἰπεπιθηβίασμη ἀθβοθηαῖι. 
Νόοῖ ἔπε οἱ σοηβΠ] ασὰ ᾿Π|πηῸ ΟΡ Υἃ 
ΠΟΛ ἀοσρτθαϊ, βοὰ οὰπὶ] Ρ6ὺ 
ΠοΟΥμΠῚ ἰηίογνα δα ἰγαηβιβϑαῖ, ἴῃ 
Βραίίο 6δο, αυοα ἔαϊύ πίον τηπηϊ- 
ΤἸΟΠ65 οὐ ΤΌΘ, ΡΥΟΘΙ 115. Ρρο- 
τοϑίαίθπῃ ἔδοϊ! Ὁ Αὐτη, Μαχιμηυπ 
ΘΥΓΟ πὶ Νίοῖδο οαπὶ {πἰ556, αποά 
ἘτΥ οἰ απ ΠΟ πηι ηἰ γ᾽55θῖ, ἀοοοι 
Πεὰκ - χατὰ τὸν Εὐρύη- 
λον; ἧπερ νον τὸ πρῶτον. 
ΟἿ ὙΤ 97, 2 εὐ ἴδ᾽ δάπ. ἀὰ. 48, 8. 

8 4. κατὰ τοὐτοτοῦ και- 

νἱοϊπαπι ροτῖαθ Αϑυϊρθητηδθ ΠῸΠ 
τη 5. αἰὰπὶ Οὐ βἰδαϊογα πη 5], 
Ἰίᾳφαθοτθ νἱάθίαν οοηι που Θ8ΠῚ 
Ῥαυίθπη. οΟἰγΟαΠΠ. 10 η158. ΑἸι6- 
πἰθηβὶ πη, αἰᾶ6. ἔπθυῖς ἴῃ Θ᾽ ΔΗ 116 
τηδυϊ πα, οδτὴ ΔΘ ρᾶΓίαΠΊ, 
απδ6 8ἃὉ ᾿ἰβάθυη γ᾽ ΡῈ5 πο ρΊ Θἢ 5 
Νοδᾶρο δ Ἰοοῦη ρευνδάογοι, ἴῃ 
ἴδ σοπιραίαίοηο ΤΠπογα 15. ΠῸΠ 
ὨΠΠΘΓαίδτη 6856.“ ΤΠ 6 Κ, δρυᾶ 
ΒΙοοιμηΐ, Ρ. 080. Ιάρηη. ἴρ50 
ποιηΐηθ ἀπ ρ᾽ 1 οΪ5. Πα} οοη- 
δσηϊδίαν. Ἴ0ἵ- ΟΠ 10 5:1ς 
Ῥαυίοαϊα μέν δυίθτη ποὴ οἱ δέ, 
αιοὰ ροβϑὲ τοῦτο ἰδθοϊταν, το- 
βροπάεοί, 56 ὑϑἔδγιπν δα δἰ θυιηη 
δέ νογθουιηὶ τῷ δὲ ἄλλῳ; Ὠ8 ΠῚ 
δππηιϊαιὰπι τοῦτο δ᾽ ἔτι ὠκοδ. 
οβϑύ ἱπιθυϊθοίαση, Τθηθτθ Πᾶθο 
γοῦθα ἀοἰοὶ ΟἸα55.,) αἰδϑὶ νθγῸ 
οαϊα απ Ἰἰθγαυῖο ἰ8]15. ΠΟΙΆ 
αὐὐθυϊ ροβϑὶι. -- πλὴν κατὰ 
βραχύ. Οὐ. πλὴν καϑ' ὅσον 
ὟΙ ὅ4, 6. 82, 8. 88,1. -- τὸ 
πρὸς τὴν ϑάλασσαν. δος 
Βρθοίαρο δὰ βραχύ τι νἱάϊν Βαα. 
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, β, γ 

τῷ δὲ ἄλλῳ [τοῦ κύκλου πρὸς τὸν Τρώγιλον] ἐπὶ 
τὴν ἑτέραν ϑάλασσαν λίϑοι τε παραβεβλημένοι τῷ 
πλέονι ἤδη ἦσαν, καὶ ἔστιν ἃ καὶ ἡμίεργα, τὰ δὲ 
καὶ ἐξειργασμένα κατελέλειπτο. παρὰ τοσοῦτον μὲν 

ΖΣυράκουσαι ἦλϑον κινδύνου. 
Οἱ δὲ ᾿᾿“ϑηναῖοι αἰφνιδίως τοῦ τε 1 υλίπ- 

που καὶ τῶν Συρακοσίων σφίσιν ἐπιόντων ἐθϑορυ- 
βήϑησαν μὲν τὸ πρῶτον, 

6556 οΟΡ᾿ηδίαγ δία 8 ἴηἴγα παρὰ τοσοῦτον. 

τη}, ουδίαῦ δαάίταπι πλήν. 
ματελίπετο (55. Δυρ. 

ελείπετο. Οἷ. δάη. 
ὕᾶρ. ὃ. 81. 

ῬΑ]. 

δὲ 

Οὐἱ ᾳαοπλῖπιιβ ἀβϑοπίϊα- 

παρετάξαντο δέ. 

ΤΠ. αἰϊϊαπθ πόπηλ}}}, ταὶ κατ- 

τὸ διυίθ πρῶτον τἀάϊαϊε ΒΕΚΚΟΡ οχ Κϑϊί, Η, 1. 
οὐ πᾶν, ΟἹ. Οὗ, Κναδρ. τ. ἃ 46, 8 δάη. 2. 

Νβαιθ οὈϑβίαυ τὲ ἀοοθηὺ ΘχἝπΊρ ἃ 
ΤΥ 75:5. ΠῚ ΟΒΣ ΤΕ ϑδυρρ. 
δα Χρη. Μϑιι. 11 8, ὃ, - τῷ δὲ 
ἄλλῳ τοῦ κύκλου. τῷ 
πλέονι. ΤΙ υ]ταύοπὶ ραταὺ ἀά- 
εἶἰνὰβ τῷ ἄλλῳ, 5ὶ κύκλος Πῖο, 
αὖ 8181 ἴῃ πᾶ οὐβιἀϊοπθ (νἱὰ, 
δάη. ΥἹ 98, 2), οβϑύ τηϑθᾶΐα ῬᾶΓβ5 
ΟΡΟγαμα 4Ὁ Αὐἰμθῃϊθηβὶ 5. σοηίνϑ 
ΘΥΓϑοιιΒα8. ΘΧβίγποίοσαπ]. ὅἸη 8ι- 
ἰθπὶ κύκλος Ποὺ πὸ ἰοοο ροίεδβί 
6588 οία οἰγοατητη πη ΑἸΠ6- 
ΠἰΘηΒ᾽ 1 ΠῚ, ΘΥΔΙΠΊΠ ἰϊοα νΘΓΘΟΓΙΠ 
Ταίο οοηδίδί, ϑὅϑᾷ οὰηὶ ἀϊνου- 
βᾶτη {ΠῚ νοοᾶθαϊο ἷπ ποὺ οὐ ϑδβὶ- 
ἀΐοπα νἱπη βυθιοϊθπάδπὶ 6556 ρᾶ- 
ΤᾺΠ) ὙΘΡΪΒΙ Π1116 νἱἀθαίαν, νοῦθᾶ 
Β60Ια5ἃ ἰπιθυρυ ἰδ θη 6586 
ΟΧΙβ πηι 6χ ὟΙ 99, 1 «κ«6- 
βουρύαμι, 851 4]5. δαοπὶ πα ]π6- 
τἶῦ 50] πὶ τοῦ κύκλου ἄο]εγο, εἱ 
τῷ πρὸς τὸν Το. 50] θη 1 
οὐ, Υϑγηδοῦϊο 5ἰο βϑϑηῃίθηίἃ 
τοἀάϊίαν: Κ ἄδη φγόδτοτη Τλεῖϊ 
ἄον απάογπ (ἡϊρροιηιυαϊ αἰϊοη8- 
πιαιθῖ ἰαφθη δεγοὶία παοὴ αδπι 
σεροηιδογιοφοπάθη 2θορο λῖπ 
διθῖη αι γοδολιολέοέ ἀκα. 1)6 ν ΕΥ̓ 0 
παραβάλλειν οἵἁ ΥἹ 99, 1. 1} δ 1, 
δάμη. Π 17, 8. θεῖ, τῷ πλέονι ρει 
Ἔχ ρ!!οα ἴοπεπι { πἈρΡοδβίμοποηι 
Ῥαυιναπ) δὰ τῷ ἄλλῳ τοίεγιαν. 
Ὦε τα οἵ. ΥἹ 99, 1 εἰ Ρίαι. Νῖο, 18 
εχίγ. -- κατελέλειπτο. Τιᾶ- 
αἰία Ἰοοιῖο κατελείπετο παῖδ 
γϑβίαθαι βἰρηϊῆοανα ροίοβί (π6- 

αι ΘηΪπὶ γοβϑίϑηύ ατιᾶθ ρου ἕθοίδ, 
568 486 Π0Π ροιΐθοία 5 η1) πο- 
4α6, αὖ (Ἰ48585. 1. Ἠογρϑί. δάν, 

ΟοΡ. Ρ. 89 834ᾳ4ᾳ. ϑδθουίαβ ἰπίθυ- 
ῬΓοίδίιβ δβϑύ, πηαγαπὶ {ΠΠπππὶ αν]- 
ἱρρὶ δάνθηίαᾳ ἀβγε! πα πὶ σοδρύαπι 
6556. Οποπιοάο θηΐϊτ ΑὐΠΘηΪ θη 565 
εαπὰ Δεν ᾳαθυπηΐ, Ομ ροδβίθα 
ϑυγδοιβδηΐὶ, αὖ ἱπηροαϊγ θη 6 1158 
οἃ Ῥᾶγίθ ᾿π θυ αἀθυθηΐ, ὑγᾶηβνοὺ- 
Β0Π| μ6ν ΕρΊ ροΙ 5 πη υγπι ΟὈϑύγαθ- 
τϑηῦ (4, 1)} Ιπη0 νϑῦοὸ 46 γοιϊοίϑ 
τινὶ δραϊποδίϊομε καταλείπε- 
σϑ'αν δοοϊρίεπάμτη οβϑί, ἀ6 αυᾶ 
γοΥὶ βοπίθηϊα οἷ. Χοη, Ογπερ,. 
8, 10. Ιβοοῦ. ΤΧ 88. Οὐπὶ δηΐπὶ 
ΑἸΠΘπΐθηβοθ Ορϑῦθ ἰἱμύθυ 1550 
ἢ ΠΟ ΠΊΌΓΙΠΊ ΓΘΙΪα αἰββθηΐ, αὐ δή 
ΘΠ] αυἱ 84 πλᾶρηθΠ ΡΟΥΠῚ 
αἰγι σθγείαν οχβϑίγι θη πὴ 886. 60η- 
νεγίθρθηῦ (ΥἹ 101, 1), Ρυγδθίθυ 
Ιαρ᾽ἀεβ ἴῃ βίγιθ ΠῚ ΟΟηρ δίο8 ρ8Γ5 
1Π1|ὺ5. ΒΘ ΠΡ ουἔθοία, ρϑγ5 ρουίθοία 
δγαᾶΐ, (αοῃΐίδηι γοο {ππὶ πΠΟὴ 
ἴδ Γο πα πδραίαν πλὰιγβ 1}16, 868 
γϑἸἸοία5. ογἂύ (ροβίθα δηϊηὶ (4, 2) 
δἰύογα πππηϊϊοπθ Ρογίβοίἃ δὰ οραβ 
᾿π θυ ββαπη τϑαϊθγη1), Οολ)ειῖ 
δπιθηἀαίίοηα (νυν. ἰοοί, Ρ. 264) 
ΟΡ» δϑί, -- παρὰ τοσοῦτον 

ες κινδύνου. Υἱά. δάη. 
ΙΠ 49, 4 εὐ ΥἹ 87, 2, 

Οδρ. 8. 81. σφέσεν. Οἵ, δάμ. 
ΠΕΣ παρετάξαντο. 
598 ἴοθο, ααο ΑΙΠΘηΐ ΘΠ 565 ἃ Οἷ ΘΠ 
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Γυλ 
ϑέμενος τὰ αὐγὰ ἐγγὺς κήρυκα προσπέμπει αὐτοῖς Λάβδαλον 

λέγοντα, ἡ βούλονται ἐξιέναι ἐκ τῆς Σικελίας αἱρεῖ. 

πέντε τῆς λαβόντες τὰ σφέτερα αὐτῶν. ἑἕτοϊῖ- 

5 μὸς εἶναι σπένδεσϑαι. οἱ δὲ ἐν ὀλιγωρίᾳ τὲ ἐποι- 

οὔντο καὶ οὐδὲν ἀποκρινάμενοι ἀπέπεμψαν. καὶ 

μετὰ τοῦτο ἀντιπαρεσκευάζοντο ἀλλήλοις ὡς ἐς 

8 μάχην. καὶ ὃ Τύλιππος ὁρῶν τοὺς Συρακοσίους 

ταρασσομένους χαὶ οὐ ῥαδίως ξυντασσομένους, 

ἐπανῆγε τὸ στρατόπεδον ἐς τὴν εὐρυχωρίαν μᾶλλον. 

καὶ ὃ Νικίας οὐκ ἐπῆγε τοὺς ᾿᾿ϑηναίους, ἀλλ᾽ 

ἡσύχαξε πρὸς τῷ ἕαυτῶν τείχει. ὡς δ᾽ ἔγνω ὁ 
Γύλιππος οὐ προσιόντας αὐτούς, ἀπήγαγε τὴν 

προπέμπει ΟὨΊΠ65 Ῥτδοίθ Ψαΐ, Η. Ε. Οἱ, ΠΙ 59, 2. ΙΥ 114,2. 
ἐκ ὁτὰ, δι. Ἡ: 

8. 8. 
εἱ Βοκκ. ἑασνυτοῦ. 
ΤῊ ΓιΙ5 γοσδίαΓ, 

᾿ηβίναυχουῦῖπί, ΤῊ, μ1}}}} ἀἰοῖς, Οὐπὰ 
δυίοη τηλχίπιᾶ Θχϑγοϊί 5 ῬΔΥΒ 
ἀᾺΡΙἸοΙ σηυτο δα πη Ἢ ΠῚ ΡΟΥ ΠῚ 
δχϑίθαθμο οσουραίᾳ οββοῦ (ΥἹ 
108. 1), αἰγογασηαθ Θχϑυοἐτι5 
ἴ ῬΙϑῃῖϊτ 6, αὰδ6 ᾿Πῖ6Ρ ΡΥΔΘΓῸΡ (85 
ἘρΙροϊαγαηι ρᾶγίεβ οὐ Αμδραπι 
Πανίαπι δχιθηαθθαίαῦ , ὈΡΓΟΡΘ 
ΑΥΠ ΘΙ ΘΠ 5111) ΤΉ ἱ ΠῚ ΘῊ [ἃ [οἵ 89 
πρὸς τὸ ἑαυτῶν τείχει] ἴπτοῦ 
58. Ορροβίίοβ ἔμπϊ586. βιδί θη πὶ 
οβι ΟΙ455. -- λέγοντα. 
ἑτοῖμος. .» ΡΡΟΡΥα ἀἰοεπᾶτιπι 
εἰ τὸν Γύλιππον ἕτοῖμον 
εἶναι σπένδεσθαι, αὐἷὰ ρεπάθηί 
πᾶθο ἃ χήρυκα.. λέγοντα. 
ϑοᾷ ΤΠαο, ἔουία556 ἴῃ δηΐπιο ἢ 6- 
μαΐ αἰϊαπὶ γϑυθου πὶ ᾿ππΠ ΟΠ ΔΠΊ, 

νεϊαϊ κήρυκα προπέμψας λέγει." 
Ηδδοῖκ, ΄᾽τη} 65. ἰοθοθ. νἱάθ ἴῃ 
ἀπο ν Ἅ1 9. ὙΠ 48... 61" )8 
το οἷ. ΡΙυι, Νῖο. 19. Τοθογα 
λέγων οουϊ. δυνν, Μηθηιοβ. ΠΟΥ. 
Βού. ὙΠ ρ. 292 οοῃίθηᾶθηβ 5815 
οομδβίδυ δ ΤΠ ΟΒ11ΠῚ 6558 λέγοντα. 
Νϑηι ἀθ Ῥγϑθβ, ρᾶνί. οἵ, δάῃ, ΠῚ 
52, 2. ἘΧΘΙΡΠ 18. 1δὶ 4} 1118. δοοθ- 
ἄυηι ὅ0ρ}. Αἱ. 781. 821. Ἐπν. 
ΘΌρΡΡΙ. 1230, 11 ῬΓάθβθη5. Τηθίτο 
ἀοίδηαϊταν, δὲ δθοὸ γοῦθα. {100}} 

ἈΦ να. 1190. 1. ΤΥΠ5. 1. Ὑ ΘΟ. ς 
“Ξαυτῶν ΞΕ Ὁ Ρἰ τα νἱά. δάῃ, ὙΙ 101, 6. Ψυϊρο 

Βα πηΐηιι5 ἀρίο Νίοϊαθ 48 1ὴ ΑἸΔδηἰδησίαπι 1 

Δητααϊ ΠῸΡΕΥ ΓΘΡΘΤΙΪ, ἄἀθ. αὺο 
αἰβραίαν! ϑαπρρ. ἴῃ ἱπάϊοθ ἰθοΐ, 
αοοῖι. 1880)81: κήρυκας δὲ ἕλο- 
μένη ἡ βουλὴ πεμψάτω εἰς 
τὰς πόλεις ἀγγέλλοντας τάδε 
τὰ ἐψηφισμένα. 

89. ἐν ὀλιγωρίᾳ ἐποιοῦ ν- 
το. Ἡαυΐὰβ [ογπιαίδο δἰίθγατη οχ- 
ΘΙ! αγη ἃ 58 ΠῸΠ δαποίδίυτη 6558 
ΒΙοοτηῦ, βουῖθῖῦ; ἰάτηθη ἰδοῦ 
ἴᾶτῃ ΙΝ ὅ, 1 οἱ ἀρυὰ Ἰ)οη. (855. 
ΧΗΙΧ 18. Οδίθγαπι οἵ. ὙἹβ:. Ρ. 282. 
-- οὐδὲν ἀποκρινάμενοι. 
ΡΙαι. Νῖο. 19 «δὐάϊι: τῶν δὲ 
στρατιωτῶν τινες καταγελῶντες 
ἠρώτων εἰ διὰ παρουσίαν ἑνὸς 
τρίβωνος καὶ βακτηρίας Λα- 
κωνικῆς οὕτως ἰσχυρὰ τὰ 
Συρακουσίων ἐξαίφνης γέ- 
γονὲν ὡς ᾿Αϑηναίων καταφρο- 
νεῖν. 

8 8. ἐπανῆγε ... ἐς τὴν 
εὐρυχωρίαν μᾶλλον, αὖ 
ΑἸΠΘΩἸΘηΒ1 ΠῚ ΤΠ] ΠΠΘ 0 ΠῚ ἃ ΡΟ 15 
γΘίΓΟ (οΥἸ θη ΠῚ νΘΓΒ 5) πῃ Ρᾶ- 
τοηΐθη ΘΑ Ρ ΌΤ, ὑπᾶ6 ΑἸΠπὸ- 
ὨἰΘηΒῖθ5 ΟὈνίδηὶ ἰνογαΐ (οἷ, δά. 
ΥΙ 10, 8), Θχογοϊίαμῃ γα υχὶί. 
ΑἸϊὰ εβδὶ εὐρυχωρία θ, 2. -- πρὸς 



οἵ μὲν Συρα- 
κοόσιοι τειχί- 
ἕξουσι διὰ 

τῶν Ἔπιπο- 

19 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἡ, γ, δ΄. 

στρατιὰν ἐπὶ τὴν ἄκραν τὴν “εμενῖτιν καλουμένην 
χαὶ αὐτοῦ ηὐλίσαντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἄγων τὴν 
μὲν πλείστην τῆς στρατιᾶς παρέταξε πρὸς τὰ τείχη 
τῶν ᾿4ϑηναίων, ὅπως μὴ ἐπιβοηϑοῖεν ἄλλοσε, μέ- 
ρος δέ τι πέμψας πρὸς τὸ φρούριον τὸ “άβδαλον 
αἱρεῖ. καὶ ὅσους ἔλαβεν ἐν αὐτῷ πάντας ἀπ- 
ἕχτεινεν " ἦν δὲ οὐκ ἐπιφανὲς ΤΌΣ ᾿4ϑηναίοις τὸ 
χωρίον. καὶ τριήρης τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἁλίσκεται τῶν 
᾿᾿ϑηναίων ὑπὸ τῶν Συρακοσίων ἐφορμοῦσα τῷ 
λιμένι. 

4, Καὶ μετὰ ταῦτα ἐτείχιζον οἱ Συρακόσιοι 
καὶ οἵ ξύμμαχοι διὰ τῶν ᾿Επιπολῶν ἀπὸ τῆς πό- 

8 ὅ. 
τῷ μεγάλῳ λιμένι ψαι. 

ἐφορμῶσα τη ]6 ἴῃ ΘΟΠΙΡΙ αν] ιι5 1 γ]5. 
Η, οΧ ἰἱπίεγρυοί., πὖ οδίθπαϊς 50}Π0]. 

τῷ τ πὶ τῷ μεγάλῳ. Οἵ. δάη. 4, 4 εἰ 2ὅ, ὅ. ὅ2, 2. 50,1. 62, 1. 
69, 4. ἴο, 1. 

τῷ ἑαυτῶν τείχει, 50}]. τῷ 
διπλῷ (5, 4). -- τὴν ἄκραν 
τὴν Τεμενῖτιν. Ἦππο νοτιῖ- 
οοῖ Αὐποὶάπ5 οἰϊναπι ΕΡῚΡΟΙαΓ τα 
γβοία βιρον Νοαροὶ πη βἰζαιη οἱ 
δα βϑρίβηίγϊοπεβ ἃ {πθϑίγο δία 
δ Ὸγ 6 ΠΙΟΠΥ 511 Βρθοίδηίθπι, Πα ΠΌΑ Υ 
Ῥ. 14 ΔἀϑβΌΓΡΘἢ5. 50ΠΠῚ 58 ΧΟΒΙΠῚ 
δα οχίγθμηιμ τέμενος 5ἰ{πΠ|, 60Π- 

ὑγᾶυϊαπη οἱ Δα ϊαοθ 8 τηθγ! αἴ 0 ΠᾺ}1 
ΤΘΥΤΉΪΠ0 Ταρὶ πὶ ΕΡΙΡΟἰ σι πη, νας 
6556, 486 56ηίθηίίϊθ. ποὸη Πλ8]- 
{ππΔ γἱαθηίαν ᾿ηίο 86. αἰ ΡΓΘ, 
στίαπο δὰ Τεμενίτην (οἴ. δᾶη. 
πῦ, 1) πᾶεο ἄκρα ρεγίπεθαι. Οἵ, 
ΠοΙπι. Ηϊβί. 51ς, Π Ρ. 888. 

84, ἄγων τὴν μὲν πλεί- 
στην τῆς στρατιᾶς (εἴ. ἀάπ.1 
2, 8)...» Μὴ]έν τεβροπάει τῷ δέ 
τη ἔτ [π᾿ νΘΙθ 15] μέρος δὲ τι, 
564 ῬΘΙ {γ᾽ ΘΟ ]ΌΠ6ΠῚ ; ἀορεθαὺ 
ΘΠΪ ΠῚ τὴν μὲν πλείστην ἄγων, 
νῈ] οεγίε ἄγων μὲν τὴν πλ. τεὶ."“ 
Βαμα. θΟτίαπι ΠοῸῸ 6 5 ποηγϑὶ νε] 
ΔηΔΟΟΪαηο. Μιά. δάη. 1 88, ὅ. 
Ἐγαβίτα ἀγαγών Ποτνν. 5ιπά. ΤΊϊυς, 
Ρ- 93: Οἱ. «9. 7. Ξορ ἔρος 
δέ τι πέμψας. Ηδης ρϑυγίθπι 
ΔῸ δχίγοηο οοῦπι ἀοχίγο θὰ 6ΠῚ 
νἷᾶ, απ ΟΥΡΡα5 δηΐθα ορεοῖᾶ 

ΑἸἰΠοηἰθηβίαπη ρου βιββ οί, τηΪδ- 
581 6558. 5|5Ρ͵ΟΔΙΌΓ ΒΙοοΙηΐ, -- 
τὸ φρούριον τὸ Δάβδαλον. 
Οἱ. ὟΙ 91, ὅ οἱ 101 δάη. -- ἦν 
Πρλῤῥας τι χωρίον. ἤδεο δὰ 
Ἰοοὶ βἰίαπὶ οοηβυποηάπτη Ρῥἱανὶ- 
ΤᾺ Τὴ ψ8]6γα Ἰθ] 46 πὶ νἱ αἰ ΠΊ18. 

8 ὅ, τῷ λιμένι. Ῥαγίοχῃ 
γηᾶρηϊ Ρονία5 80 ΑἰΠΕΠΙ ΘΠ 51:5 
Οὐοπρδίδηι βῖνα μυχόν 515 ηἰΠοατὶ 
τη 16 ἀοοοὶ ΒΙοομΐ, ἴῃ δα. 2: 
ΠᾶΠῚ ΠοΟ ΟὈΒΟΓγᾶ586 561 5Βρθοὰ- 
Ἰαΐα 6586 (ᾳιδτη 6586 νὶπιὶ ἔφορ- 
μεῖν νοῦῦϊ νἱάϊπηιβ δὰ 1 64, 2) 
ἤπηο ἰοσυμη ᾿ἰρβογατη Αἰπρηΐθη- 
Β1Ὁ1Ὶ {γ] ΓΘΏΪ5. αἸοΙ Π6 6 ΘΟΥΆΠῚ πη]- 
γΘΥΒΆ Οἰα5886. ἃ Ξ'υγδο 58 15. οδρὶ 
Ροίαϊ!; 568 δβϑὲ ροίϊπι8β ρᾶγ5 τᾶ ρ] 
ΡΟΥα5 6, απᾶθ δγαΐ ἴῃ ροίθβίαίθ 
ΘΥΓΔΟΌΒΘΠΟΙΙΠ, ΡΤΟῸΡ6 ΟΥ̓ οἴδτ 
οὐ οβίϊατη ρουῦίαβ. 

Οαρ. 4. 8 1. ἀπὸ τῆς πό- 
λεως ἀρξάμενοι, Θοἄ6πὶΠ040 
αὸ Ψ|99, 8 ποη ἃ Ἰρβίυβϑ υ0}18 
τποοπῖθαβ, 568 80 οἷτι5 ταα ἢ {106 
οχίθυΐονο, ΟΥἿὮ, 101 δάπ, --- ἄνω 
οὰπ ἐτείχιξον ἴαπσο. ϑαγΒαΠη 
1ΠΠαπὶ τααγιηι δοαϊοαθαπί, παρὰ 
ΑὉ ὑτθθ πίον βθρίθη πο η οἱ 
οσοἰἀοηΐθη ρθΓ Ερίροίαθ δ. ΠῈ 
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λεῶς ἀρξάμενοι ἄνω πρὸς τὲ “ἐγκάρσιον τεῖχος 
ἁπλοῦν, ὅπως οἱ ᾿ϑηναῖοι, εἰ μὴ δύναιντο κωλῦ- 
σαι. μηκέτι οἷοί τε ὦσιν ἀποτειχίσαι. καὶ οἵ τε 

᾿4ϑηναῖοι ἀνεβεβήκεσαν ἤδη ἄνω τὸ ἐπὶ ϑαλάσσῃ 
τεῖχος ἐπιτελέσαντες, χαὶ ὁ 1 ύλιππος (ἦν. γάρ τι 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις τοῦ τείχους ἀσϑενές) νυκτὸς ἀνα- 

λαβὼν τὴν στρατιὰν ἐπήει πρὸς αὐτό. οἱ δ᾽ ᾽4ϑη- 
ναῖοι (ἔτυχον γὰρ ἔξω αὐλιξόμενοι) ὡς ἤσϑοντο . 

λῶν «τεῖχος 
ἁπλοῦν, οἵ 
δ᾽ ̓ 4ϑηναῖοι 
μέρη τέτινα 
τοῦ τείχους 
ἐπιτελοῦσι 
καὶ Πλημ- 
υύριον ὄχυ- 
φοῦσι. τοῦτο 
δὲ βλάπτει 
αὐτούς. πέμ- 
πουσι δὲ καὶ 

ἀντεπῇσαν᾽ ὃ δὲ γνοὺς κατὰ τάχος ἀπήγαγε τοὺς ναῦς ἐς φυ- 
σφετέρους πάλιν. ἐποιχοδομήσαντες δὲ αὐτὸ οἵ 

“» 

᾿ϑηναῖοι ὑψηλότερον αὐτοὶ μὲν ταύτῃ ἐφύλασσον, 

ἐν κ 4, 8 2. 
ΤΠ 28, 

ἀναβεβήκεσαν δὺὰϊ ἀναβεβήκασιν οοἀά. Οὗ, 58, 

ἐπὶ τῇ ϑαλάσσῃ αι. Η. Μ. μπι|ρ8. Ε΄. Ὁ. δὲ 6 δοσγ, 6Ἱ., ΚΤ Πα αἱ 
τῇ͵ ΟΠῚ. 
ϑάλασσαν. 

ἀποοθαμί, 486 ν Υ5 15 ΤΌΘ ἀ6- 
βοθηάδῦδηι δίαθ. Ἰπο! ΠΑ Ό ΔΗ , ἡ. 
ΥΙ696, 2. - πρὸς τὸ ἐγκάρ- 
σιον τεῖχος ἁπλοῦν. Ηονν. 
1.1. Ρ. 98 πρὸς τὸ ἀε]., ααοὰ ποῃ 
ἴδπὶ βία θαι τη τὰ ΟὈἸ 45, 4 ΘΙῚ 
ῬΥΪμλ ΠῚ γδουβδηϊ Θχϑί ΠΧ θυ ἢ, 
ΟΕ Οὐ 1599;.3: δύ τ 0 Ὁ 5: 7 5 6α 51 
ΠΙμὰ ποι α ΤΉ. Βοῦριαπι ἔιιϊ55εῖ, 
Β.}18 Γᾶ ΘΔ 158 δἀάἀθηαὶ, οἱ πρὸς 
τὸ ἐγκάρσιον δἀνθυθΙ ΔΠΠτον 80- 
αἴρετε Ἰΐοοῦ, αἱ κατὰ τοῦ ὀρϑίου 
Αὐν, ΑΠΔΡ. 1 1, 8 οἱ εἰς τὸ ἂν- 
τίον καὶ εἰς τὰ πλάγια καὶ 
εἰς τοὔμπροσϑεν Χοη. ἀδ τὸ 
ξεαυοβί, 12, 12, αυᾶθδ ΘΧΘΙΏΡΪἃ 
βίπηὰὶ ἀοοδηι ΑΓΕ ΘυΪ απ Δαν δ! 
ΧΡ οι ποη ΟΡ βίαγο, αὰἃ 46 
τ οἵ, ργαθίουθα ἄθβοῃ, Ργοπι, 212 
εἰ Π ὅ8, ῶ, Νοθὶβ σοη ΒΘ ἢ 165 
Γαβίιβ ἀθ μος ΠλΠ1Ὸ ἜΧΡΟΏΪ ποτ 
1.1. Ρ. 892 5ᾳ4ᾳ. -- εἶ μὴ ὃ 
ναιντο κωλῦσαι τηθάο ἜΡῸΝ 
4 ρτὸ ἣν μὴ δύνωνται κω- 
λῦσαι. ἢος φδηΐπὶ ϑγυδουβϑηὶ οχ- 
ΒΡΘοιαθδηὶ, Μαχὶπηα ν᾿ τὰ ρογαη 5 

"οβδί ροῦν. αἰοὰ ἰπ Μηρθηι. μον. 
56ῦ, ὙΠ Ρ. 292 Ἰᾶδὸ νθυῦθα ἀεϊοί. 
σν 6... 4. ἀποτειχίσαι, 
501}, τῷ ἐπὶ τὸν Τρώγιλον τείχει 

᾿Αϑηναίοις ἀεῖει. 

Ἀρίδθ δαάϊταν νι σα! 5, ἀπο: γαβρίοἰταν δα 2, 4 πρὸς τὴν 

(ΥἹ 99, 1, ΙΙ 2, 4), αὐ ὁχ ρτο- 
Χἰπηΐ5 ΔΡΡΆγοί. 

9.2. ἀνεβεβήκεσαν, 501}, 
ἃ Ῥίϑηϊ6. δὰ Απάραπὶ. 5ἰ18 (ο, 
δάῃ. 8. 1) ἴη ΒΡΙΡοΙᾶ5 δα τὸ 
ἐπὶ τὸν Τρώγιλον τείχος Ρου- 
Ποϊδμάμπι. --- τὸ ἐπὶ τῇ 9α- 
λάσσῃτεϊχος ἐπιτελέσαν - 
τες. Αὐβοϊνογαηύ στ ΧΙ 8 ΠῚ 
ΘΠ] ΡϑΡίΘΠ, αἰδηι] πρὸς τὴν 
ϑάλασσαν ΛΠ] δ πῃ ἔαϊ558 2, 4 
Ἰεβ πηι. - ἦν γάρ. . ἀσϑ᾽ε- 
νὲς. Ὅς γαρ οἴ. ἀάμν 1 91 2. 
Ματγιβ. βρη Πποαίαν, 4πθηὶ ΑἸΠοὸ- 
ΠΐΘη565 ΤΡΟΘΙ ΠῚ νΘυβ5. οχίγιθ- 
θαηΐ, Τοπγοῖο ἤριν. 1. 1. τοῖς 

Νδπι ποη 50- 
Ιὰπὶ Ρουβρ᾽ οαϊία τ οοπαιιοῖς, Οἰμ ΠῚ 
δηΐθᾶ ἀθ ΥγΔΟ ΒΔ ΠΟΙ ΠῚ ΠΠΠΓῸ 
ΒΘΓΠΊΟ [πουϊΐ, 564. οὐϊδιη ὄχεα αϊβὶ- 
ὑον ἀδυνὶ τι815 αἀπδηὶ αυἱ Πἰρτὰ- 
το ὑὐθαὶ ροβϑβὶί, 
5 ἘΞΩΝ 501}, τοῦ στρατο- 

πέδου. -- τοὺς σφετέρους. 
Οἵ, δάπ. ΠΙ|118, 2 οἱ βυρτᾷ 1, ὅ. 
-- ἐποικοδομήσαντες δὲ 
αὐτὸ ... ὑψηλότ ερον, δ4- 
βύγα δ ΐθ 85 δα 6 πὶ στὰ {{Ππὲ4ὰ 
(τὸ ἀσϑενὲς τοῦ τείχους) ἴῃ 
πη δῖον πὶ δἰ {ἰ{πὰά ἴα πὶ ἃ 6ἀΪ- 

λακὴν Κο- 
ρινϑίων. 



ΤΊ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΡΑΦΗΣ Ἡ, δ΄. 

τοὺς δὲ ἄλλους ξυμμάχους κατὰ τὸ ἄλλο τείχισμα 
ἤδη διέταξαν ἧπερ ἔμελλον ἕκαστοι φρουρεῖν. τῷ 
δὲ Νικίᾳ ἐδόκει τὸ Πλημμύριον καλούμενον τει-- 
χίσαι᾽ ἔστι δὲ ἄκρα ἀντιπέρας τῆς πόλεως, ἥπερ 
προύχουσα τοῦ μεγάλου λιμένος τὸ στόμα στενὸν 
ποιεῖ, καὶ εἰ τειχισϑείη, ῥᾷον αὐτῷ ἐφαίνετο ἡ 
ἐσκομιδὴ τῶν ἐπιτηδείων ἔσεσθαι δι᾿ ἐλάσσονος 
γὰρ πρὸς τῷ λιμένι [τῷ τῶν Συρακοσίων] ἐφορ- 
μήσειν σφᾶς, καὶ οὐχ ὥσπερ νῦν ἐκ μυχοῦ τοῦ 
λιμένος τὰς ἐπαναγωγὰς ποιήσεσϑαι, ἦν τι ναυτικᾷ 

8 4. Πλημύριον ἀν. ΒΕΚΚ, εὐ 8 6 Πλημυρίῳ. ,,516 ἱπῆνα ὁ. 
28. 81, 82. 806 Μαᾶιο. Β88. αὐ. ΟὉ.9 Β6κκ. ϑεὰ ρυϊμηπὶ οὐ ἢΪδ5 
Ῥϑιιοὶβ πο οΟρίϊπηϊβ 1 γ15 ἤάθηι ΠΔΌΘΆτηι5, ῬΓΔΘβθυ τὴ ΟΠ δρια Αἰ105 
4υοαιιθ βου ρίουοβ ἀπρίεχ μ᾽ τορουϊαίαγ ὁ Ποῖπαθ πῷ πὶ ααϊάοπὶ [ΠΡ τ], 
δὰ αι05 δϊαποίϊοηβ δοοθαϊν Ρα],, ὰὖ ὁχ ΒΘΚΚΟΥὶ νουθ]θ οΟπίοῖα5, ἴῃ 
ΟΠ ΠἾ 15 1115 ἸοοΪβ ΠΌΤ μ᾽ ΠαΡρθηΐ, 5864 5015 Βαβ5., αἱ ἰδδίαε θυ, 
δα ο. 86 ἴΐὰ υδΐαιιθ, οἱ, 51 ποὺ αϊίουὶβ Βθγο θη 815. ὑθϑϊ πο ἢΐ0 60Π- 
Βάοπάμπμπ εβϑί, ἥαγο Πδπῖαιθ οἰϊδπὶ ΔρΡθ!]αιϊνα πλήμμυρα εἰ πλημ- 
μυρίς βϑθρίιϑ δἰ Ρἰ Πρ πίιιν, 

δίων ΤΙ., να]ρὸ ῥάων. Οἷ, ἀᾶη. 
ἐπαναγωγάς δαί. ἢ... γοιᾳαὶ τπι8]6 ἐπαγωγάς. Οἵ. 84, 6. ὙΙΠ 

42, 2. δάη, ΙΝ 29, 1. 

ΠἸοαββαηῖ, --- τοὺς δὲ ἀλ- 
λους ξυμμάχους. ΟἿ δάπ. 1 

ἜΑ 
8 4, Πλημμύριον. ,,ΗοαϊΘ 

Τἴαδ6εα ἀ' Οἰΐυοτα βοοιηά απ Πονν, 
Βῖο, Ῥ. 191, ἀρὰ Κορ δι οπὶ {ϊ 
οπαϊο.“Κ (0611. ἈΠ αν ἰρὶ- 
τὰν Εουθὶο. ἀεορυ. ΠΙ ρ. 182. 
- τὸ στόμα στενόν ποιεῖ. 
᾿κτὼ σταδίων μάλιστα ὅ9, 9, 
ἘΠῚ νἱα. δαη. --- ῥᾷον. Ὀε τά. 
ν Ρθῖο, ΡῸ 4110 ΟἸΪ ΠῚ εἶν Π16- 
᾿τουῖθι5. πηθιη θυ π]5 ῥάων ἰορὸ- 
θαίαγ, νὶα, ἀἀη. 1Υ 10, 8 οἱ ᾿ἰηΐγα 
ΘΒ. Ρνδθίθ θᾶ δάη. Π 80, 2. 
τ κδην ἐλάσσονος. ΟΥ, δάῃ. 
ποθ 9-- πρὸς τῷ λιμένι 

:] λιμένα μὲν τῶν Συρακου- 
σίων τὸν μέγαν. λέγει" τειχι- 
σϑέντος δὲ τοῦ Πλημμυρίου 
τὴν ἐφόρμησιν αὐτόϑεν δι᾽ 
ὀλίγου χωρίου ἔσεσϑαι. ὅ9}0]. 
ΜΙπούθπὶ 5ῖνα δοοῖϊαπὶ ϑυγδαου- 
ΒΔ ΠΟΡΌΤῚ ΡΟΥΐα ΠῚ αἰοὶ ἀομη ΟηβίναΓθ 
ἔγαβίσᾶ ΔΘ Ῥ ΕΒΒῚΒ οβὺ Πα. Μᾶρη 5 
Ροτία5 κατ᾽ ἐξοχὴν ροτίαβ αἰο6- 

θαίαν βἶνε Συρακοσίων λιμήν. 
γιὰ, θοῦν. δά πᾶν. Ρ. 870. 510. 
Ρ. 197. Βαγτηδηῃ. ρτϑεῖ. δα. θουν. 
5ῖο. Ρ. ΧΧΙ. Εγποϑβί. οἷν, ΟἸοθγοη. 
5. ν, ΡοΓΐα5 ΚΥΓΔΘΙ 58. Π1."ἢ 
(ἿΟ61}: 86 6. 52. ΟἿ πυρτα 
54, 8, ὅ. [η(6]]σοηἄα δαΐθη 
εϑύ δἃ ροῦίιβ τηᾶρηϊ Ρ8Ὶ5. 4186 
ἴῃ Ροίεβίδίθ ΟΥΓΔΟΙ ΒΔ ΠΟΥΌΠΙ οὐδ 
(οἴ, δάη. 8, ὅ) οὐ αὶ βδουὰπὶ 
οἰα558158. βίϑιϊ ποι Παρ θθαί. --- τῷ 
τῶν Συρακοσέίον ἱπερίε δά- 
αἰίατη 6δί, 4 βὶ θιϊδτη 46 Δ] ΟΓατὴ 
Ῥοτία μἴο ΦΟρ ΙδτΪ Ροββὶί, Βε]. 
Κυπερ. -- ἐκ μυχοῦ τοῦ λι- 
μένος. ΙὉἱ Ἰσίίαν οἰα 5515. Α1Π6- 
πἰΘηΒΙ ΠῚ) ῬοΟβία Δ ΠΊ ρογίαμι 1π- 
νϑοίᾶ οβί (ΥἹ 102, 8), βιδιϊοηθη 
οορὶί, δὲ ᾿θιάθιη ροβίθα Ρ]θπΊμγ- 
το 80 Ποβίϊθιιβ τϑοθρίο ψ8|105 
αηΐθ Ππᾶγο5 ἴῃ ΠΊΔῚῚ ἀεῆβχογαηΐ 
ὙΙ 88, 2. Ηἴο δβὶ βδοῦιπι ὄρμος 
ΙΓ 41, 1. Οἵ. 562, 2 εἱ 101} δάης 
Ηοάϊο οἴπαχα Μαάδ!οπδθ ἈΡΡΕΙ- 
Ιατὶ αἰῆυπηαί ΒΙοοπιῇ. --- ἦν τι 
ναυτικῷ κινῶνται (οἵ Συ- 
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κινῶνται. προσεῖχέ τὲ ἤδη μᾶλλον τῷ κατὰ ϑά- 
λασσαν πολέμῳ, ὁρῶν τὰ ἐκ τῆς γῆς σφίσιν, ἐπειδὴ 
ὕλιππος ἥκχεν, ὠνελπιστότεραι ὄντα. διακομίσας 

οὖν στρατιὰν καὶ τὰς ναῦς ἐξετείχισε τρία φρού- 
ρια᾿ καὶ ἐν αὐτοῖς τά τὲ σκεύη τὰ πλεῖστα ἔκειτο 

χαὶ τὰ πλοῖα ἤδη ἐχεῖ τὰ μεγάλα ὥρμει καὶ αἵ 
ταχεῖαι, νῆες. ὥστε καὶ τῶν πληρωμάτων οὐχ ἥκπι-- 
στα τότε πρῶτον κάκωσις ἐγένετο τῷ τὲ γὰρ ὕδατι 
σπανίῳ χρώμενοι καὶ οὐκ ἐγγύϑεν. καὶ ἐπὶ φρυ- 
γανισμὸν ἅμα ὁπότε ἐξέλθϑοιεν οἱ ναῦται. ὑπὸ 
τῶν ἱππέων τῶν Συρακοσίων κρατούντων τῆς 
γῆς διεφϑείροντο. τρίτον γὰρ μέρος τῶν ἱππέων 
τοῖς Συρακοσίοις διὰ τοὺς ἐν τῷ Πλημμυρίῳ, 
ἵνα μὴ κακουργήσοντες ἐξίοιεν. ἐπὶ τῇ ἐν τῷ 
᾿Ολυμπιείῳ πολίχνῃ ἐτετάχατο. ἐπυνθάνετο δὲ καὶ 

ἤδη σφίσιν αι. Η., αποᾶ ἀϑοῖρὶ να] Βυγρ. τ Βεὰ ἤδη 
ἐξα τὰ Ρϑυ]οὸ ροβί Καὶ. Η. ὁ Γύλιππος. ἿὮΣ 

ἐξετείχισε (458. Ααρ. ΟἹ. (ἀρπα  ΙοσΩΣ) τ Ραᾳ]. Η. Βερ. 
Μ. εἶ θα γυΐϊρο οὐ Βεκκ. ἐξετείχιξε. ϑοα ἃ]1ὰ δ δϑί 4, 1 οι 
δ, 1. Ηΐο ρουΐβοιϊο ορϑυὶβ 80 εἴβοια εἰμι (ἔκειτο... ὥρμει) ἀἰδίϊη- 
ξαοηάα εϑί. 

ὡρμίέξετο γαι. Η. δε ὥρμει ἀρίϊιι5 εϑύ δὰ ἔκειτο. 
8. 6. οἵ πολλοὶ διεφϑείροντο αι. Η, Ψ4}}. δε 5], αυοιοη5- 

ουπαὰθ ΘΧΊογδηΐ, Ρἰανῖ ταὶ πδυίδδ ΡΘΡΙθαηΐ, 4αὶ ἰα πάθη γοβϑίαθαηι ἢ 
τῇ ἐν 5.ν. ᾿ιᾶθοι Η., οτι. γαῖ. 5ε4 ἐν ἀραὰ εἰρπῖβοαι, Οὗ, δάη. 

ρακόσιοι). Κινεῖσϑαι, δἱοὶ νὰϊι- 
γεπ, ἀθ απὸ οἵ. δάη. Ν 8, 1, 
ἀρίϊα5 46 οὐϑβεββὶβ, 41 56 π|0- 
νϑαηΐ, τὸὖ ΔΤ υϊὰ πιο] ἃ ταν, 4 Δ γῚ 
46 οὐβ ἀθηιϊαση. πϑνἾ 115. ἴῃ δἰϊ τὴ 
Ἰοσαπι 56. σομη Θγο μαἰθτ15. ἰΘ οὶ ἀο- 
ὁθηΐ Ατῃ, εὐ ἰπ δὰ, 2 ΒΙοοπιΐ. 
8. δ. στρατιάν, τ}}1165, ρᾶτ- 

ἴθηι ΘΧΘΙΟΪ 5. σκεύη 6588 

ΘΟΙΠΡΙθηταν, ἀοοοηί εχ] σοσγαρ}. 
τ ΩΣ Ππῖδι ΠΟ, εἰ τ. ΟΜΝ ν. 

διεφϑείροντο ἄιο πιριηριᾶ οο- 
Πδογοπὺ Ποὺ ποᾶο: Πᾶπὶ δ 4π18 
Ἀ4ὰ8ἃ Γᾶϊᾶ, οΘδῆη 8 Π0ἢ 68 νἱὶ- 
οἰηΐᾶ,), παἰοραηΐαῦ, οἱ συ ϊῃ 
σηπίαι οχῖτθηΐ, 80 64 πὶ- 
ἰᾶτὰ ΘγνδοιθαΠ 0. ΡΘΡΙΌ ΔΗ, 
Οἵ, 18, 2, αδἱ «αὶ γράϊε φρυγα- 

πη] ΧΊη 6. ΔΙΙΠΔΠΊΘ ἃ ΠΑΡ ἾΠ) ΘΧ νισμός δὲ ἴάοπιὶ αιοᾶ ΠΙ 111,1 
24, 2 εὐ 1θὶ δάμη. ἀρρᾶιοί. Οἔ, φρυγάνων ξυλλογή;, Πἰσηδιῖο. 
ἈΠ ἢ ΔΜ ΠΠΙΟΘΣ Ἴπς-- τὰ πλοῖα -- ἐν τῷ --- Ὀλυμπιείῳ. 

τὰ μεγάλα, πανὶρὶᾶὰ δὲ ρΐδθροβ. οἵ, 1, 8 οἱ ἴθ δάη,, 
νροοίϊοτὶᾶ 8 5} ἃ. Ήδοο ἰνίον ἂς ΟἸγπιρίθο δάη. ΥἹ 64, 1. -- 
νἀ θην ἜΤ οὐ αἰϊΐου οοη- 
βίνποία ΠῸΔΠῚ ΠᾶνΘ5. ΟΠΘΙΓΆΓΪΔΘ 
(ὁλκάδες), ἃ αυΐθυβ ΝἹ 44, 1. 
ΙΗ 28, 2 ἀϊδοθγππηιαν, 

8 6. πληρωμάτων. ϑίῖο 
ΟΠΊΠ65 605 αἷοῖ, 410 15 ΠΆΨΘΒ 

πολίχνῃ. ϑυθαυτγθίαπι ΟἸγτηρὶ οἱ 
πος ορρίἀυ!απη νοῦᾶὶ ὈΙαοίϊα5. 
Μαΐονθ [ἰἰΐογα 1 οιγοπηΐι8. Ὁ. ὅ4 
Ὀιοάουϊ οαιι88, ααἱ τὴν καλου- 
μένην Πολίχνην ἀαἰϊχὶι ΧΠῚ 7, 6. 
ΧΙΝ 12, 8, οἱ ᾳυοαὰ αἰϊδθ ᾳυοαῖιθ 



ἔπειτα γί- 
γνεται ξυμ- 
πλοκή; ἐν ἢ 
οἵ Συρακό- 
σιοι νικῶν- 
αι. Γύλιπ- 

πος δὲ τοὺς 
ἑαυτοῦ πα- 
ραϑαρσύνει. 

16 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Η, εἰ. 

τὰς λοιπὰς τῶν Κορινθίων ναῦς προσπλεούσας ὃ 
Νικίας" καὶ πέμπει ἐς φυλακὴν αὐτῶν εἴχοσι ναῦς, 
αἷς εἴρητο περί τε “οκροὺς καὶ Ῥήγιον καὶ τὴν 
προσβολὴν τῆς Σικελίας ναυλοχεῖν αὐτᾶς. 

ὅ. Ὁ δὲ Τύλιππος ἅμα μὲν ἐτείχιζε τὸ διὰ 
τῶν ᾿Επιπολῶν τεῖχος, τοῖς λίϑοις χθώμενος οὖς 

οἵ ᾿4ϑηναῖοι προπαρεβάλοντο σφίσιν, ἅμα δὲ παρ- 
ἕτασδσεν ἐξάγων ἐ ἀεὶ πρὸ τοῦ τ τς τοὺς Συ- 
θαχοσίους καὶ τοὺς ξυμμάχους" 

ἐπειδὴ δὲ ἔδοξε τῷ Τυλίππῳ 
ἦρχε τῆς ἐφόδου" 

ἀντιπαρετάσσοντο. 

καιρὸς εἶναι, 

καὶ οἱ ᾿“ϑηναῖοι 

καὶ ἐν χερσὶ 7: Ξ 

νόμενοι ΠΣ} μεταξὺ τῶν τειχισμάτων, ἡἧ τῆς 

ὅδρ. ὅ. 81. διετείχιξε αὶ. (41 6ὃχ ρύδθουθββο 1). 
8. 2. τῷ δηΐβ Γυλίππῳ οΥὰ. ΟΠ 65 ργαθίον δαί, Η. 

ῬοΙΙοΠη 6 ὨΟΤΏ ΔΉ ΕΓ, Ρἰηχίι; 
564. [οΥΠΊἃ ΒΘΡΠΊΟΠΪΒ οὐ οοἸ]οοδιϊο 
νϑυ ον ἢ τῇ ἐν τῷ Ὀλυμπ. πολ. 
ὙΠπογἀΙαὶ ἀρρο!αενιιπι Ποὺ νο- 
ΘΑ θα] ἔαϊββ5ε. ργοάθνα Ὠϊάοιῖο 
ΠΟῚ ἰοπηοῦα νἱάθίασ. Αἀὰ. δάη. 
δὰ ὙΠΠ 14, 8 εἰ αὯὲ 46 νήσου 
νο06 δὐποίαια Β.. τ Πα. Ὁ. ΩΣ 
-- ἐτετάχατο. Οὗ. αἅμο ὺ 
6, ὃ. 

87. τὰς λοιπὰς ... ναῦς. 
(ί. 2, 1 ἐἱ 7, 1. -- ἐς φυλα- 
κὴν αὐτῶν, ἃ εα58 Οὔ 561- 
νἂπῃαδα5, 5Ρ δου ]Δπ485. -- 
προσβολήν. ΟἿΑ, “δάπ, ΝΙ 48, 
-- ναυλοχεῖν αὐτάς. Νοη- 
ΠᾺ}1 μἷὸ ἀαδουαπῦ Ρ]ΘΟΠΆΒΙΏ ΠῚ 
ΡΙΟΠΟΠΙΪηἷἶβ αὐτός, ἀδ 40 εἶ, 
Μαῖὴ. τ, 8 412. 584. Παΐο ρθο- 
ΠΆΒΠ10 ΟΑΒΆΙΠΊ Εν 6. 51085 ῬΘΓΌΙΩ 
ἴανοὶ εὖ δὰ διιπὶ νἱϊἀπά πὶ Δοᾶ- 
οἷα ἴδᾶπὶ αὐτάς τοῖα] δα Οοτῖπ- 
1] ΟΥ απ] πᾶνθ5. Οἵ. Ρμοί. ναυ- 
λοχεῖν. ναῦς λοχᾶν καὶ ἐν- 
εδρεύειν᾽ Θουκυδίδης ἑβδόμῳ 
οἱ Ἀρρὶ. ΒΕ]. οἷν. ΤΥ 85 Μοῦρ- 
κος δὲ ἐν Πελοποννήσῳ ναυ- 
λοχῶν Κλεοπατραν. 

σὰ. ὅ. ἃ τὸ... τεῖχος. 
Οἱ. 4,1. - οἷς ἘΣ 'προπαρ- 
εβάλοντο σφέσιν. ΟἿ ΟἹ 

99, 1. ΙΙ 2, 4, οχ αυἱθὰβ βίπηα! 
δΟΥΪβύαπι ΡΠ 54 πδιπ ρου ἴθοι νὶοθ 
Βῖο ἰπηρὶ ΔΡΡᾶγοι. Οὐ δάη. 1 
02, 2. θὲ σφέσιν δα πιραϊτιΠι 
δάϊοοίο οἵ. «ἀπ. 1 39, 4.- παρ- 
ἕτασσαν ἀντιπαρε- 
τάσσοντο. ἴοο ἰεπροτα ο}]]- 
45. Πα} 5, αἱ ἃ αγ]ρρο οἱ 
ϑγυδουβδηβ ΒΌΓΒ.ΠῚ αποθθϑίμν, 
ΑὙΠΘΠΙ ΘΒ τὴ ΟΡ ΘΓ ΠΟΠ Δ ΠῚ ρΓΟΥ- 
5116 δἰτἰρσοναί (οἷ, 6, 1), 568 
βραίίατῃ ἀπο 48η1 ᾿Π Του] δοίη} ογδύ. 
ανΠρραα δα θη ΘΧΘΡΟΙ [ΠῚ 5. ΠῚ 
ΠΟῸῚ ΟὈΠ 4 πὶ ᾿πχίϑ οί πη ἢ ηῸ 
ΤῊ αὐ ΠΔ ᾿Π 501 Χ 1556. Θ ΧΙ 0 Π|8 5 
δβι, οὔπη ΑἸΠθηΐθηβθθ, ἃ ααϊθὰ85 
ΤΠ 65 ἴῃ ἴγοηίθ τηιιηϊοη τη 
5] πτη ΟΟηΒ 005. 6556. ΘΟΏΒ6Πῃ- 
ἰᾷ ΠΘ ΠῚ δϑὺ, δοῖθπι 111 ΟΡ Οβἰ ἰδ πὶ 
ἷ., 6. 6 τϑοίοηθ ἰπβίγαχὶβϑ αἱ- 
ΘΟ ηΐτ", 564. Δη16 ΠῚ, 411 6χ- 
βδίγαθθαίαῦ (πο ΘηΪη}] οϑύ τεί- 
χισμα), ῬδγίθπῚ Θχ  Θπ]ᾶπιὶ Ποϑιϊ- 
Ὀαβαιθ ῬΓΟΧΙ πη ἢ] ΟΟρίᾶ5. ἴῃ ΠῸΒ5 
ΟὈνθυτῖ556. ὁΘ 56 η4π8 δϑβί. 

8 2. τῶν τειχισμάτων. 81- 
ΘΒ Πα αν Ο ΓΟα ΠΤ, πη 010 η15 ΑΥΠ6- 
ἘΠ ΘΙ 51 ΠῚ ρ8.5. 68, αὰδθ ΤΤΟΡΊ 
ΨΕΓΒῚΒ ἜΧβίγ αθθαίαν, οὐ ϑυγδουβᾶ- 
ΠΟΙ ΆΠ. ΤΊ ΠΓιι5. ΟὈΠ]Ιαιι5. --- ἢ . -- 
χρῆσις ἣν, Ῥτγορίον δηριβύθπι 
βρδιίαγη. 
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ἵππου τῶν Συρακοσίων οὐδεμία χρῆσις ἦν. καὶ 
νιχηϑέντων τῶν Συρακοσίων καὶ τῶν ξυμμάχων 
καὶ νεχροὺς ὑποσπόνδους ἀνελομένων καὶ τῶν 
᾿ϑηναίων τροπαῖον στησάντων, ὁ μὲν 1 ὑλιππὸς 
ξυγκαλέσας τὸ στράτευμα οὐκ ἔφη τὸ ἁμάρτημα 
ἐκείνων, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ γενέσϑαι" τῆς γὰρ ἵππου καὶ 
τῶν ἀκοντιστῶν τὴν ὠφελίαν τῇ τάξει, ἐντὸς λίαν 
τῶν τειχῶν ποιήσας, ἀφελέσϑαι᾽ νῦν οὖν αὖϑις 
ἐπάξειν. καὶ διανοεῖσθαι οὕτως ἐκέλευεν αὐτοὺς 
ὡς τῇ μὲν παρασχευῇ οὐκ ἔλασσον ἕξοντας, τῇ 
δὲ γνώμῃ οὐκ ἀνεκτὲν ἐσόμενον, εἰ μὴ ἀξιώσουσι 
ΠΠελοποννήσιοί τε ὄντες καὶ “Ιωριῆς ᾿Ιώνων καὶ 
νησιωτῶν καὶ ξυγχλύδων ἀνθραπων κρατήσαντες 
ἐξελάσασϑαι ἐκ τῆς χώρας. 

0. Καὶ μετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ καιρὸς ἦν, αὖϑις 
ἐπῆγεν αὐτούς. ὁ δὲ Νικίας καὶ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι, 
νομίζοντες, καὶ εἰ ἐκεῖνοι μὴ ἐθέλοιεν μάχης ἄρχειν, 
ἀναγκαῖον σφίσιν εἶναι μὴ περιορᾶν παροιχοδομού- 

μενον τὸ τεῖχος (ἤδη γὰρ καὶ ὅσον οὐ παρεληλύ- 

8 8. ὁ μὲν Γύλιππος γι. Η. Μᾶγο δ α]ρο αροβί μέν, σαὶ το- 
ΒΡΟΠάΘνΘ Ροίοβι δέ νθυθο ναὶ ὁ δὲ Νικίας 0,1. 

ἑαυτοῦ Ναϊ. Η. Μ., τοϊααὶ αὑτοῦ νοὶ ΘΠ 
8 4. ἐξελάσεσϑαι δ ι. 
Οαρ. 6. 81. εἶναι σφίσι οΟἸλπ65. ρυδοίον αὶ, Η. 

8 8. νεπρούς. δ δυίίοα!ο 5: -- «τῇ. δὲ γνώμῃ οὐκ 
ΟΠΊΪ550 νἱά, δάῃ, 1 ὅ4, 1, -- τῇ ἀνεκτὸν ἐσόμενον, 6Χ 60- 
τάξει ἀδι. ἰηβύυιπιθη 815 οδύ σὑὰπὶ ἀπἰπιὶϊ ϑθηΐθηςία ἰηΐο- 

ἰθν 116 6556 ἔαίξζιτγατῃ, --- 

εἰ μὴ ἀξιώσωσι ΧΥΘΕΕΓΕΞ 
οὰπὶ ἀφελέσϑαι ἰπηροπάιϊβ, δ5 
ΔΟΟΘΌΤΔΙΪΒ ἀε πἰΐαν ΡΡΟΧΊΠῚΪ5 
γερϊθ ἐντὸς .. ποιήσας, 
60 4ποᾶ δοᾶπι (τάξιν) πἰπιὶ5 
ἱπῖτα πὰ ηἰϊτῖοπθ5 οοππδίϊ- 
ταϊσδοῦ, Βαρον. νοῦρὶβ ἐντὸς 
ποιεῖν οἵ, άπ. 88, ὅ. ΥἹ ΟΥ, 1, 
-- νῦν οὐῦν αὐ ϑιος ἈΠ ΟΣ Ε ΕΙ ΤΣ 
5011. νἱταπὶ ΘΟ Ϊσϑατη ονἱία- 
ὑᾺΓῈ15. 

84. διανοεῖσϑαι ... 
.νς ἕξοντας. Μιά. Μαι. 

ατ. ὃ 609, 7. Κυορῇη. ΟΥ. τηᾶχ. 
8 488,1 υβ.-- τῇ μὲν πα- 
ρασπευῇ, 5011, 51 ἴρβθ αγ]ὴρ- 
ῬΡῈ5. δοίθιη ἰάοηθο ἰοοο ἰηβίυιχ β- 

ΤΠπογαϊαϊθ ΚΟ]. ΤΥ, ϑοοί. 1, 

ὡς 

ελάσασϑαι ἐκ τῆς χώρας, 
ΒῖΪ ἰΔηΐὰπὶ ἀϊρηϊίδίὶ δὰδ6 
ποπ ἰτὶθαΐαγὶ οβϑοηΐ αἰ 608 
6 ὕθυτϑ ϑ18ἃ Θχρϑι] ογθηΐ 6 
τηθάϊο ἐξελάσασϑαι οἵ, δἄη. ΥΙ 
85, 4. 

ὅκρ. 6, 81. παροικοδο- 
μούμενον τὸ τεῖχος, πιὰ- 
Τατη ΟὈΪΙααππὶ ΡΥ δ ούθν (αν 8) 
ΒΔ ΠῚ ΨΘΡΒιι5. ΤΥΎΟΘΊ ΠῚ ΠῊ ΠΗ 110 -- 
Πθη] ἃ οἰ [1οᾶν]. -- παρελη- 
λύ ϑ' ει. ῬΙογίβαιθ Πἰδ ΠῚ ΕΓΒ 500- 
ΒῸΠῚ ΨΘΥΒῚ15. ΑἸΠΘΠ ΘΒ ̓11π| ΟΡ ΘΓᾶ 
ΡΥΔΘίθυῖβδ6 οὐ ἰηίθυβοϊ ἀἴββ νἱᾶο- 

2 

δευτέρα οὐν 
γίγνεται πε- 
ξομαχία, ῇ 
οἵ Συρακο- 
σιοι νική- 
σαντες φϑα- 
νουσιπαροι- 
κοδομήσαν- 

τες. 



18 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Η, ς΄. 

ϑει τὴν τῶν ᾿Αϑηναίων τοῦ τείχους τελευτὴν ἢ 
ἐχείνων τείχισις, καὶ εἰ παρέλϑοι, ταὐτὸν ἤδη 
ἐποίει αὐτοῖς νικᾶν τε “μαχομένοις διὰ παντὸς καὶ 
μηδὲ μάχεσϑαι), ἀντεπῇσαν οὖν τοῖς “Συρακοσίοις. 
καὶ ὃ Τύλιππος τοὺς μὲν ὁπλίτας ἔξω τῶν τειχῶν 

μᾶλλον ἢ πρότερον προαγαγὼν ξυνέμισγεν αὐτοῖς, 
τοὺς δὲ ἱππέας καὶ τοὺς ἀκοντιστὰς ἐκ πλαγίου τάξας 

τῶν ᾿Αϑηναίων κατὰ τὴν εὐρυχωρίαν, ῃ τῶν τει-- 
χῶν ἀμφοτέρων αἴ ἐργασίαι ἔληγον. καὶ “προσβα- 
λόντες οἱ ἱππῆς ἔν τῇ μάχῃ τῷ εὐωνύμῳ κέρᾳ 
τῶν ᾿᾿ϑηναίων., ὅπερ κατ᾽ αὐτοὺς ἣν, ἔτρεψαν᾽ 
καὶ δι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα νικηϑὲν ὑπὸ 

εἰ προέλϑοι οοα4., 5] δοσοϑβϑίβϑϑῦ ψ4||ἃ. 
τὸ τον Νηιὶ ΠΙ  ὉΝ ὙΠῚ 06, 4. 
μηδὲ ἀμύνεσϑαι ναι. Η. ϑεᾷ ἴῃ τεροίϊο νοῖρο μάχεσθαι 

νἱβ βϑηΐθηίίαθ ροβὶία δϑβί. 
8.2. προεξαγαγὼν ρϑυοὶ οοἀᾶ, ἀείοτϊοτοβ, απο ἀυδ παπᾶ πι ἔθγτὶ 

Ροίοβὺ (οἵ. δάπ. ΙΝ 129, 8), ἰδηθη ρυδοΐίθγοπαα εϑί ΘΠ ΕΣ ΟΥ ΠῚ οὐ 
ΟΡ᾿ἰπιοτιιπι ΘΟοἀ 4, 5ΒΟΡΙΡίαΓα, 

8 8. κέρατι αι. Η., οοπίτα Ποχίοηοπι ΤΙ πον ἀϊάθαπι, Οἵ. 180, 1. 
190, 4: ΟΠ 108, Ἷ: Ιν 48, 9. 4,,93, 4.04. 1. 07;1. 4,9 ὙΠ Ε85..5: 

διὰ τοῦτο αι. ἘΠ Αγ. δ, Ὧν 15. 5. ΠῚ 88, οἱ 
δάη. ΙΝ 64, 1. 

Οὗ, δᾶι. 

1 ; ἅπὰ5 ΠΌΉθ 81 Θατη 6 τ ρῖοπο 
ΟἰΓΟα ΤΠ ΠῚ ἢ 1110 η185. ΑΥΠΘΠ ἢ 51 .ΠῚ 
ἰἴΐὰ φυουγθοίασῃ, αὖ Ρ 801} 5. ἰηίον- 
γᾺ}}18. ἰῃίοῦ 8586 ἀἰβίαγεηΐ, υ]ινἃ 
ΡΓΟΘεββἰ558 Θεηβεί. ὅϑ'6ε4 ουπῃ τὸ 

δηυίθαᾶ Ῥᾷθηθ δοίη 6558 βίϑηὶς- 
βοδίαπι οϑί, Βροία ἰσίταν (4858. 
ἰρϑα τ τὴ ΒΡ] ρΡ αν Ά Τα τ δπιδη αν, 
--ταὐτὸν ηδη ἐποέει αὖὐ- 
τοῖς μάχεσϑαι, ἴάεοτῃ 

τεῖχος ἀθθθαὶ 6558 τὸ διὰ τῶν 
᾿Επιπολῶν τεῖχος ὅ, 1 ἰάᾳι8 
διὰ τῶν ᾿Επιπολῶν ἄνω τει- 
χισϑῆναιν ΤΟΥ 1465 4,1 ἀϊκχουϊί, 
ΒΌΓΥΒΌΤΩ ὙΘΥΒῚ5Β αἰττἃὰ ΑἰΠΘΠπἾθη- 
Β'πη] ΟΡοΙἃ Ὀγοοθββδίθδθα οχ ϑί- 
πιὰ πἀΠ| νἱἀοίαγ, Οἵ, δάη. 4, 1, 
-- τὴν... τελευτήν. ἔδι 
ΘΧΊΓΟΙΩΪ85. ἴῃ ϑβθρίθηί  οΠθτὰ 5861 
ΤτορΊ πὶ νοῦβιιβ βρθοίδηβ. Οἵ. 
2, 4. --ὀ εἰ παρέλϑοι, 5ἷ, 
αποᾶ ἴδο:]6 ἤθυὶ ροββοί, υἱίτᾶ 
ρΡιοσοϑβίβϑοί, πη] Ορίδ- 
{ἰνὰπὶ ἰοοίταιβ ΤΡ 181, 1. Ρτο- 
Θοάθγθ τ} Π|, πἰδὶ Αἰ π᾿ Βα 
τα ΠἸ (10 ρῬγδοίθυ αν, πὸπ Βα{Πο]} 
δὰ ονθηΐαη ααἱ 5οαυϊίασ, Εἰ 
56} (ΘΠ ΔΓ ΟΟΠΟΧα5. ροϑίαϊδί, 
αὐ Ἰὰ ἐδοίαπι 6556. ροπαίαν ᾳυοὰ 

18 πὶ 5 τ ἢ (οἴ. δάη. Π 
8, 4) νἱπορῦα 56:67 (οἴ, άπ. 
Υ 69, 1) Ρυσπδηᾶο οἱ πο ρὰὺ- 
σπᾶν 8 414 6 πὶ. 

82. ἐκ πλαγίου ... τῶν 
᾿Ἀϑηναίων, ἃ ἰδίοτε ΑἸ. 
Οἱ, δἄῃ. ΤΥ 86, 4. -- κατὰ 
τὴν εὐρυχωρίαν. »» ϑυγδοῦΒδ- 
αἰ ἔγοηίθιῃ π᾿ ΟΟΟδβ πὶ ΟὈΥ ΘΥΒ8ΠῚ 
παροθδηῖ; ἰίδαθθ δαυϊίδίτι5 60- 
τὰπι ἰπ ἀδχίνο οοῦπαι ΟΘΟΙ]ΟΟδίι5 
ἴῃ Βθρ᾽θπίρ ομθτῚ δοϊθὶ βρθοίαϑί. 
Αἰφαὶ ββθρίθῃίγ! 0815 ἘρΙροίδυαμι 
Ῥᾶγ 8. Ῥ] ΓΙ ΠῚ ΠῚ Θδτρὶ Ρατὶ οὐ ρᾶ- 
ἰοη 8 οομθποθαῦ, ουπὶ ΡοΡἔθοια 
Ῥᾶγβ5 ΟΡΘΓΙΠΙ ΑἸπεπίεηβίαση δᾷ 
ταῦ ἀϊοι ἴθ τροπὶ δΕΒΙΡΆΙ ΘΙ 
γΘΥΒῈ15 Ρουπορθί ΑΥ ἢ. 

8 8. νικηϑὲν ... τειχέ- 



ΕΤΟΣ Σ. ΘΕΡΟΣ. (Ἱ ὁ.) 19 

4 τῶν Συρακοσίων κατηράχϑη ἐς τὰ τειχίσματα. καὶ 
» ᾽ ’ ᾿ 

ΤΊ ἑπιουσῇῃ ψνυΐκτι ἔφϑασαν παροιχοδομήσαντες 
[καὶ παρελϑόντες τὴν τῶν ᾿“ϑηναίων οἰκοδομίαν], 
ὥστε μηκέτι μήτε αὐτοὶ κωλύεσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν, 
ἐχείνους τὲ καὶ παντάπασιν ἀπεστερηκέναι, εἰ καὶ 
κρατοῖεν. ἡ ἂν ἔτι σφᾶς ἀποτειχίσαι. 

κατερράχϑη 458. Απρ. Ο], (ἀρ ΒΙοομί.) ν΄ θη. Ρα]. 1, Τ. Μ. 
Βερ. Μαγο. 15. Κ. πι. 
ΡῬΓθίοβ Ηργοᾶοι, ΤΣ 69 εἱ ΕἸ]. 
101 4118 {18 οπγηΐθιι8 Πποίπαι βουϊρίαγα ; 

ΧΠῚ 18, ὅ δαποίαι ΒΙοοτηΐ,, Ὀίοη. δ]. ΙΧ ὅ8 οἱ 108. Απηί. 

“Ἀδοερίδπι Ἰθοιϊοηθπὶ σοτηηθηάδηΐ ἰηίον- 
δα ΑΥὐὖ Υ 17, 8, αὐδηᾳφθδπιη ἴῃ [ΙΟ0οΪ5 

κατερράχϑη οοΟΠΒβίδηϊου ἰθοὶ 
οἶα 

[ανγοηὶ ὅθ, Ῥοπιοβίῃ, ΤΙῪ 8 ῥάξαντες ᾿εἰς τὸν βόρβορον οἱ ΤΠαο. 
ΝΠ] 96, 
Β᾽ ΠῚ ΠΟΥ ΣΝ 
ΟΠΊΠ65 [ἰὈτὶ ἀπαράξωμεν ΡῬτγδοθουθηΐ, ΠΟ ἀπορράξωμεν. 

ῷ ξυρράξουσι, 4πὰ6. ὁογία δαηὺ ΘΧΘΠΡΙα νογῦϊ ῥάσσειν 
ΩυαΓθ κατερράχϑη 50Υ] 5.856 ΠΊ115, ηἶδὶ ἰηΐγα 08, 1 

Αοοράϊέ 

αποα κατηράχϑη Βαπὰ ἀπρθῖο ἰορὶν Πῖο (485.. ατπὶ ἔγθαπθηίθν ἤσ πὸ 
Βα Πὶ ἱτηϊταῖαν, βίοας ΧΙΥΝΠ 80, ἘΞ 84,83. ΧΙΥΠΙ 18, 8. ΒΙοοτη ἴ. 
ΟΥ 6856), δὰ Ηονοάοι, Υ᾽ θὃ. 

8 4. καὶ παρελϑόντες οπι. Η. Ο, άπ. οῦρᾶ τὴν τῶν ᾿49η- 
ναίων οἰκοδομίαν Ἰρϑοὶ ΤῊ. Ῥορρο νἱηάϊοανῖί, αιοά 6 ΔρΟΒοθγθί 
Απύαυ οἰβίθβ βουθθηβ οἰκοδομίαν" Θουκυδέδης ἑβδόμῳ. 
τούτη ᾿οσῖββθ ροίθβδύ πίοι ΡΥ θ Δ] ἢ ΠΠῚ, 
ΔΙΙοτ πος Ἰοοο ἀἰοίαπι οϑῦ παροικοδομεῖν τι ἴαιιθ ΒρΓᾶ ὃ 
ΟΥ 8 6ἢ: 

σματα. ἃ ΒΥ ΔΘ ΒΔ 15 ΡοΒί πδπΠῸ 
νἱοιοῦίαπι ἰαπὶ δι᾽ ὅλης τῆς Επι- 
πολῆς ταῦτυτη ΑἰΠΘηἰθπβίαπι ον ϑὺ- 
Β.ΠῚ 6586 ΠΊαΐα παῦγδὺ 1οα, ΧΠῚ 
8, ῶ, Οποᾶ ἴὰτο Τρ θη θη 5 
ῬΟΡΥ, δα, ὁ, 80 ϊη 5 τθοίθ [ουίαβ88 
ὈΙοάοτιπι οἰϊατη ἰπ 60 νἱξιρογδί, 
αυοά ΑἸΠΘηΐθη565 410 οδβίτα 
την ἶ556 βορῖθαῦ. Οἱ, δάπ. 8, 8. 

8 4. [καὶ παρελϑ' ὄντες. 
οἶἰκοδομ ία νἹ, τιδ πὶ  δϑύμτη νοοᾶ- 
08} παροικοδομήσαντες ἰηίοῖ- 
ῬΓΘί  ΠΘ ἢ ΠῚ 6Χ ὃ 1 οσοηϊδοίΠ), 
46], Βεῖτκ. Μίγαπιαν ΟἸα885., αὶ 
ἢῖ5. ν ΘΓ 5. ρυ θοὶριδπι) ἀπδ δὴ 
νῖπι {γἰ θτιϊῦ, ᾳπαοά δοοαγαίι5 ααϊα 
510 παροικοδομήσαντες οΧρ]ϊοᾶ- 
γϑηΐ, Ναπηι Π1Π1} ἱπαϊοαπὶ αποὰ 
ΠῚ ἴῃ 'ρ80 παροικοδομήσαντες 
ἴηι, οἱ δὶ ποὺ ψϑυθητη ΘΧρ]οα- 
ἰἰοπθ οσουθί, ποὴ ἢἶο, 8648 1, 
ἀδὶ ῬΥΪπλππη ἰΘρ (τ, Ἔχ! ἰοαπάυπὶ 
ογαί, --- ὥστε μηκέτι ... 
κωλύεσϑαι. Οἱ, 4, 1 εἰ μὴ 
δύναιντο κωλῦσαι. -- ἐκεί- 

ϑεὰ 15 
οὐ δὶ 1Π|ὰ νϑῦθᾶ βθυνδιητι8, 

1 ΠΡ 

νοῦς ...- ἀπεστερηκέναι 
εν ν μὴ ἂν ἔτι σφᾶς ἀποτει- 
χέσαι, αἰ 111185. ν 6] ΟΠ1Π 6 ΠῚ 
ΒΡθὴ δάεοπηιϊβδοπί ἔοτ αἱ 
586. (ϑνυδοιβᾶη05) δὐΐϊαπὶ οἷτ- 
οατητη απο πη 0 ἰπέθγοϊπαε- 
νηί, Ὧδε μή οἴ, δάπ, ΠΙ 82, ὃ; 
46 Δ ΡΠ Πσδία, νϑΡθὶ ἀπεστερη. 
κέναι νὶ δάη. Ὗ' 40, 8. Ροίο8- 
ταύθπα 118 ΔἀΘπαρίαπι, 6588. Ο]455. 
ταᾶνα!. 864 ἴηΐ ὁὰπὶ ἄν βοααὶ 
ΠΟῸΠ Ῥοίοϑί πἰβὶ νϑῦρα ατὰ6 αἱἷ- 
οοπαϊ νοὶ ρείαηαϊ! βθηθη 8 Π1 
μαῦθηῖ. ὅππὶ ΤΊ. ΘΟΠΒΘΠ ΘΠ 85 
ΡΙαΐ, Νῖο. Ι. 4. ἀπέκοψε, ἰπα παῖ, 
τὸν ἐκείνων περιτειχισμόν, 
ὥστ αὐτοῖς μηδὲν πλέον εἶναι 
πρατοῦσιν. ἤος κρατοῦσιν εἱ 
ΤὨπογάϊάρα εὐ καὶ κρατοῖεν ποθὴ 
ἀδ δὰ νἱοίουϊα, 4ατὰ ΑἰΠΘμ ΘΠ 568 
ἀπ᾽ γουβὶβ ΕΡΊ ΡΟ 8. ρου, 5684 46 
68, ατἃ Ποδβίθβ ροβύ τη} 11 0Π 65 
86. ὙθΟΙρΡΘΥΘ οοϑοίϊ βἰηῦ, [π06}16- 
σοπάσπι 6586 δἀποίαί ρας, ἀρπᾶ 
ΒΙοοπιῖ, ». 6082 Εθηΐτη νἹοϊουϊδη 

οἌ 



αἵ τῶν Κο- 
ρινϑίων νῆ- 
ὃς ἐς Ζυρα- 
κούσας ἐσ- 
πλέουσιν᾽ οἵ 
δὲ Συρακχό- 
σιοι καὶ ἀλ- 
λὴην βοήϑει- 
αν περιβλέ- 

20 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, ξ΄. 

Ἁ - δ, -» , » 

ἱ. Μετὰ δὲ τοῦτο αἵ τε τῶν Κορινϑίων νῆες 1 
καὶ ᾿Ἰμπρακιωτῶν καὶ Δευκαδίων ἐσέπλευσαν αἵ 
ὑπόλοιποι δώδεκα. λαϑοῦσαι τὴν τῶν ᾿“ϑηναίων 
φυλακήν (ἦρχε δὲ αὐτῶν ᾿Ερασινίδης Κορίνϑιος), 
καὶ ξυνετείχισαν τὸ λοιπὸν τοῖς Συρακοσίοις [μέ-- 
χρι τοῦ ἐγκαρσίου τείχους]. καὶ ὃ ύλιππος ἐς τὴν 

Ολρ. 7. 81. Θρασωνέδης αι. 

ΠΪ}}} ργοϊαϊαγατη ἔυϊθθθ, ῃἶβὶ, 
ααοα ἀγάπαπι οὐαί, τηὰλαπι Πο- 
βίϊαη ἀἰγυϊββθηῦ, αἴοοῦα σνθ]]8 
αἰλατηατιθ βου ρίουθη ἀρρανιθύ οχ 
ΤΊ: 
λρ. 2.51. αὖ τϑ.«ὐ διώ- 

δεκα. ΟΥΥΙ 104,1 δι 1θὶ δάῃ. 
Βιοάοτιβ ΧΠῚ 8, 2. αυἱάθρηῃ 
τρισκαίδεκα αἰχί!, 564. ἀομρΎ 
ὨᾶΥΘΠῚ ΔαπΠιηΊοΡαί. --- τὴν ... 
φυλακήν. Υἱά. 4,1. -- ξυν- 
ἑτεέχισαν..... μέχρι τοῦ 
ἐγκαρσίου τείχους). Ἠδεο 
σοῦθὰ δὶ οτηηΐα γί 6 Πλ1ι5, ἜΧΡ Ϊ- 
οΔἰΟΠΘ ΠΟ Πδῆθηί. ((Ο6]16ΓῸ 
αὐϊάοτη ὥυγδοιβϑηΐ ὈΥΪι5. ἃ050- 
115 Θχίγθπβ πλασὶ ἔπη ᾿ηὲ6Υ- 
τηθαΐϊα αἰοαὰθ δραϊποαπάο Ορ6 
ΟοΥϊηπϊονγατη δὲ ὑϑ!ϊα ον πὶ, αὶ 
ἴππο δανθηΐββθηΐ, ν᾽ ἀθητηῦ ἜΧρΙθ- 
ν͵556. ϑεὰ Ἰά 61 ᾿ΑΠΠροητίαο, αυϊὰ 
γευθὶβ μέχρι τοῦ ἐγκαρσίου 
τείχους 515: ΠἸΠοατὶ Ῥαϊθῦ, ῸΠ 
Ἔχρίϊοαι. Τὸ ΟΝ τεῖχος 
μος ἀπο0 ἴοοο, Οἴτῃ 4, 1 ϑ'γδους- 
ΒΒΠΟΥΏ ΠΏΠΓΙ15 πο τς 
ΑἸΠΘπἰοπβῖαση. τη Ἰ 1 οπθὰ αἰοὶ, 
1ῖ4 αυαοά ἄτη. οὐ Τηϊνγ. Πϊϑί. 
αν. 1Π φ. 418 οδηβθηΐ, εὖ ῬῈΓ 
56. ᾿πΠ]ρΡΥΟ ΘΔ Ὀ}18 οϑί δὲ ἴάᾷθο, αυἷᾶ, 

δὶ πᾶπο ϑηῃοαδεϊ η θη ΒΘΑΟΙΠΊΌΤ, 
ΘΌΤῚ ΒΌΡΘΡΙΟΥΘ οδρίίΘ ἴάτη ἰθρ- 
τίτηιβ ἔφϑασαν παροικοδομή- 
σαντες, δὺ νϑῦῦα μέχρι τοῦ 
ἐγκ. τείχους οὐππῖπο τεἀππᾶδῃϊ 
δαΐ οογίθ, ἰὰ αυοὰ Τηϊγνν. ἔδθοϊῦ, 
ἴῃ ἰΐ5 ἰπίθγργθίδη ϊβ (ΘΙ ΘΓ ΠῚ 
Β6αυὶ ἀθθθτηι5, δἰβὶ τηϊηΐσηθ νου ὶ- 
ΒἸ}}} 16 εδϑύ ϑυγδοῦβδηοβ τησηϊ- 
ΦἸΟΠΘΠῚ ΠῸΠ οοπίϊημδ556, 568 
Ῥϑυίθπὶ οἷα ΑἸ η: θη βία ΟΡ ΘΥΪ- 

θὰ5 ῬΥΓΟΧΙΠΊΔ ἢ ᾿ΥΪ.5. ΘΧΒΟΡΧ 558 
πᾶ ηη ΘΟΠ ἢ 11ΠῚ τῇ ἀΓ τη {ΠΠπ|Ὸ Ρ6᾽- 
ἀιιχίββεπί, Μιυϊο οοτία φγοῦᾶ- 
ΠῚ ὰ5 οϑὲύ ΘΥΡΘΟΌΒΆΠΟ5. ΤὨΌΓΙΠΙ 
αἰτὰ ΑἸΠΘΠἸθηβ τη ΤΠ 010} 6 ΠῚ 
σοῃτππδίι πη] ἀδαὰθ δὰ ϑορίθῃ- 
τυϊοπα ! πὶ ἘΡῚΡ Οἰδυτιπι τη β Π 6 ΠῚ 
Ρεγα αΧῖ558, Ὁδὶ ἴῃ ἰατο ἀδϑίπογοί. 
δίη ἐγκάρσιον τεῖχος ΠῊΌΡΙΠῚ 
ΘΥΥΔΟΌΒΆΠΟΥΙΤΩ ΘΠ, Ουΐὰ5 ὟἹ 
99, 8 τηρῃίϊο ἴϑοίᾷ δ, ψ Ια Πητι5 
6588, ΠΟΙ τηΔΡ]5 Πἷο αἀπδηὶ 4, 1 
ἱπι6 6 στα, ΟὟ τηὰγι8 ἀπάυμη 
ἀο᾽ οι οοτητη που ϑίαν, πΠ60 α4ποὸ- 
τηοάο 5ἰίι8 οοπρῦαδύ ἴδοι! !8. ρϑὺ- 
βρ᾽οἰνασ, Εἰ νἱχ νγϑῥαϊαίοπα ορϑί 
αιοά αὐϊάδτη ορὶμδιῖ Βαηΐ, 6χ- 
ΤρεπΊ ἈΠῈ Πταἶτι5. ΤΊ ΓΙ ΡΔΥΙΘΠῚ ΒΌΡΘΙ- 
ἔπ1556. Νάπη νϑυθᾶ τὴν ὑποτεί- 
χισιν καϑεῖλον ΨΙ 100, 8 ἀθ 
Ρᾶγίθ τηυτὶ δοοῖρὶ πα]}}]ὸ τηοάο 
Ροββαηί. ἕυ8θ οὑπὶ ἰΐὰ 6858 
ν] ἀθγθπίαγ, 560] 58 ΤῊ, δοϊπαϊοα- 
νίηθ5. Νοθίβουη Ὧθ ΤΘΓᾺΠῚ 
ΘΧΡ Ἰοαῦϊοῃα ΓΑΡΕΡΜΤΕΝ ΒΟΪΌΠΙ 
μέχρι ἀεὶ]. ΗοΪπι. !. 1. Ρ. 394 54. 
Θυμηατι6 Βθουί5 ἐλ 56 πο- 
ὈΪ5 ἴδοι 5. νἀ θίαν ἤθυὶ Ροὔμαϊ5568, 
αὖ ΠΥ Αυὶα5 8114 0]}85 οχ 4, 1, υδὶ 
τη816 πρὸς τὸ ἐγκάρσιον τεῖχος 
᾿αηχ βϑοθῦ, ἔ᾽βαπη πιο ρυεἰδ ΟΠ πῃ 
γουθῖ5 ξυνετείχισαν τὸ λοιπόν 
Δαβουῖθογεῦ ααϑτη αὖ Δἀαϊ0 μέχρι 
ἰρβπι βουϊρίουθπι ΘΟ  ογού, 
τὰς τὸ λοιπόν 6Χχ 586 588{15 
πη 6 6 σῖταν, Μδηϊ εβύατη θηΐηι 
οϑί το αυᾶπι Ῥδυίθπ εἶτθ ΤΠΌΥΪ 
β' ραν, οαΐα5 Ροϑύγεμπηδ τη η10 
ὅ, 1 ἴδοία εϑί. 

8 2. Ουπὶ Π86 ρδύΆΡΓΆΡΠΟ οἱ 
Ρτοχίηι 8 οἵ, θιοᾶ, ΧΠῚ 8, 8ὃ--Θ, 
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πουσι καὶ δὴ 
καὶ ναῦυτι- 
κὸν πλη- 

ροῦσι. 

ἄλλην Σικελίαν ἐπὶ στρατιάν τὲ ὥχετο καὶ ναυ- 
τικὴν καὶ πεζὴν ξυλλέξων, καὶ τῶν πόλεων ἅμα 
προσαξόμενος εἴ τις ἢ μὴ πρόϑυμος ἦν ἢ παν- 

8 τάπασιν ἔτι ἀφειστήκει τοῦ πολέμου. πρέσβεις τε 
ἄλλοι τῶν Συρακοσίων καὶ Κορινϑίων ἐς Δ1ακε- 
δαίμονα καὶ Κόρινϑον ἀπεστάλησαν, ὅπως στρα- 
τιὰ ἔτι ᾿περαιωϑῇ τρόπῳ ᾧ ἂν [ἐν ὁλκάσιν ἢ 
πλοίοις ἢ ἄλλως ὅπως ἂν] προχωρῇ; ὡς καὶ τῶν 

«᾿4ϑηναίων ἐπιμεταπεμπομένων. οἵ τὲ Συρακόσιοι 
ναυτικὸν ἐπλήρουν καὶ ἀνεπειρῶντο ὡς καὶ τούτῳ 
ἐπιχειρήσοντες. καὶ ἐς τἄλλα ἐπυλὺ ἐπέρρωντο. 

8. Ὃ δὲ Νικίας αἰσϑόμενος τοῦτο καὶ ὁρῶν 
καϑ' 

8.2. 
58, ΞΟΠ. 

στρατείαν Οκ55. Ατιρ, Τὰν, 

ἡμέραν ἐπιδιδοῦσαν τήν τε τῶν πολεμίων 

ἰσχὺν καὶ τὴν σφετέραν ἀπορίαν, ἔπειιπε καὶ αὖ- 

Μι ΟἹ. νει Ὑ- αἰ απο. Ὁ, 

πεξικὴν ΟΙΏΠ 85: Ῥυδεῖδν Ναὶ, Η ΟἿ: 88. ΥἹ 88, 2. 
ἀφεστήκει ρᾶτ5 οοἀα, ΟΥ̓, 54. ΤΥ 26, 7. 

-- ξυλλέξων ἃ]. ΟοΡ. Νον. 
ἰϑοὶ, Ὁ. 607. δεᾷ ποὴ Ῥγοῦβι5 δϑδί 
ΒῈΡ ΘΟ ν ΔΟΔΠΘΙΠ,, ΑΥ̓ΟΘΒΒ] δηΐη ροὺ- 

ψῸΡθΟ δά αποα ΡΘυτΠ δ: 6 ΘΔ. νἱτη 
Βαθοὶ πραᾷῖιθ τρόπῳ ᾧ ἂν προ- 
χωρῇ ἴα] ἴπέθυ οβί το ἀἰδ απρὶ 

αϑῦ δἰϊδπὶ δχθγοϊταβ αἱ ρᾶγαιβ ροίοβϑί. ἢ ὁλκάσιν ἢ πλοίοις 
εβί πϑαιθὶ ἀθηλατη ΘΟΙΠ οἴταν, --ὀ οὗ δάη. 4,ὅ. --ὀ ὡς... ἐπι- 
ἀφειστήκει τοῦ πολέμου. μεταπεμπομένων. Οἷ, δάη. 
ΟἿ. δάη. ΙΝ 118, 9. ΥἹ 88, 4, ΙΝ 14, ὅ. Νοῆ 8ἃα ΎΥἹ 74, 2 νἱάε- 

8 ὃ. πρέσβεις Ε ἄλλοι ἴα} Ταβρὶοὶ, 564, ααΐα ργαΘβθη 5 
Ῥγδείον. ανρραπι. --- τρόπῳ. δυιϊϊοἱρίπιπι ροβιψατη δῖ, δα ὙΠ 
ΒΤ ἰοὺ ἀῃΐθ γὙϑ] αι!  υΤὰ Ἰεσὶταν 8, 1, τὰ τὖ Νίοϊα5 θοάθιη ἴδθγθ 
Υ 28, 2 εὐ 47. Ἀπέρ!ι. ΥἹΙ 93. ΤΟΠΊΡΟΘ. μη 05. Πλϊβῖβ56. Ραίδη- 
-- τρόπῳ ὦ ἄν... προχω- ἀυβ 51. 
θῇ. Θβοίαβα, γροίθ 46]. Βεκκ. 84. ἀνεπειρῶντο. Νειθυτι 
Νπι βῖνθ τρόπῳ ω ἂν “προχω- 
ρῇ πη Ἴπιι5. ΒΙγ 6 ὅπως ἂν προ- 
ὠρῇ, αὰλ ὅπως ἄν δαϊ τρόπῳ 

ω ἄν ἴα τοάπηᾶαι αὐ ποη Ππαρθαὶ 

το Πᾶν 4]15 ῬΓΟΡΥΪΙΠῚ 65΄, ,,»Ο ΠῚ 
Ὠδν 65. ἴῃ 806 ἀδαἀποιηίαν, αὐ οἱ 
ΘΛ ΠῚ οὐ γΘηΊϊσΠ) θΘΥΙΘΌΪΙ Πα 
ἢαί. ΙΑ. Τμέορρυ. δὰ Ὀὶοᾶ. ΧῚΠ 

ἅπο τοίθγαιασ, Νοαίγαπι. δυίο πὶ [5 ΠΡ 40: ο τὴ τ ΤΟ 12, ὅ. 
ῬΙῸ δἰἐθγὶα5 ἱπιογρυ ἰδ ηιθηΐο Βα ουὶ ἘΝῚ ΚΞ ΕΣ τἄλλα. αἰ: ἐπέρ - 
Ῥοίοβί, 4 πἰᾶ πὴ αὐ Πα 116 ριον ρώντο. Ροῦῖ.: πῃ οδίθυἃ 5 Γ68 
ψαϊσαγΘ ἃ. Ῥευβρί απ οϑί. [ἰὰ- 
46 πθϑαίγαση 50 πὶ ἄθίθγα ἰϊοοί, 
ποά δυΐθπὶ ΟἸᾶ55. νϑυθα 5θοϊβᾶ 

ἰού5 νἱγῖὶθι5 ᾿πΟα θα ηΐς; 

αἱ ΒΙοοπηῇο!α.: ἃ ἃ οοίοτα να! 
δηϊτηοεὶ ἴδοι ονταηί, Οἵ αάῃ, 

᾿πίθυρ οβὶἰἅτη ΘΧΡΙΙοδ ΟΠ οηὶ 6556 1 Βκη:ξ 

Ῥυΐας ἄλλως ὅπως ἄν απυο- (Δρ. 8. 81. σφετέραν. 
απ 4Ἰῖ0Ὸ πιοᾶάο ἰηϊου-ὀ  ἈΧἵ, δίῃ, 1, ὅ. -- ἐπὲμπε. ἴπὶ- 
Ῥτοίαϊιβ, πρῆηθ ὅπως ἄν 5ϊπ6 Ρουΐθοιαπι, αιοα ἃ πολλάκις μὲν 

Νικίας δὲ 
πέμπει ἐπι- 
στολὴν ἐ ἐς ᾿4- 
ϑήνας περὶ 
ἐπιβοηϑεί- 

ας. 
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τὸς ἐς τὰς ᾿᾿ϑήνας ἀγγέλλων πολλάκις μὲν καὶ 
ἄλλοτε καϑ' ἕχαστα τῶν γιγνομένων, μάλιστα δὲ 
καὶ τότε, νομίζων ἐν δεινοῖς τὲ εἶναι καί. εἰ μὴ 
ὡς τάχιστα ἢ σφᾶς μεταπέμψουσιν ἢ ὥλλοιος μὴ 
ὀλίγους ἀποστελοῦσιν, οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν. 

φοβούμενος δὲ μὴ οἵ πεμπόμενοι ἢ κατὰ τοῦ λέ- 
γειν ἀδυνασίαν ἢ καὶ μνήμης ἐλλιπεῖς γιγνόμε--: 
νοι ἢ τῷ ὄχλῳ πρὸς χάριν τι λέγοντες οὐ τὰ 
ὄντα ἀπαγγέλλωσιν, ἔγραψεν ἐπιστολήν, νομίζων 

Οᾶρ. 8. 81. εἰ μὴ 50]1 γαῖ. Η. Αγ. Οῃν. ; σι ααὶ ἣν μὴ, 568 
τᾶ αὖ Ῥδγ5. δουιπὶ ἰηΐτα μεταπέμψουσιν, ποη, μεταπέμψωσιν, οἱ 
Ρ᾽ ον 6 ἀποστελοῦσιν, ὩΟῚ ἀποστείλωσιν ΒιαθΘαηῦ, 

8 2, μνήμης δαί. Ἢ, γ 41}... τοιϊαυϊ γνώμης, αποᾶ [εγυϊ πΠοΠ 
Ροίαβί, 

γενόμενοι Μ. Η, Ε΄ 1. 

καὶ ἄλλοτε τοϊαίαπι ποιίοπθηι Γοὶ 
γβροίϊί86 πᾶροῖ, ἀρυὰ μάλιστα 
δὲ καὶ τότε βοπαὶ πιϊζίθυθ 
Ρᾶνδθαί, -- μεταπέμφψου- 
σιν. ΟΥ̓, αἄπ. 1 112, 8. --- οὐ- 
δεμέίαν εἶναι σωτηρίαν. 
Ηενν. ϑιυά, Τῆυο. Ρ. 9 οὐδε- 
μίαν ἂν εἶναι. ϑεὰ ἄν νἱἀείυτν 
ἃ06556 ροβ586, Νᾷηι, τϑοία ογᾶ- 
οηθ ΝΙοϊα5. ἀΐθεγθ ροίοθβί οὐδε- 
μέα ἐστὶ σωτηρία, εἰ μὴ. 
ἀποστελοῦσιν, 5ὶ ἴᾶτηα ΠΟῸὺ ἴρβο 
ἸΘΙΏΡΟΥΘ ἀ6 βαϊαία ἀθβροναί. Οἱ, 
Ι6, 2 λέγοντες .. .γ εἰ Συρα- 
κόσιοι ἘΔ ΠΣ ἅπασαν δύνα- 
μιν τῆς Σικελίας σχήσουσι, 
κίνδυνον. εἶναι μή ποτε. .. 
καὶ τὴν ἐκείνων δύναμιν ξυγ- 
καϑέλωσι, ΥἹΙ 91, 4 ὥστε μὴ 
περὶ τῆς ΤΕΣ τις οἰέσϑω 
μόνον βουλεύειν, ἀλλὰ καὶ 
περὶ τῆς Πελοποντήσου, εἰ 
μὴ ποιήσετε τάδε ἐν τάχει. 
ΑἸΠΡΟυ Θοταραγδίαμη οϑύ ΥἹ 84, 2. 
,8. 2. ἀδυνασίαν. ,»φἌἌδυνα- 

σία γυΐϑι5 οϑύ ἰηΐνα ὙΠ] 8, 4, 
ἈΡῚ 5010], ὕδ55. δαἀποίαί: ση- 
μείωσαι, ἀδυνασία εἴρηται. 
ΤΠΗΟΙΠἃ5 Μαρ. : ἀκρατία, ἀδυνα- 
σία καὶ ἀνοητία παρὰ Θουκπυ- 
δίδη μόνῳ. ῬοΙΙχ ΠΙ 122 οἱ 
ΥἹΙ 145 ἰᾶπὰ ἀδυνασία απδτὴ ἀδυ- 
ψναμία τοοία ἀϊοὶ ραυΐαι.“.. Ὁ υ1, 

»ΕΡΘα πο π 8 58η6 ἀδυναμία, .... 
ΠῸῚ πιΐπι8 ἀνάλογον ἰδπιθη οἱ 
ἀδυνασία 8Ὁ ἀδύνατος, 
βιοαΐ Ὁ ἀϑάνατος ἢέ ἀϑανασία, 
Δ0 εὔκρατος εὐκρασία.““ Βα. 
Οἵ, Βοκκ, Απθοᾶ. ρ, 848 εὐ 1,0}. 
δὰ ΡὨνργη. Ρ. ὅ0θ8. ὕυπηααθ ἰ6- 
ἴτὰν ἀρυᾶ Πειοάοί. --μνήμης 
ἐλλιπεῖς γενόμενοι. Ηοο 
γΘΥΘη ἀπ οὐϑί, δὶ ΟΊ ἢ ἰἃ Π]6Π|0- 
γα ἴθ Π6γ8 ἀοθογθηι; Πϑ πὶ ΠΟη- 
ΠῺΪα νοὶ 5]ῖ0 605 ΘΟΡΆΠῚ αἸσθΓΘ 
ἴμ5505 6588 νϑυθὶβ 5 8 ὅσα ἔδει 
αὐτοὺς εἰπεῖν εἱ ς, 10 ὅσα τε 
ἀπὸ γλώσσης εἴρητο αὐτοῖς 
οομίγα ΑΥ̓ΠΟΙΔ ΠῚ ΤΩ Γα ἐπ ΠΊ ἢ Π1105 
Ῥυΐϊαίοβ 6588 ΓΘΡ ΠῚ δρἰ βία ϊαθ γὸ- 
τα ἶβοῖ ΠΟ Ῥοίαϊ588 δαποίδί 
ΒΙοοπιῦ, ἴῃ δὰ. 2, --- ἔγραψεν 
ἐπιστολήν. Ἐκ οπηηἶθιι8 νυ 18 
Βουϊρύουϊβ ΘΟΠΪΟΪ ΡΌ5586 ᾶποὸ ρυῖ- 
τηδ ΠῚ ἔιιἶ556 δρ᾽ βία! πη) ἃ Νίοϊα εχ 
ΒΊΟ ἃ Τη]558η)|, οὖ ἰᾷ αυϊάθη 
νου ὶβ 11, 2 νἱάθυὶ τοί αἱδυὶ, β6α 
10] Ὥ ποτε [ογίαϑϑθ 6558 ἀγ- 
γελίας πὰπο οχρ!ϊοαί ΒΙοοτηῖ, δα 
5Βθηΐθη18Ππ| πηπϑ η 6 8Π], πὶ ν᾽ δίμν, 
τηοίι5 ἃ ΤὨΐν. Ηἰβί, ἀν. ΠῚ 
Ῥ. 419, «αἱ ἴδοι! πιβ, 4αδ Πα δ] 
ἅΘΡΤΘ, ΟΥθαΪ ρο858 ἃ Νίοία 11, 1 
ἐπιστολάς ἀϊοὶ τα παἀδία πὰ - 
115 ἀδίδ απδιὴ 8]18ηῚ Πΐο τηθη- 
(6 ΠῚ ΒΟΡΙρίουβ 6586 δαἀηοίαι, Οῇ, 
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οὕτως ἂν μάλιστα τὴν αὑτοῦ γνώμην μηδὲν ἐν 
τῷ ἀγγέλῳ ἀφανισϑεῖσαν μαϑόντας τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους βουλεύσασϑαι περὶ τῆς ἀληϑείας. χαὶ οἵ 
μὲν ὥχοντο φέροντες ὡς ἐπέστειλε τὰ γράμματα 
χαὶ ὅσα ἔδει αὐτοὺς εἰπεῖν" 

Ργὸ μάλιστα ναι. μόλις. 

ὃ δὲ τὰ χατὰ τὸ 

αὐτοῦ Οκ55. Ααρ. ΟἹ. ῬΑ], Βδρ. Τρ, δα πο, απαοὰ δυσὶ 58Π6 
Ροίεβι, Οἱ. δά, ΠῚ 22, 6, 

8 8. οὕς ἀπέστειλε οοαά. 

Τῃοπ. Μαρ. ἰπ ἢ. ν. -- ἐν τῷ 
ἀγγέλῳ, οα]ρᾶ παπύϊϊ ἃ 58 
τηἶβϑὶ. ΟἵἉ, ψδῖοκ, δὰ Ἠδγοαοί, 
ὙΠΙ 100 εὐ Μαίῃ. ὅτ. 8 δ77 ρ. 
1841 54ᾳ. Β΄ Πρ. ΪΔ 6 ΠῚ Διιίθμη, οἰδβὶ 
ΘΟΙΊΡ] γ 65. Ππηΐ05 Πλϊδὶῦ, 4υΪἃ 
ΠΪΠῚ} σοίθυ, αὐγαπὶ 46 πη0 8η ἀθ 
ΡΙαυῖθι5. οορ ἰδίαν, ῬΟβαϊί. 

8.8, ὡς ἐπέστειλε. Ῥε οοαά. 
βου ρύαναθ ἱπίθρυϊαίθ τηθυῖζο 18 ΠῚ 
ἀπθὶίανῖὶ ἘΠΕ Νὰ οὕς ἀπέοσ- 
τειλὲ Π0Ὶ 50 ᾽ 01} ἱπα{1|6 οὶ, 4πὸ- 
πἶαπὶ ἀθ 4}115. ααἱ Νίοϊαθ πηδηαδία 
Ῥονα!ουϊης αυ8Πη| 411085 Πλϊβουδί 
ΘΟΘἾΑΥῚ ΟΥ̓ Ἶη0 Π6ΘαεΪΐ, 564 Θἰἴδ 1 
πηα]8 οΟἸοοαἰπ]. Ηοο οτπὶ Ρ6ν- 
ΒΡΟΧΙΒΒΘΕΡΙῸΝ ΒΘ βἴτι8, ἴῃ ΜΠ ΘΙη08. 
ΧΙ. 94 ἃ ἐπέστειλε καὶ ὅσα 
ἔδει σοηϊοοῖς. ΕΔΟΙΠ 5. οϑὲ αυοὰ 
ΠῸΒ ΓΘβιϊ 5. 60 Τηΐϊηπ5 δά 
Βϑη θης τη ἃρίαπη. ΘΙ Ποίαν 
ΘΗΪΠῚ ἨπΠ1105 ΝΙοῖδα τη πάδία ἴα 
ῬΘΥα 1556. αὐ 115. ἸΠΠΡ ΘΓ πὶ δνδί, 
Ρᾶγίθτη ἴῃ [ἰ{{6 0158, ῬδΥΓΘ ΠῚ γ6ΡΌ 5. 
Ῥαγαπὶ φῬγοάοβέ αποὰ ΟΙαβ58. 50] 
Π]Δ ΘῚ5 ΡΙδοοα ἀἰοϊί, 51 ἀπ] 8 ΠῚ 
πα ΤΙΣΙ εββεῖ, οἷς ἐπέστειλε. 
Νάτη. ἀαἶθ115 ΡΘιίογδμι τη ηἀδίᾶ 
ΠΟῚ Πλΐπὰ8 ΕΧ 56. ἰπίθ! 6 στιν 
4υδπι πὶ Ρογίενδμί, ὅσα 
ἔδει αὐτοὺς εἰπεῖν. 516 
οαιβα ἴῃ ἷβ νουθὶβ εχ φέροντες 
Ροπμάθηθῖθβ Πδοτοὺ Ἠρῦνν, ἴῃ 
ΜπηθηιοΟ5. ΠΟΥ. 5οῦ, ΨἼΠ ρΡ. 298. 
Ναὶ φέρειν δοάομη πιοάο ἀβ0τ- 
Ῥαίαπι εβύ αὺ0 ΥὙἹ ΑἹ, 4, υδ] οἵ, 
δάη., οἱ δὶ πο ἰίἃ δοδβοΐ, ΖΘΌΡΤΩΔ 
βίδίπογο ᾿ἰἰοθυοῖ, Οἵ, δάῃ, ΨΙ 17, 8. 
-- ὁ δὲ... ἐπεμέλετο, 1}16 

ΟἿ, δάη. 
τὰ δυίε κατὰ οι. Καί. Η, ἢερ. Ματο. Κὶ, Ατὐ, 

ΒΕΚΚ. σφῶν ρτο ἔχων ςοπίοίθη5, 
σιν, Ὅδη. οἱ 

5εᾷ οἵ, δάη, 

(ΝΊοἴ45) δαιθπῆὶ το 5 ΘΧΘΥ- 
οἰΐὰ5 πὴᾶοὶβ ουβίοἀϊοπαο 
4αδ πη νὰ δάθαυπάο ροτγὶ- 
οα ἃ Ρτοδρί οἰ θι. Νὰπὶ 
διὰ φυλακῆς ἔχων 5ετναίο τά 
δδὲ ἰάεπὶ δίᾳιια φυλάσσων. Οἵ, 
θίοη. δὶ. Αηΐ. Κ 18. Μαιίῃ. 
ατ, 8 ὅϑ0, 1 6, Αα αἰίοσαπ δὰ- 
10] Θηπη απ ποὸὰ ἔχων, ἰά 
αποᾶ ΒΙοοτηΐ, οὐ ΟἸ455. οθηϑβθηΐ, 
γΘΡΘίθμἀ ΠῚ (μ6α6 ΘηἾΠῚ ΑἸ ΟΙ ΓᾺΡ 
διὰ κινδύνων ἔχειν), 564 σνϑυθᾷ 
δι᾿ ἕκουσ. κινδ. 5 ΡΠ] οἶτον Ρο- 
βἰἴα πη} ΡΓῸ ἀδίϊνο ᾿ῃβ γατηθη τ. 
Οοπϊαποιίοπ θῖν ΘΟ Βα] ΟΠ ἕκού- 
σιος κίνδυνος ΒΙοοπιῇ, ΘΧΘΠΙΡ 18 
ΒΓ] 5.,. αἱ αὐϑαίρετος κίν- 
δυνος ΨΠΠ227, 8 οἱ ἐθελούσιος 
κίνδ, Χοη. ΑΠΔΡ. ΥἹ ὅ, 14, 5815 
᾿Παβίγαν!. ΟἷἉ, δάη. ΠΠ 85, Ὡς 
Αδοιι5. δαίοιῃ τὰ κατὰ τὸ στρα- 
τόπεδον 5ἴτηυ! δὰ ἐἰξιρο οι 
Ῥογίποι, Οἱ. δάπ, ΥἹ 41, Ροι- 
δδί αυϊάθπι. ΟΠΊΪ550 τὸ εἰδῦς ὃ 
διὰ φυλακῆς ἔχειν ἱπίγαηδιενο 
Β6η81π δοοὶρὶ αὐ 181, 4, υδἱ οὗ, 
Δ6η,7) 564. τησ]ο Θοτηπηοἀϊιι5 ΠΕ 
ἀροιβ, τὰ κατὰ τὸ στρ. 51Π10} 
αα διὰ φυλακῆς ἔχων εἰ ἐπ- 
εμέλετο Δοἔουγθ ἀπλπη 6Χ ψοΡὈἷ5 
κατὰ τὸ στρ. 88 ἐπεμέλετο 
Βοποίίνυη τοῦ στρατοπέδου 
Βαιθαπαϊνο, Ιρβϑὰπὶ δυίθηι τὸ 
στρατόπεδον υἷος οΧοΙοϊτ5 δϑύ, 
ΠῸΠ Οδδίγα, Ισηϊοδίαν. ΘΗ ΪΠῚ 
ῬγΟΟΪ ἀπθῖο ΝΙοίαπι ἰἴᾶπι ἰὰπὶ 
ΔΙ Ια Τὴ τί! 6 πὶ δία 6 δ ηΐθα [η]556. 
Απίθα δαΐοη. ρΘυΐσ] 0 ΘΟΠΊΠΊΪ δὶ ζ 
ΠῸΠ Οαβίτα, 564 οχϑγοϊαηὶ (6, 
1-4ὴ. Νραιθ οδῃβᾶ δύ ΟΣ ΠΟ 



Εὐετίωνος 
καὶ Περδίκ- 
που στρα- 

τεία ἐπ᾿ '4μ- 
φίπολιν. 

ἡ Νικίου 
ἐπιστολὴ ἐς 
᾿ϑήνας͵ ἘΠῚ 
ϑοῦσα ἄνα- 
γιγνώσκεται. 

- Εὐετίων στρατηγὸς ᾿ϑηναίων 

24 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Η, ϑ΄. ἐ 

στρατόπεδον διὰ φυλακῆς μᾶλλον ἤδη ἔχων ἢ δι᾽ 
ἑχουσίων κινδύνων ἐπεμέλετο. 

9. Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει τελευτῶντι καὶ 
μετὰ Περδίκκου 

στρατεύσας ἐπ’ ᾿Δμφίπολιν Θρᾳξὺ πολλοῖς τὴν μὲν 
πόλιν οὐχ εἷλεν, ἐς δὲ τὸν Στρυμόνα -περικομι- 
σας τριήρεις ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἐπολιόρκει ὁρμώμενος 

ς-ς 

ΕῚ ς ΄ Α Ἁ , ) Ψ ἐξ “Ιωεραίου. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 
10. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἥκοντες 

ἐς τὰς ϑήνας οἱ παρὰ τοῦ Νικίου ὅσα τε ἀπὸ γλώσ- 
σης εἴρητο αὐτοῖς εἶπον καί, εἴ τίς τι ἐπηρώτα, 

ἄλλον ἘΝ ἘΧ πὶ Εἰ: γ8]}. Ἰάαπ8 δπίθ οουϊοβ Παρθεὶί (455. 
θ1ῖο ΧΙΝΗ 86, 

Ταουθν, Το. Ρ. 4. 
ἢ δ γεν, ἩΓΕ ΟΠ ΝΜ; Τα: 
ἐπεμελεῖτο 001. 

ΒΟΥ Π5 ἀλλ αὐτοί τε διὰ φυλακῆς μᾶλλον ἢ 
διὰ τὸ κεπν ει τὸ στρατόπεδον ἐποιοῦντο. ΟΥ εἰδὴ Ηδ85. 

Ιῃ Ῥ]ουίβαπθ 11 τῖ5. ἤδη. 
Ὁ ΈΘΛΗΝ 118..9: 

Οδρ. ϑ. ἐτελεύτα τοῦτο Ναί. Η, Ρα]. π|. δ! 11 α 6. ΟΥ, 192, 7. 
Ἐν 98: 12 0. 55 15: 6: 82, 6.. 115..Ὁ. ὙΓΌΣ, Ὁ ΜΉΘ ΠῚ 
4 ΒΡ Ὁ: 

στρ. 10. ἐπηρώτα δι. Η. 
ἴπγα, πος 56η8.: 

ἴα διὰ φυλακῆς ἔχων κἃ 
ΘΧογοϊ πὶ γϑξευαίαγ, Ἠπηο δηΐπη 
ΝΙοῖαβ ἰδ τηδοὶβ ἴῃ το ΠΑ ΘΓΘ 
αὐϑιη ΡΘι θα 8. ΟΡΡΟΒΟΓΘ 5ίπαο- 
δ΄. Μιπίπηδ δυΐθπι βἰπραϊατὶ τὸ 
στρατόπεδον, αἰ ΟἸ458. ΟΡ᾿παίαν, 
ΡΥδοίον ὀᾶβδίτα οἰϊᾶπὶ ἰτἷαὰ δά 
ΡΙΘιητηγυϊαπιὶ οαβίθ!!α (4, 6) οοτα- 
ῬΓΘΘπαΐ ροββϑαηί, Οδβίσα δ αι6ΠῚ, 
αὐδθ Ὀτῖα8. ἔπθγαην ἀρυὰ ϑγοᾶτα 
ΟἿἹ 98, 3), ἴὰπι ἴάτὰ ἴῃ Ραμ Εἰς 
Ἰηΐνα ἸΡΊροἱἃ5 βἰία. εὐ ρῖορθ τὸ 
διπλοῦν τεῖχος (ΥἹ 108, 1) νἱὶ- 
ἀοπίαν [υϊ556. ΟἿ, δάηῃ. 6, 8 οἱ 
29, 2. 88, 2. 48, 2. 

ὅδρ. ϑ. μετὰ Περδίκκου. 
Ηϊο Ἰσίταν, ααἱ 1.. 1. ἃ ΤΠπογαϊάα 
ῬΟΒυ ΘΔ ΠῚ ΘΟΤΗΙΠΘΠΊΟΥΘΙμΡ, {1 η0 
ΤΥΒ5. Β0οῖὰ5. ΑἸΠΘπἸθηβίαση ἔαϊί, 
αὐαοὰ ποῃ οδϑύὺ πϑιγαίιη. ΝϑΙὴ 
Ῥοβίγθπι οΥ {, 8 Ἰοοίπιιιβ5 40 ΑἰΠ6- 
πἰθηβῖθι5 ᾽ῃ ἀσθοη Μοιοηθη νἱ- 
οἴηδτη Μαοράοηϊαο δβαυϊῦθ5. οἱ Μα- 
σραἀοη τ ΠΊ ΘΧΒ.165 ΤΉΪ858505 6556, αἱ 

δ 6 οϑῦ τηϊηΐτηθ ΒΡΘυ πο ἦα βου ρ- 
εὐ δὶ αὐϊὰ αυἱ5 ργαξφίεγοα ᾿πτοτγοραγοί, “ 

ἰογνὰ Ρογαΐϊοοδο ἀθναβίαγοίαγ, Οποᾶ 
ΔυΐΘη δουῖρίου ἴΠπὰ δηΐθα ΠΟΙ 
ΠᾶΡΓανὶζ, οἶτιβ τοὶ οασβα ΠΟὈΪ5 ἴῃ 
60 νἱάθιαν απδογθηᾶα 6556, αποᾶ 
ΘΧίγ πᾷ τη ητϊ85 Ππΐο ΟΡΘΥΪ ΠΟΠ 
οϑύ πηροβὶία. ΟἿ Κ᾽ 88, 4 ἰρίαια 
αάη, Θρᾳξὶ πολλοῖς, 
τηθῦοθάθ παπὰ ἀπθῖθ οοπάιιοιΐδβ. 
ΟΝ 6, 2. -- περικομέσας. 
Περί φυδθροβιμοηΐβ νἱπὶ οχ βἰία 
ΑἸΩΡΠἶροΙ 5, 46 απὸ οἵ, δάη. 
ΙΝ 102, 4, Ἔχρ!ϊοανὶ ρο558 ἤδδοκ, 
Ῥαϊαί, Ῥάσοῖα ΑἸ Θπ θηβίπὶ Ρ6Υ 
οϑίϊαμη ΕΓ ΠΟ ἢἾ8Β ἰηγθοίαμη οἱ 
πανὶ 5. ΠΟΧῸΠῚ οἰι5. Δ ηἷβ οἶτοδ 
ΑἸΡ ΠΡ ΟΙ πὶ βθοιειπὶ ρθε πὶ ὉΡ- 
Ῥαρμαββθ δαποίδι 6Ο6]]. -- ἐδο- 
μώμενος. Οἷ δάῃ. 164,3 
Ἱμεραίου. ,,)6ὲ Ποῦ πος 
5116 ΟἸΉΠ65 Ἰη θυρυθίθβ ; ΠΟ ἴρΡ50 
τα πύππι ἰοοο ρϑίθιὶ ἤοο ΗΪΠΠΘΓΆΘΌΠΙ 
ῬΓΟρΘ ΑἸρ Πρ οΙ ̓πὶ Βιταπι ἔπἴ558.“ Ὁ 
Η δδοῖκ. 

6αρ. 10. ἀπὸ γλώσσης. 6 
πος ἴοσσααϊα οἵ, Μαίῃ, ατ, ἃ 590, 
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ἀπεχρίνοντο καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἀπέδοσαν. ὃ δὲ 
γραμματεὺς [ὃ τῆς πόλεως] παρελϑὼν ἀνέγνω τοῖς 

(9. 10. 20 

} 

“- 

᾿Αϑηναίοις δηλοῦσαν τοιάδε. 
11: 

ναῖοι. 

ἃ ο6]}, 

οἸὰ μὲν πρότερον πραχϑέντα, ὦ ᾿4ϑη- 
ἐν ἄλλαις πολλαῖς ἐπιστολαῖς ἴστε" νῦν δὲ 

Ὑαυϊραίατη ἠρώτα ἐποίαν ΒΙοοπι, ραΐδη5. σοραϊαίιηη νΘΥθῸ Πα 
Ἰηῖς ἀθθθῦθ. 5᾽ Πρ ]1ο]5. νἱπὶ Πα θΘγΘ, ααοὰ ΠῸΠ δδύ γΘΓΆΠΙ. 

ὁ τῆς πόλεως δι. Ἡ., νυ]σὸ δγιϊοα! 5 ἀθαβί. 
ὕδρ. 11. 81. 

πολλάκις καὶ ἄλλοτε. 

δάη. 2. - γραμματεὺς [ὁ 
τῆς πόλεως]. Οὐ. ΡΟΙ]. ὙΠ 
98 ,γγραμματεὺς ὃ “κατὰ πρυτα- 
νεΐίαν κληρωῦ εὶς ὑπὸ τῆς βου- 
λῆς ἐπὶ τῷ τὰ γράμματα φυ- 
λάττειν καὶ τὰ ψηφίσματα καὶ 
ἕτερος ἐπὶ τοὺς νόμους ὑπὸ 
τῆς βουλῆς χειροτονούμενος" 
ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ δήμου αἱρεϑεὶς 
γραμματεὺς ἀναγινώσκει τῷ 
τε δήμῳ καὶ τῇ βουλῇ. Ῥαϊεὶ 
Ῥοβίγθηηο ἰθὺ ποιηϊπαίῃη ΘΙΙΠῚ 
6588. ἀθὸ τὸ Πϊῖς ΒΘΙΡΓΠΟ Θϑί, 
Οὗ δυϊά. γραμματεύς" οὗτος 
πράξεως , μὲν οὐδεμιᾶς ἣν 
κύριος, ὑπανεγίνωσκε, δὲ τῇ 
βουλῇ καὶ τῷ δήμω τὰ πρατ- 
τύμενα, ΒΕ. Δπηθοᾶ, Ρ. 188 
γραμματεύς" ὁ ἀναγινώσκων 
τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ τὰ προσ- 
τεταγμένα. Εἴγοτο, ἀξ ν᾽ άθίαν, 
Βυΐϊι5 βογῖθαθ τηϊηϊβίσιση (ὑπο- 
γραμματέα), 4αὶ ρορῃ]! δοία ἴπ 
ΡΆΘΙΪΟΘΟ Ῥνδθθοουϊδ, 5᾽ 6} Πανὶ 
Ραίΐδι 5010]. ὁ δὲ γραμματεύς] οὐ 
κυρίως γραμματεα λέγει. τὸν 
τὴν ἀρχὴν ἔχοντα, ἀλλ᾽ ὑπηρ- 
ἕτην τὸν εἰωϑότα ἐν τῷ κοινῷ 
τὰ τοῦ δήμου γράμματα. ἄνα- 
γιγνώσκειν" τοῦτο δὲ οὐκ ἔν- 
τιμον ἣν. ϑϑοίιιβα ἀε]. Ηδῦν. ἴῃ 
Μηθηι. ΠΟΥ͂. 586Γ, ΥΠΙ ῃ. 298, 
αποὰ πᾶπο Παΐπ5. βου θᾶ 8 ἌρρεΙ- 
ἸδιῖοΠ ΠΏ ΟΠΊΠ65 οἵ ΒΟΡΡΊΟΓΟΒ. οἱ 
Θνδι τ δ ί1οἱ οἱ ᾿ῃβου θ0η65. Ροὺ- 
ἴπὰδ Ἰσηογᾶγθηῖ, (δπὶ βιιβρὶ- 
οἸομθη ΠΟΌΪ8. τηδχίτηθ ΘΟΠἢγπΊαὶ 
Β0Π0].. αἰ ΠΟ 5011π| Π648π6 ἴῃ 
Ἰοπίτηαίθ ἤθαιθ ἴπ ΘΧΡΙϊοδιῖοῃ 6 
11 ἈΒΠΟΒοῖι, βεᾷ εἰϊδπὶ τὸν 
γραμματέα τὸν τῆς πόλεως 

σῇ. 84ῃ, 
πολλαῖς οτη. ἵψγαι, Η. Αἱ 8, 1 Ἰερίμηιιβ ἀγγέλλων 

νἱχ ροίογαίύ ποὴ ριῸ τηδρ᾽ϑβίγδία 
μδθερθ. Οδίθυιιπὶ ΠΏ ΠΟ 5ΟΓΙΒΆΠῚ, 
4] ΡΙεπῸ ΠΟΠΉΪΠ6 γραμματεὺς 
τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, 
Ὀγονἶτι5 γραμματεὺς τοῦ δήμου 
ΔΡΡΘ αθαιαν, οἰαπὶ κατ᾽ ἐξοχὴν 
γραμματξα ποτηϊηδίιπι 6556 ϑα]ά. 
εὐ Βεκκ. Αποοά, ἰοοὶ βαρτα ]- 
δι οβίθπάπηις. Οἱ, Βορθοκῃ. Οθο. 
οἷν. 1 Ρ. 200. -- δηλοῦσαν 
τοιάδε. .,0)6. ερίβιυ!α ΝΙοῖδα 
νι, Πδηθιν, ΡΠΑΙον. 8. 2517 [πλπ|ὸ 
228] εὐ Αὐἰβίια. τ. 11 ογαῦ. 1 [βϑῖνθ 
τ. 1 Ὁ. 868 544.] ΝῆΥᾶ585. ,,γΑᾺπ 
τίου, ατι6πὶ [)οιη θίγιαπὶ ΡΠ 416- 
γΘα πη γοσδπί, ἤΠδηο Θρ᾿βίμ τα τοί 
[8 Π4 18Π| ΘΧΘΙΊΡ] ΠῚ. ρα] πὶ 
πἰτἶβ ΙΟΠΘΆΡαΠῚ οὐ {απο Υ}5 
5.11 φυοροπαί, ἰ᾿παϊοαθαπὶ ΑἸ}: 
τ] ἤθη νἀ θέαν, Οδνθ ποὴ δά- 
τη ἀπ δοοιγραῖθ 8 ΟΠ ορὶ- 
βία 15. [ᾧῬβθιαο-]} ΡΙαίομἶβ ΘοπΊρο- 
Ηἶΐ, ποὺ 45 {ἱρῖο, αυδαγαρὶο 
80 ἀθοιρὶο ἰοπσίογοβ βυιπί. Π τ. 
Ὁ» Πᾶ πο δρ᾿ δύ! πὴ ἱτηϊ αν Ῥγοοο- 
Ρίαβ ἴῃ 6, ἀπϑτη 6 Ἰβαυῖπι5 δὰ 
Ταβυϊηϊα πάτα. τηϊϑὶῖ. ΚΝ. ΒΙοοπ, 
Εδι ἀοιῃ, 1. 234, Οἵ, οἰἴαια Ροηι- 
ΡοΙϊ δρὶβίς ἴῃ δ! Ππ8ὲ. ἔγαστη, Ηἰϑύ. 
Ἰ. ΠΙ|.. Α ῖοα, ΧΠῚ 8, 6 ραΐυπ 
ΑἸ θη θν δὺο απ θη πὶ ἢ αϊὰ5 δρὶ- 
βία! αθ γοίογίαν, δίθηθο εἰπβά πηι 
ἔτ ΡΙαι. Νῖο. 19 δχίν. δίᾳαθ θη, 
ΔΙ ἀρ. Τ προ ἰυπῖοον Ὁ: 921. 8 
απὸ ἰδαάίθιι5 ργδραϊοδίαγ. ἀαά. 
Ετοηΐ, δὰ εν, Π 4 Ἂχ. ΑὉ 
Αὐϊβίϊὰς. Πηρππίαν ἄτα 8 Οὐ ίϊ ΟΠ 65 
ΝΙοῖδδ ἐρίδιαα Αἰμοπαβ Ρουϊαία 
παθῖδ6 περὶ τοῦ πέμπειν βοή- 
ϑειαν τοῖς ἐν Σικελίᾳ. 

ΘΔΡ5 11... 5... 2ἐν ἐπι- 

ἐν ταύτῃ οὖν 
πρῶτον μὲν 
ἱστορεῖται 



τὰ ἀπὸ τοῦ 
νΓύλιππον 
ἥκειν ἐν Σιι- 
μελίᾳ πραχ- 

ϑέντα. 

20 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, ια΄. ιβ΄. 

καιρὸς οὐχ ἧσσον μαϑόντας ὑμᾶς ἐν ᾧ ἐσμὲν βου- 
λεύσασϑαι. κρατησάντων γὰρ ἡμῶν μάχαις τοῖς 
πλείοσι Συρακοσίους, ἐφ᾽ οὺς ἐπέμφϑημεν, καὶ τὰ 
τείχη οἰκοδομησαμένων ἐν οἵσπερ νῦν ἐσμέν, ἦλϑε 
Γύλιππος “ακεδαιμόνιος στρατιὰν ἔχων ἔκ τὲ 

Πελοποννήσου καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Σικελίᾳ πόλεων 
ἔστιν ὧν. καὶ μάχῃ τῇ μὲν πρώτῃ νικᾶται ὑφ᾽ 
ἡμῶν, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἱππεῦσί τὲ πολλοῖς καὶ 
ἀκοντισταῖς βιασϑέντες ἀνεχωρήσαμεν ἐς τὰ τείχη. 
νῦν οὖν ἡμεῖς μὲν. παυσάμενοι τοῦ περιτειχισμοῦ 

διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ἐναντίων ἡσυχάξομεν (οὐδὲ 
γὰρ ξυμπάσῃ τῇ στρατιᾷ δυναίμεθ᾽ ἂν χρήσασϑαι 
ἀπανηλωκυίας τῆς φυλακῆς τῶν τειχῶν μέρος τι 

8.8. ὃ “Μακεδαιμόνιος γαϊ. Η., ἃὐ ΥΙ 104, 1 Γύλιππος ὃ 
Δακεδ., ταδὶ ταπλθη ἀνιϊοι!5 ἰάθο ροίοϑὲ δἀάϊίι5. 6556, αἰ 1ω866- 
ἀδεπιοηΐϊαβ ἄπχ Οουϊπ 115 παᾶνίθαβ Ορροηϊίαν. δα οἵ, οὐδ δάῃ, 
1 55, 1: 

ἔκ τὲ αι. Ἡ,, τοϊϊψαὶ τ οτι. 
ἀπὸ οπι, αὶ. Η. Αἱ οἵ. 1 80, 8 ἀπό τε τῶν ἐνσπόνδων 

πληροῦν τὰς ναῦς καὶ προσέτι καὶ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος καὶ 
οὐχ ἥκιστα. ἀπὸ τῶν ὑμετέρων ξυμμάχων. Δαα. 1 61, 7. Ἴ 88, 8. 

8 8. τὸ δηΐε πλῆϑος οπι. Ναί. Η. Ε. Τιαυγ. ΟΥ. ἸΙ 89; 
χρήσεσϑαι 6458. Ατρ. ΡΑ], Τι. Μ. Ὑὶ, Β6ρ. Γρὰ, Μοβαι, Κ. 

τι, Ατ, Ο"γ., χρήσεσϑ'ε Ματο, .), χρῆσϑαι Ἡ., απο, ουπη δου βίι8 
γλΐητι5. ἀρίι5. 510, ρυοθϑηΐ Βαυτρ. Ρ. 190 εἱ σοῦ. Μμριηοβ. ΙΧ ρ. 884. 
Θο4 βυραπάϊοπάυτι οϑὶ εὖ αὐτοῖς ἐπέλθοιμεν, δὰ αποᾶ δον. ἰηΐ, 
δρίϊου 408 ΠῚ ΡΓΔΘΒΘΠ 5. νι. Βα. ΠῚ 28..1: 

ἐπαναλωκυίας Μοδαᾳυ., τοϊϊααὶ ΡΥ ΠΣ ΞΟ: Οὐ, Βί8}}. 
Ουδοβί, ρυϑη]. Ὁ. 17. 

στολαῖς ἴστε. Ὅς ρῬιᾶθροβ. δϑβί, Ρυϊπηαπ ΘηΪΠῚ ΠῸΠ Ἰἰααθί 6 
νἱὰ. Μαιΐι. αν. 8 ὅ77 Ρ. 1841. ο. ὅ. εἰ 6 βθουπάδιη ΡῈΡΏΔΩΏ], 
οὐ 8 8596 86ῃ. 2, 46 ἐπιστολῆς 
νοοθ δάη. 8, 2. --- ἐν ᾧ ἐσμέν, 
ἴῃ 4ποὸ 5ἰδίᾳα βἴθηπϑ. Οὗ 14, 
8. 0, 8. Κιιορ, τ, 8 48, 4 
δάπ. 4. 

8 2, τῶν ἐν ΕΖ Ε ἔστιν ὧν. 
Οὗ 1, ὅ. -- μάχῃ τῇ πρώτῃ. 
γιά, ὅ, 8. -- τῇ δ᾽ Ὑστς ἐνα  τ 
ΑΙ νον σου πάα ραρπᾶ.. 
Ῥονίαβ [Ροδβύγὶ ἀϊθ ἀϊσθη5] 56- 
σαΐι8β δύ τ᾽ {8 1581Π|8 1ἢ βρη !ῆ- 
οδιϊοποπὶ τοῦ ὑστεραίᾳ. ΑἸίοτα 
᾿πίθυργθίαιο (6 ἢ ἀοίδπαιϊ Ῥοίύ- 

αυ8 γἱοι δαπὶ ΑἸΠ θη θη565, Ρο- 
βίγιαϊα οἷὰβ ἀἶθὶ, τὸ νἱοίουθϑ 
ἕπογαηί, ἰδοίατη; πᾶ ΤΗσυογάϊ- 
465 [ΠῚ Ρ8. ΠΟ ἀεἤηϊε, Βορα ἀϊ- 
οἷν καὶ μετὰ ταῦτα; ἐπειδὴ 
καιρὸς ἦν, αὖϑις ἐπῆγεν αὐ- 
τοῖς. Βοῖπάα οἶδ τὴ 4111 ὕστε- 
ραΐᾳ ἀϊοιπί ρτὸ ὑστέρᾳ.“ θα. 
Βεὰ ὙΠαυογάϊα θη 4110] Πᾶὺ νο08 
β'ο ΒῈΠῚ 6588 ΠΟ οοηδβίδί γΘΡὈ 5 
144,1 δῦ Κ᾽ 46, 1, δὶ νἱὰ. 
δάπ, Ἔι ΡΙαΐ, Νίο, 19 τῇ μὲν οὖν 
πρώτῃ μάχῃ. κρατήσαντες οἵ 
᾿Δἀϑηναῖοι τῶν Συρακουσίων 
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τοῦ ὁπλιτικοῦ), οἱ δὲ παρῳκοδομήκασιν ἡμῖν τεῖς- 

χος ἁπλοῦν, ὥστε μὴ εἶναι ἔτι περιτειχίσαι αὐ- 

τούς, ἢν μή τις τὸ παρατείχισμα τοῦτο πολλῇ 

4 στρατιᾷ ἐπελϑὼν ἕλῃ. ξυμβέβηκέ τὲ πολιορκεῖν θο- 
κοῦντας ἡμᾶς ἄλλους αὐτοὺς μᾶλλον, ὅσα 7 κατὰ 

γὴν, τοῦτο πάσχειν" οὐδὲ γὰρ τῆς χώρας ἐπὶ πολὲ 

διὰ τοὺς ἱππέας ἐξερχόμεϑα. 
12. Πεπόμφασι δὲ χαὶ ἐς Πελοπόννησον 

πρέσβεις ἐπ᾽ ἄλλην στρατιάν, καὶ ἐς τὰς ἐν Σικε-- 
λίᾳ πόλεις Τύλιππος οἴχεται, τὰς μὲν καὶ πείσων 

ξυμπολεμεῖν ὅσαι νῦν ἡσυχάζουσιν, ἀπὸ δὲ τῶν 
καὶ στρατιὰν ἔτι πεζὴν καὶ ναυτικοῦ παρασκευήν, 
μ᾿] , Ἵ “ , ς ᾿ 3 

5. ἣν δύνηται, ἄξων. διανοοῦνται γάρ, ὡς ἐγὼ πυν- 
ϑάνομαι, τῷ τὲ πεζῷ ἅμα τῶν τειχῶν ἡμῶν πειρᾶν 

8 καὶ ταῖς ναυσὶ κατὰ ϑάλασσαν. καὶ δεινὸν μηδενὶ 
ς Ὧν ΝΛ 5 Ω " Ἁ , Ν Ἂν 

ὑμῶν δόξῃ εἶναι ὅτι καὶ κατὰ ϑαλασσαν. τὸ γὰρ 

μὴ δυνατὸν εἶναι ναι. Ἡ. 6ὁχ ἰπίονρυ. 

ὰρ. 12. 81. 
8. 2. 

ὀλίγους τινὰς ἀπέκτειναν. -- 
εἰς δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέ- 
ραν ἔδειξεν ὁ Γύλιππος οἷόν 
ἐστιν ἐμπειρία κ. τ. 1. 

8. 8. παρῳκοδομήκασιν 
τ π 118 ΠΟ Ο ἁπλοῦν. Ο΄. 4, 
Ἵ ὃν 1.2: 5 τὸ ΞΕ ΣΞΕΣΣ 
χισμα τοῦ τος " Οἱ ςδᾶμ. δ; 1. 
πιο τοβρίοῖυ Αὐϊβυϊα. ΓΡ. 8364 εἱ 
885. Αηΐθα ἀ6 ἀρ αοῦντα ᾿πῆη 110 
οὗ, απ. ΠΠ δ, 

8. 4. ὅσα γξ. Οἵ, δᾶμ. ΙΝ 48, 
5. -- τῆς χώρας ἐπὶ πολύ. 
Πα ἴατὰ ΤΥ 8, 2. -- διὰ τοὺς 
ἱππέας, 50}. κρατοῦντας τῆς 
ἍΜΠῈ 4, 96. 

Οὰρ. 12, 81. πεπόμφασι 
«οἴχεται. γιά. 7, 1. --τὸς 

μὲν καὶ . ἀπὸ δὲ τῶν. 
θεὲ καί ἴῃ αἰγοαὰθ ρᾶυιτοηὶβ 
ΤΠ ΘΟ Ῥοβίίο οἵ. δάη. Κ᾽ θὅ, 8 
Ἡπϊο ΘΧΘΙΡΙΟ ῬΓΟΥβιι8. 51Π}}Π1ἃ 
Εἰ ον ΒΙΒυ ΟΥ̓͂Ν ΕΙ εἴ δι 
ΜΠ |. 46... 1 15 1 ΤΣ Ι͂ϑὲ 
ΗΠ 8.067. Υ 4..80 011; 291: θεὸ. 

τῷ πεξῷ δι. Ἡ, 1. Μοβαυ, 
ἔτι καὶ στρατιὰν ΟἸὨΠ65 ρυϑοίον δῖ. 

ϑδα. οὗν, 97. 

14, 4. Οιυοάδιὶ ἴα καί ρανγίϊουϊδθ 
πῖον 56. τοί ίαῦ, ραίος. νοὺ- 
θογιπ. ΘΟ] ΟΠ 6 πὶ, αᾶ πὶ δ. 
᾿αθθι, ῬυΑΘ θυ 48Π| ΒΗΒΌΞΝ - 
ἀπὸ δὲ τῶν. ἴ)6 οοἸ]οοδίϊοπΘ 
ψϑυθον πὶ νἱὰ, δά. ΠῚ 61, 1. -- 
ἔτι, ἰῃ5ῸΡ 6 Γ᾽, ἷ. 6. Ῥγδθίου δ Πὶ 
ΘΧΟΓΟΙ(πιΠ| ρα Θβίγο τη οὐ ΔρΡραγ θα τη 
ΠδνΆΙοη, 4πθπηὶ ἰᾶπὶ πηϊβουαηΐ, Οἵ, 
ϑ. 1. 945). 
8.2. τῶν τειχῶν... πει- 

ρᾶν. Οἷ 4η. 16], 4. Δα αἰ - 
ΤΟΥ ΠῚ ΠΊΘΠΓΙΙΠῚ ΞΟἸ απ ἡμῶν 
δαᾶῖο ΟἸα55.. απο πᾶνὶθι5. ἰπὶ- 
Ῥϑίαηι νγδοιβδηϊ ᾿ῃ ἈΡ ΟΡ τη δ ], 
ΠΟῚ ἴῃ οαϑί6}1ὰ Ρ] θη πην ΥΪ [δοιανὶ 
βίη, ὅδηθ ᾿ίᾷ 6ϑ, υὖ 6Χ ἰη86- 
απ θη 8 οοσποβοῖίαν, 568 δὰηῃ- 
ἄθη σοηρίϊγιτη ῬΟβϑθβϑί νὴ οἱ 
ΡΓῸ οδἰδοῖο 6856. ΡΟ586 0} ΟἸδ- 
ἀἴπηιιβ, ΤπἸπ1ὺ τῶν τειχῶν ἡμῶν 
νΘΡΌΪΒ5. 6 ΘΟ Π ΓΔ} 10 ΓΟΒΡ Ομ θι κατὰ 
Δαάλασσαν εὐ ποὺ δὰ ἰρβᾶ ἀβ 
οαυδα ΤῊ, δααϊάϊο, αὖ {Ππ4ὶ δὰ 
ΔΙΓΘΓ ΠῚ ΠΊΘΙ ὈΓ ΠῚ ΠΟ ἰδηϊ Ρ6}- 

“Ὕ 

ἔπειτα οτι 
αἵ' τε νῆες 
τῶν ᾿489η- 



ναέων διά- 
βροχοι καὶ 
τὰ πληρώ- 
ματα ἔφ- 
ἅἁγαρται: 

28 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἡ, ιβ΄. νυ 

ναυτικὸν ἡμῶν, ἧπερ, χἀκεῖνοι πυνϑάνονται, τὸ 
μὲν πρῶτον ἤκμαζε καὶ τῶν νεῶν τῇ ξηρότητι καὶ 
τῶν πληρωμάτων τῇ σωτηρίᾳ᾽ νῦν δὲ αἵ τὲ νῆες 
διάβροχοι, τοσοῦτον χρόνον ἤδη ϑαλασσεύουσαι, 
καὶ τὰ πληρώματα ἔφϑαρται. τὰς μὲν γὰρ ναῦς 
οὐκ ἔστιν ἀνελκύσαντας διαψῦξαι διὰ τὸ ἀντιπά- 
λους τῷ πλήϑει καὶ ἔτι πλείους τὰς τῶν πολεμίων 
οὔσας ἀεὶ προσδοκίαν παρέχειν ὡς ἐπιπλεύσονται. 
φανεραὶ δέ εἰσιν ἀναπειρώμεναι. 
δεις ἐπ᾽ ἐχείνοις 
μᾶλλον [ἐξουσία]. 

8 8. ἤπερ 7: ΒΑ]. ὅπερ, αιοὰ ΟἸἸ ΠῚ γα] θαι, 

καὶ αἴ ἐπιχειρή- 
καὶ ἀποξηρᾶναι τὰς σφετέρας 
οὐ γὰρ ἐφορμοῦσιν ἄλλοις. 

ἴῃ Ἰοπηηδίθ 

56Π0]. ὅπερ κακεῖνοι]) γράφεται ἧπερ καὶ ἐκεῖνοι. 
Ῥτο κακεῖνοι καὶ ἐκεῖνοι 055. Ααρ. 

συασαπο Τππογάϊάθαιῃ, Ὑ]ά. ἽΠ 10, 4. ὙΙΙ 19, 4. ΥὙΠῚ 1,4}. 8]. 

97.4.11], 3. 
ξ 4. ἔτι πλείους θ. ΗΝ 3!]., 

Ρτγοίδιαν:; 

8 ὅ. 
Υ οἸϊααὶ ὅτι πλείους. 

ΟΙ. ,ϑη. 1. Ῥαϊ. 10. θα. 

αὐ αἴᾳπο οὐΐϊατῃ Ρ᾽ῸΥ 65. ἰηίου- 

ἀναπειρώμεναι Ἡ., τεϊίααὶ ἀποπειρώμεναι ῬΥΔΘΙΘΥ ἀνα- 
ου 

πληρωμεναν 1. Ψεγαμῃ οἱ ἀποπειρασόμεναι ἰἰὰ ἀϊοοηάπιῃ ογαΐ εἰ 
γ ΒΡ ΙΟἾΤαν αἀ 7, 4 

ἐκείνους ἀυρ. 
ΙΝ 29, ὃ. ΠῚ δ8, 

βρη. 
θ΄“ 

1 γαῖ: 
Βιοῖςρε: Ὁ 6, ΤΠ ΒΒ. Ω. 

ὐδθαύϊνιιβ δὶ Π 84, 2. ΠῚ 12, 8. 

καὶ τὸ ξηρᾶναι γ αἰν Πν,; 1. 6. χἀποξηρᾶναι“" Β ΘΚ. 
ἐξουσία, αποά οπι. Μ., 51 ἃθδβϑίῖ, πο ἀθϑι ἀθγαίαγ. 

τἶπθνθ β σαὶ ἤοαγοί. Τιδα 6 ἴῃ ἢδο 
Ρᾶγίε πειρᾶν οδΐθοίο οδγοῖ, (6 
αὰοὸ δὰ οἷ. δάμη, ΙΝ 25, 10. 
Τ)οἰγπηθητππ ϑθηΐθηδ8 ᾿αἴοιι 
Ηρυν. 1.1]. κατὰ θάλασσαν ἀο]6η5. 

8 8. ὅτι καὶ κατὰ 9ά- 
λασσαν. ἴΙπ τπϑπίθ τοροῖθ δια- 
νοοῦνται πειρᾶν. ---τῇ σωτη- 
ρέᾳ, ἴῃ οοΤ πὶ Ὁ 6. ΟΟμ αν πὶ 
εδῇ τὸ ἐφϑάρϑαι, αυοὰ αὐἱὰ 
βἰ0, ἀρρᾶγοὶ οχ 18, 2. --- διά- 
β δ οχοι. Ορροπαηίαν πᾶνγο8 δεά- 
βροχοι, τα δά ογ ΡΘπἰτα5 Πᾶπ- 
50 νἱζ1 0886, ταῖς ξηραῖς. 
Βϑοίβ Ἰδῖταν Ῥυκα5. οὐχ ὅτι, 
ἱπααϊι, αἵ νῆες διέρρεον, τοῦτ᾽ 
ἔστιν ὕδωρ διε ὥρει, αὐταῖς 
εἰς τὰ ἔνδον, αλλ ὅτι διὰ 
πολλοῦ ϑαλασσεύουσαι ἐπιπολὺ 
διυγράνθϑησαν χκαντεῦϑεν βα- 
ρεῖαι γενόμεναι δυσκίνητοι 
ἤσαν. Βϊπὶο 5 ἃ 6) τἰ Π] ἃ 5 ἃ σ᾽ 8ἢ - 

(65. 5διηὺ Ἰοχὶ ορ Ρἢἶ8. γΘοθη- 
τἰοῦῖθα5, 564 πὴ ἰἰβάθπι Πᾶν 1018 
Αὐπθηΐθηβοβ. ροβίθ δὰ Ῥαρβηᾶθ 
Πᾶν Α 165. δὶ βίη, Υἱχ γϑοίθ. 

8 4, τὰς μὲν γὰρ ναῦς. 
Ἐπαπδίαπι παΐο οοπίραιί πὶ 568- 
ααἰταν 18, 2. - διαψῦξαι δϑί 
ἰάοπι ἀυθὰ Ῥᾶα]ο Ροϑβί ἀποξη- 
ρᾶναι. ΘΕ ΤΡΟΙ5 1 121 καὶ αἵ 
μὲν ἀϑαλάσσευτοι καὶ ἄκραι- 
φνεῖς καὶ ξηραὶ καὶ διεψυγμέ- 
ναι, αἵ δὲ ἐντεϑαλαττευκυῖαι, 
δέυγοοι, ἀραιαΐ, διάβροχοι, 
ΝΠ 191 καὶ ἡ μὲν οὐκέτι πλέ- 
ουσα ναῦς νενεωλκημένη, δια- 
ψυχομένη, ἀνειλκυσμένη. ΒΙμηῖ- 
λον ἀναψύχειν Ἠδοτοάα. ΝΠ] 9. 
Χεη. Ηϊβι. τ. 1 ὅ, 10. ἀν- 
τιπάλους τῷ Ὡρτθν τς καὶ 
ἔτι πλείους. ΟΥ αἄη. 1Π 
ὙΠ ΙΣ : 

8 ὅ. φανεραὶ. ἀνα- 
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18. Ἡμῖν δ᾽ ἐκ πολλῆς ἂν περιουσίας νεῶν 
μόλις τοῦτο ὑπῆρχε καὶ μὴ ἀναγκαζομένοις, ὥσπερ 
νῦν, πάσαις φυλάσσειν εἰ γὰρ ἀφαιρήσομέν τι 
καὶ βραχὺ τῆς τηρήσεως, τὰ ἐπιτήδεια οὐχ ἕξομεν, 
παρὰ τὴν ἐκείνων πόλιν χαλεπῶς καὶ νῦν ἐσκομι-- 
ζόμενοι. τὰ δὲ πληρώματα διὰ τόδε ἐφρϑάρη τε ἡμῖν 
χαὶ ἔτι νῦν φϑείρεται, τῶν ναυτῶν [τῶν] μὲν διὰ 
φρυγανισμὸν καὶ ἁρπαγὴν καὶ ὑδρείαν μακρὰν ὑπὸ 
τῶν ἱππέων ἀπολλυμένων οἱ δὲ ϑεράποντες, ἐπειδὴ 

(ἀρ. 18. 8.32. νῦν ἔτι Ἐ. Τπιρα. Ὁ. 1. Μοβαι. αἰαπο οὐαὶ Η.; 
πἶδὶ αυοᾶ ἴῃ πος ἔτε φϑείρεται ἴῃ ἐπιφϑείρεται {γα η 511: ἔτι ΟΠ. 
Βδσ. Μᾶτο, ΡΙεγυσπιαθθ αυϊάθηι δαΐ ἔτε καὶ νῦν δἃυΐ (καὶ) νῦν ἔτι 
ἀϊοῖταν (οἷ 1 8, 1:. 98. ὅ.. 115... Βομηθῖα, 88 Χρη. ὕγιν ΓΤ 2, 8); 
ἔτι νῦν ἰλϊηθη Ὦ]Ὸ Οπνγϑβοϑί. ΧΧΧΥΙ 9 οἱ ποὴ Τᾶγὸ ΡΙαι., αἱ 
Ἀγταί. 19. Τ65. 21. 24, Βοιῃ. 14. 18. 

καὶ ὑδρείαν μακρὰν Ναί, Η,, γο!ϊααΐ, πἰδὶ απο Ῥδποὶ μικρὰν 

πειρώμεναι. Νιά, ἴ, 4 ει 
101 δά, 

ὅδρ. 18. 8 1. ἐκ πολλῆς 
ἐν περεοῦυσ. νεῶν ... καὶ 
μὴ ἀναγπαξομένοις ἘΕΉΤ 
φυλάσσειν, 8ῖ πανῖᾳπι Πα - 
ἸθγῸὺ τ πϊτ0 ΒΌῸΡ ΘΥΪΟΥ 685 
Θββοηυ 5 ΠπΠ6αῸ 6. ουδίο θ᾽" 
ΑΘ ΘΥ6 ΟΟΘ ΓΘ σι 5. 6 ἐκ οἵ. 
αάῃ.. 1 62, ὅ. Ῥεῖπάς τοῦτο οβί 
τὸ ἀποξηρᾶναι. ῬοΡρῚς Βουρίου 
Θχρ ϊοαν γερρὰ αὖ τε νῆες δια- 
βροχοι καὶ τὰ πληρώματα 
ἔφϑαρται 12, 8. -- ἀφαιρή- 
σομεν, ἀεύτα ἢ 6 πλ 15; ΘΗ Ϊῦ- 
τ6πλτ5. οῖηθ ἡ τήρησις οϑί 
ἢ φυλακὴ τῶν ἐναντίων. 

8.32. τῶν ναυτῶν ἰτῶν] 
μὲν. 51 τῶν οὐπὶ οοαα. τοιϊ- 
πϑίατ, Δἰθγα πδαςΔΡΠῚ Ρ8Υ5. ἀ6- 
βἰἀδυδίαν, Νὰ ϑεραποντὲς, 
αὐἰοιπαθπθ Γπουπί, Ὡ0η ν᾽ θηίγ 
Ὡϑα 5. ΔαΠΌΙΠΘΓΑΥΙ ΡΌ5588 οἵ 
ΤΠΘΓΟΘΙ ΠΑΡ, αὐ 6Χ ψϑγθὶβ οἰό- 
μένον χρηματιεῖσϑαι μᾶλλον 
ἢ μαχεῖσϑ'αι ἀρρᾶτοί, δά ρυρ- 
πη ἀπ πὶ οΟΠπα πο ογδηΐ, ἃ Τῇ. 
δαςθηι Π}}}1{65 Ο 551 1] (ἐπιβάται) 
564 Δ ΠῚ πδιιΐαθ ἀρΡΡΟΙ δ ηταν, ΟΥ, 
1, ὅ. 14, 1. 710, 8. ΤἸίδαπο τῶν 
δΧ Ροβίθυϊογαε νοῦ} ναυτῶν 
ΒΥ. Π4 0 ΟΥ̓ 6588 ῬΠίΔΠΊΠ8Β, 

ῬγΔΘβδυ ἢ ΟΠῚ πὸ 4, 6. ἀυΐάθτῃ, 
01 ἀθ ϑδάθπιὶ ΤῈ 5ΘΡΤΊΟ Θδΐ, ΡΆΓΒ 
ΠΑ ΓΑΓΕΙΠῚ βιρηϊδορίαν, --- ὥρπα- 
γήν. δος 4, Θ. ποῃ ΟΟΙΠΙΠΘΙηΟ- 
γδία οϑί. --- οὗ δὲ ϑεράποντες 
ΠΝ αὐτομολοῦσι. 6 Υ 8πηἃ- 
ΟΟΙ ΠΟ ἢ. οὐ να 0 6 ΠῚ β΄ ΡΓῸ 
τῶν δὲ ϑεραπόντων... . αὐτομο- 
λούντων.“" Βδα. Οἱ, ΑἹ, 2 νόσῳ 
ἐπιέξοντο κατ᾽ ἀμφότερα, τῆς 
τε ὥρας. τοῦ ἐνιαυτοῦ ταύτης 
οὔσης ἐν ἢ ἀσϑενοῦσιν ἂν- 
ϑρώποι μάλιστα, καὶ τὸ χωρίον 
ἅμα ἐν ᾧ στρατοπεδεύοντο 
ἑλῶδες “αὶ χαλεπὸν ἦν. Ἐπ 
δααῖίο ὡς 16, 2 ὡς τῶν ποῖλε- 
μίων τὰ μὲν ἐν Σικελίᾳ δι᾿ 
ὀλίγου ποριουμένων, τὰ δ᾽ ἐκ 
Πελοποννήσου σχολαίτερον μέν, 
ὅμως δὲ... φϑήσονται. Οἱ. 
Ῥαι5,  1118,2.--ϑεράποντες. 
ΘΕ 17. 5.1 010} 1 δαπ. 
νΓ10Σ; 2. βὲὰ ΤΙ ποη νἱάδη- 
{ῸΓ τὶ! πῇ ἰαυγ}]} [πἰ556, 56 
ΘΟΓῚΠῚ ΟΡΘΓἃ ἴῃ 115. Ὁ Οὐϊβϑί τη Π ΠῚ 
ΤᾺ Ϊ ΠἾ 506. }15 Πάν ΑΙ θ 115 νουβαία 6586, 
απδθ πράτ δἃ πανὶρσαίο 6 1 Π6- 
488 δά ῬΌΘΗδ.) Πᾶν ΑΙ Θπὶ Ῥουῖη6- 
Ρδηί. -- ἐπειδὴ ἐς ἀντίπαλα 
καϑεστήκαμεν, Ροβίαιαϑη 
δὰ ν᾿ γί ατῃ θα π᾿ ᾶ.6πὶγ6α- 
ἃ οὐ ΒΌΤη5, ἤδδοκ, Οὗ, δάη. 



Φ 
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ἐς ἀντίπαλα καϑεστήκαμεν, αὐτομολοῦσι, καὶ οἵ 
ξένοι οἱ μὲν ἀναγκαστοὶ ἐσβάντες εὐθὺς κατὰ τὰς 
πόλεις ἀποχωροῦσιν, οἵ δὲ ὑπὸ μεγάλου μισϑοῦ 
τὸ πρῶτον ἐπαρϑέντες καὶ οἰόμενοι χρηματιεῖσϑαι 
μᾶλλον ἢ μαχεῖσϑαι, ἐπειδὴ παρὰ γνώμην ναυ- 
τικόν τε δὴ καὶ τἄλλα ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνϑ- 
ἑστῶτα ὁρῶσιν, οἱ μὲν ἐπ᾽ αὐτονομίας προφάσει 

Βαθρηΐ, μακρὰν, καὶ ὑδρείαν, αυξϑὶ μακράν οὐτη ἁρπαγήν ο01186- 
γϑδί, γ 4, 6 ὕδατι χρώμενοι οὐκ ἐγγύϑεν. 

ἀπεχώρουν Η., 
οἵ, δάη. 

αὐτομολίας οοἀα, Οἵ, δά, 

ΤΥ 17. 9: ΞΞΞΡ ΟΣ ΣΕ Ὁ .Ο: 
άπ, 1 21, 8. -- κατὰ τὰς 
πόλεις. Ὁππι, αποοάο μὶ 
Ῥεγθσυϊηϊ πᾶν] 5. σαγθηίθ5. ΑἰΠ6- 
πἰθηβὶθιι8. ΤΠΔΥῚ Πρ ΟΡ ἢ 015. ἴπ 
5185. αιΐβαιθ ἀρ685 οχ β᾽ο ἃ 
ἕαρσουθ ροιπουϊπί, ποη ραὐθϑῖ, ἱρ- 
β΄ ΘΊΟἾ 86. ἀγθ65. δηῦ ᾿η{6|16- 
Βθπάδε, Ετ ᾿ηἴτα αἀποααθ 2ὅ, 9 
αἱ πόλεις 50πὶ υὑγῦ68 ΘΙΟΙΠΠΔΕ, 
Εἰβὶ ἢοῦ ΠΟΠΊΘη ΠΟΠ ΠΎΡΡΉΤΙ 
ΙπορίΘ ΒΙοοπιβθ αἰ 46 5΄'1ο Πα 
τηλχὶπηθ. σΘΟρΊΔΥΙ ἀἰσθηθ (θη θη 
γϑῦρα ἴῃ Βι85 ρδίγϊ 85 ἈΓΡ65 
Ἰη ουργθιαύαν, απᾶϑὶ {ΠΠ] ΡΘΡρυϊ πὶ 
Σικελιῶται ἔαοτίην; ἱπορίθ οὐΐα πὶ 
ΟΟΙηραΡδὶ διαλύεσϑαι κατὰ τὰς 
πόλεις 1 238, 8. 18, 2, ΠΙ 206, 
4: δῆ ἰδὶ κατὰ πόλεις 51η6 

αυίΐοα!ο ἸθρΊίαν. --- εὐθὺς ... 
ἀποχωροῦσιν, ρτοιϊπα8β 
(οὔπα Ἡγεϊ(6Ρ658) θθαηΐ, Οοπίνα 
Δἰιοτα ῬδΓ8 (οὗ ὑπὸ ενν͵ ἐπαρ- 
θέντες) ἐπ᾿ αὐτονομίας προ- 
φάσει ἢ ὡς ἕκαστοι δύνανται. 
-- ὑπὸ μεγάλου μισϑοῦ. 
Οἷ ὟΙ 81, 8. Ῥεῖὶπάς δὰ ἐπαρ- 
ϑέντες ἀαάϊνῖ Ροίεϑί ἐσβῆναι. 
-- ἐπ᾿ αὐτονομίας προ- 
φάσει, 
ἀδηΐθβ, απαοὰ οχΧ |ἰρογῖὶβ οἷν!- 
ἰαιλθα5 (οἵ, 57, 9---8) οὐ δυὶϊ 
ἰατὶβ β᾽ηὐ Ιάθοαπο δὰ ΑἰΠ θη 6 η- 
β΄ .ΠῚ ΤῊ] 118. πΔ α] γὰ α8Π| ἰρ515 
Ῥἰδοθαὶ βαβι πθηδπι ποη ΟὈ]ἱρ αι. 
Οοαά. 5ορίρίανα αὐτομολίας 58ἃ- 
ὨΔΠ 5θηίθη 8 ηι ΠῸμ ρΓδοθοί, 

οαιισα] ΡὈΓδοίθρθη-- 

αποὰ π ριορίοι εὐϑὺς ρτδοϑίεγθηάιτι ραΐαβ, 

Τυδηβίπρι απ ΘηΪπ Τ]ΘΥΟΘΠΠΔΥ 115 
ΠΘαῸ6. βἰπιαϊαία πθαὰθ νοῦ δὺ- 
ΘαΠΪ οαιιβᾷ 6586 ροίθϑί. ΝᾺΠῚ 
Πθαὰ6. 5ἰπηαίαίο ἰγδηβίυρίο οχ- 
ΟυβαΡα ροβϑαηῦ ααοὰ δδθαηΐ, 
ΠΘ486 γόνοσᾶ ἀθθιηῦ αποὰ ἰγᾶη85- 
Γαρ᾽αηῦ, 5686 αἱ ἰναπδίαρίαπί, Οοα- 
51ΠΠ᾿ὰπὶ δαίοθη πρόφασις ποη 5ἰρηἷ- 
ἢοϑί, Νεαὰθ αἸΓΠουΠαύθηι οἴ ο - 
τη5, 51 ἐπ ̓ αὐτομολίας Ἰυπρίπιαδ, 
ἴα αὖ αὐτομολέας δὶ δοοιδβ, Ρ]αν, 
Τοοι Θπΐηι Ῥ]αν. Ἔχουβθίαν, ἰδτη θη. 
προφάσει 5ἷο οτηηΐ νἱ ἀδϑμταίαπι 
εϑί. Αγδυηπηηδίϊοδο δτιῖ6 1} ὈΓΟΥΒῈΒ 
σοηίνατία οδύ ατὐοῦ! (Ηϊδβί., τ, 
ὙΠ Ρ. 838054ᾳ. νϑῦβ. ὅδϑγπ. Ν᾿ 
Ρ. 214) ἱπιογρυθίαϊίο, «αὶ 11105 
πο ΑΥΠΘΗΪΘηβὶθ 5, ἄπτῃ ἀρθαηΐ, 
50 ὺὐγγδοιβδηΐβ, ροβίαπδιῃ 80- 
Ἰευϊηῦ οὐ δ ΠοῸ5 ρϑυνθπονὶπί, ναἱ]ί 
ΡΓΟΒίθυὶ 8586 ὑπ ηβίιριαβ8 6586, Νὲ- 
46 ΟἸα5βθῃηὶ ὀχριἸοαιῖο, οαἱ πρό- 
φασις εβ8ι α167᾽ ιοἱγ ἰοῦ υογλαπ- 
ἄθηπὸ Απίαδζ, ρυοθαίιν, Νϑιη 8ϊν8 
1105 ρυορίον. ἰτδηβδίπρι τη Δ ΐγα 
Ῥαίΐαῦ βῖνθ οὐαί ἰγδηβίπρ πα ὶ 
οοοαβίομο, {Ππᾷ ποὰ Πογὶ ἴδηι ἀϊ- 
Χἰπιι8,),, ΟΟΟαΒΙΟΠΘΠι γΘΡῸ ϑρυᾶ 
ΤΙ. πρόφασις πεαπ8 8110] ποατ6 
115. Ἰοοῖβ. 405 ΟἸα55. δἰύαϊ (1 28, 
0. 141], 1) β᾽σπἸῆοαι, Ὑ  γδηι Βυΐας 
ἰοοὶ δηιθπἀδίϊοποπι Ὀυϊπηβ ἰη- 
νϑηϊλ ἃ. Ῥαββον. δίᾳιθ ἰπίρυ 
1Π658685 αἰβϑου. ἂθβ οοιηρᾶγδί. 
Ἡοτιουϊοῖὶβ (Βεγο!ηϊ 1852) ρτο- 
Ροβαΐϊυ,; ἀεῖπάθ βαπάθιη ἰδ ηα 18 ΠῚ 
πογᾶπη οἱ ἰρ51 ἰηνθηθυιαπὺ ΒδάΠ 8 ΠῚ, 
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ἀπέρχονται, οἵ δὲ ὡς ἕκαστοι δύνανται (πολλὴ δ᾽ 
ἡ Σικελία), εἰσὶ δ᾽ οἱ καί, αὐτοὶ ἐμπορευόμενοι, 
ἀνδράποδα ᾿γχχαρικὰ ἀντεμβιβάσαι ὑπὲρ σφῶν πεί-- 
σαντες τοὺς τριηράρχους τὴν ἀκρίβειαν τοῦ ναυ-- 
τικοῦ ἀφήρηνται. 

14. ᾿Επισταμένοις δ᾽ ὑμὶν γράφω ὅτι βραχεῖα Ὁ) δλίκι ἄπο; 
ἀκμὴ πληφώματος καὶ ὀλίγοι τῶν ναυτῶν οἵ ἐξορ- βοιτῶν Ἄϑη. 

μῶντές τε ναῦν καὶ ξυνέχοντες τὴν εἰρεσίαν. τούΞ: αίων. 

τῶν δὲ πάντων ἀπορώτατον τό τε μὴ οἷόν τε εἶναι 
ταῦτα ἐμοὶ κωλῦσαι τῷ στρατηγῷ (χαλεπαὶ γὰρ 
αἱ ὑμέτεραι φύσεις ἄρξαι) καὶ ὅτι οὐδ᾽ ὁπόϑεν 

αὐτοὶ ναι. Η., τε ααὶ αὐτοῦ, «ποὰ Ιδησιιοῖ; οοηίτα αὐτοί 
ῬΤΟΡΙΘΡ Βοαιθηίἃ ὑπὲρ σφῶν ἀρ ἰβοϊππππὶ 681. 

Ολρ. 14. 8 1. ἐξορμοῦντες 455. Αι. Τ, Βορ. 
απυοὰ ΒΘΠΊΡΘΥ ἰπέγαηβιενο αἰοϊίαν, Οἱ, δάη. 
σεν οἷν τοἱ, νΘῆ. (ἷἦ-« 51. Δ; .8- 

Ματο. ρὺ, (Ἱ]., 

ἴῃ. Ααἀποτγίδιϊοπθ δ4 ἀϊβοίρα!οβ 
αοδα, δ γαάἀποϊθηβ15 (ὃν ἀποῖδο 1809), 
ΕΟΥΒΒΙηΔηη. ἴῃ Αοί, 500, ΡΠ]]. 
105. 1 ρ. 899 544., ΚΥγδῆΠοΥ ἴῃ 
Τῇ, ΚοΟΚΙΙ Υ ερϊβίτη. ρ, 272. Βε- 
᾿ϊαὰὰ8 σοῃθοίαγα5. δά ἢ, 1. ῥτο- 
Ἰαια8. ἰδοῦ Ρτδοβίδι. -- πολλὴ 
δ᾽ ἡ Σικελέα. Ἧπο ταβρίοϊΐ 

οὐαύ Ρογίιβ, ϑϑὰ βραχύ Πἷο ποῦ 
46 ἰθηρου δ Ὀγονιίαίθ, νϑυατη ὧδ 
Ῥδιοϊίαιθ ἱπιθ!] ρθη τὴ 6556. 46- 
τηοηβίγαν!ὑ Βδαον, Οἵ. δάη. 1 14, 
8. πδᾶῖα ἴῃ {ΠΠ15. νου 5. ΤΥ ΔΥῪ τ ΠῚ 
ΡΓῸ ΠΟῺ ἀϊπύατη τι πὰ 5.05 1001 
Ηδ8ᾶ5. -- οἵ ἐξορμῶντές τὲ 
ναῦν καὶ ξυνέχοντες τὴν 

ἈΥΒα, ΓΟ ς οθῦς 000]. 2. ΠῸ5 εἰρεσέαν, ααὶϊ πο 50] ππΠὶ 
ἰαίθαμὶ. πθὸ τϑρυθ!θπαὶ ἀαθδηῖς Ρ ΘΠ Ἶ5. ΠΥ 6 ΠῚ ἰηοἰλαηΐ (ἢ, 
πολλή, ϑραιΐοβᾶ, πιᾶρ πᾶ... Ρο]]. 1 1928 τὰ δὲ ἔργα ἀνάγε- 
Βαυ. Οἵ, δάη. Υ 110, ἐρόος: σϑαι, προσαναπειρᾶσθαι, ἐξ- 
αὐτοὶ ἐμπορευόμενοι, ἀ υ πὶ 
ἰρ8ὶ πη ίαγαβ ἔδοϊαπί, Οἱ, 
ΥΙ 81, ὅ οὐ ἴθὶ δᾶῃ. -- ἀνδρά- 
ποδὰ Ὑπκαρικά. γιὰ. ΨΙ 62, 
8. -- ἀντεμβιβάσαι ὑπὲρ 
σφῶν. ν» ῬΊΘΟΠΑΒΠῚῈ5 65, ἢδιὰ 
Ἰη50 15. πη θη, ἴῃ ῬτᾶΘρρ. ἀντί 
ει ὑπέρ.“ Βαι. Οὗ δάη. ΥἹ τ, 
2. 104, 1. ΥΠ60, 2. τὴν 
ἀκοίβειαν τοῦ ναυτικοῦ. 

ορμᾶν τὴν ναῦν), 564 οὐΐδιη 
γΘιηϊ ρα πὶ ΟΟΠ θα πί, ἰίὰ αὐ 
ΓΘΠῚΪ ῬΙθα Ἰπίουν 15. ἀπα ἵπι- 
ΡΘΙΙδηῦαν, ἰ. 6, 4 πᾶνοπὶ ἰἰᾶ 
γΘΠΪβ5. ἱποϊίδηΐ, τπιὖ Β' τὴ} οἷ 5. Οα- 
Βη. ΔΘΑΌΔΌΪΙ γὙΘπΊουατὰ. ΡαΪἶ5ἃ 
αἰτισαηί, Ραγιπὶ ἤᾶθο ᾿πίθ!]θχὶ 
ΟἸα55. 

8 2, ταῦτα οτηπῖα 1Π|4 ἰπ- 
οομηπηοδ δηΐθα οπιιπηογαία, Ῥοῦί.: οδχδοίδπηι τοὶ πδιίϊοδο ἈΣΥΤΕΣΒΣ ΙΝ ζοξ ΤΙ ἢ 

αἰδοῖ ριῖπ απ, Οὗ, τὸ ἀκριβές νη: ΤΩΝ μὸ τς ἘΠ] » Ῥαο. 
ΥΙ 58, 8 ᾿θίᾳιι δάῃ. ἙΠΒΙΟΜΕ ΙΒΤΟΡ ΩΣ 

007 Περικλέης ... τὰς φύσεις 
Οδρ. 14. 81. βραχεῖα ὑμῶν (προ ηΐα, γ651τ8) δεδοι- 

ἀκμὴ πληρώματος. Νοῆ κὼς καὶ τὸν αὐτοδὰξ τρόπον. 
ἀϊα γα 6586 οἰδϑϑία-Ἦὀ οἵ, 1Ἰὰ. Εαα, 41 οἱ 519 οἱ Ῥβϑο. 
τῖαθ τη εἰτπαῖπὶβ νοῦ 849,5 ΒΙοοιῖ, Ὅς ἄρξαι, 
ΒΘΟαΠἀῸΠῚ] 50Π0]. ἱπίουργθίδίυβ δὰ ορβοαυΐιηι γοάΐϊρονθ, οἷ, 



δ) αἰτήσεις 
Νικίου. 
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ἐπιπληρωσόμεϑα τὰς ναῦς ἔχομεν, ὃ τοῖς πολεμίοις 

πολλαχόϑεν ὑπάρχει. ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἀφ᾽ ὧν ἔχοντες 
ἤλϑομεν τά τὲ ὄντα καὶ ἀπαναλισχόμενα γίγνεσθαι" 
αἵ γὰρ νῦν οὖσαι πόλεις ξύμμαχοι ἀδύνατοι, Νάξος 
καὶ Κατάνη. εἰ δὲ προσγενήσεται ἕν ἔτι τοῖς πο- 
λεμίοις, ὥστε τὰ τρέφοντα ἡμᾶς χωρία τῆς ᾿Ιταλίας. 
ὁρῶντα ἐν ᾧ τε ἐσμὲν καὶ ὑμῶν μὴ ἐπιβοηϑούν- 
τῶν, πρὸς ἐχείνους χωρῆσαι. διαπεπολεμήσεται 
αὐτοῖς ἀμαχεὶ ἐκπολιορκηϑέντων ἡμῶν [ὁ πόλεμος. 

Τούτων ἐγὼ ἡδίω μὲν ἂν εἶχον ὑμῖν ἕτερα ἐπι- 
στέλλειν, οὐ μέντοι χρησιμώτερά γε, εἰ δεῖ σαφῶς 

8 8. διαπεπολεμήσεται γε. αι. 
Οὗ, δάπ. 
Οὐἶπ5. πᾶθο 5ιπὲ νορρᾶ: διαπολεμή- 

σεται αὐτοῖς] ἀντὶ τοῦ κατεργασϑήσεται αὐτοῖς, 

ΟἹ. 1ι., το αὶ διαπολεμήσεται. 
ὃ πόλεμος ΠΟ0ἢ Ιϑρὶῦ 56}0]., 

σεται ὃ πόλεμος. 

Μοβαι. Αγ, ρύ. Μ. δουγ. 

διαπολεμή- 
ΝΑΙ δὶ ἰοριβϑοῖ, ααοιηοᾶο διαπολεμήσεξαι ὃ 

πόλεμος ῬΘΥ ΠοΟ ᾿ρβιιπὶ ἱπίθυρυθίδυὶ ροίογαῦ ὁ Εἰχ 56Π0]. ὁ πόλεμος 
ἴῃ οοὐά. ἰγγθρβῖι, 6]. Κυπθρ, Οἵ. δάη. 

8 4, σιίρο ὑμᾶς εἰδότας, 56 ὑμᾶς οπι. Και. Η. Β65. εὐ ᾿πίθυ- 
Ῥτγθίθ5. ἀδθείῃν, 

άπ. 92. ΥἹ 492, 1. --- ἐπι- 
πληρωσόμεϑα τὰς ναῦς] 
τὰ πληρώματα ἀναπληρώσομεν. 
561)01. Πὲ ἔαΐ, οὗἁ 1. 8, 8. - 
3 .ς. 5 ΄ , 
αλλ ἀνάγκη... γίγνεσθαι, 
5648 6Χ 185), 41δϑ πΠ0 15 Ὁ 
ἀπ] χυὺ 5; Ππούδθ ΒΘ δδὶ 
ΠΟΙ 801 ἘΠῚ ΘΟΥΤ ΠῚ ἢ ΠῚ ΘΓῚΙ ΠῚ 
ΌΤΙ ΠῚ ΒΡ ΘΒ ΓΕΒ 
Βιιηΐ, 5648 οἰἶδηὶ ΘΟΥῸΠΊ ατΪ 
ΔΡΘαμ απ πίαγ, ααγαιδ ἡλιδΣ 50- 

τοοῦϊ ον οβίαπα αἷς αἱοΐῇ (67 
Αὐσαηρ ατιγοῦναολέ, δεϑδίγίξέογι 
τοογάοτι. ἘΟΥ ΠῚ α4τ ΔΌΒΌΤΠΠΓΓ 
ΠΠΊΘΓΙΙΠΙῚ ΒῈΡΡΙΘΠπ0 οΟΗΠοὶ εχ 
56. ᾿ῃ.6] ρίαν, Εἰχ ααἰϊθὰβ δ αΐθηη 
ΒῈῸΡΡΙογθηῦ ΠΑΡ  δηΐ ρυοοα] ἀπ} 10 
ΒΕ ρΒιἀἰαγῖοβ. Θ᾽ τ Ποῖ γίγνεσθαι 
ἀδαΡρϑίηη Θδ. δρυὰ «Κα, Ηϊδβί, 
αν. ΙΝ 2, 7 τὰ δὲ πάντα, ἀϑλα 
οὐκ ἔλαττον ἐγένοντο ἢ ἀπὸ 
τεττάρων ταλάντων. δος δι- 
16 πὶ ψϑῦθα δα πϑιία5. ῬΟὐἸββ᾽ Πλὰτῃ 
βρβοίαγε. οβίεπαϊς ἀπαναλισπό- 
μενα ἀθ6 ρΡοϑγθαηίθαβ (οἴ, 18, 2) 
αἸοίατα (οἴ. 80, 8). ΤοΙηθῦα Ηέυν,. 

διά, Τῆιο. Ὁ. 94 τὰ δέοντα 
ἀεὶ ἀπαναλισκομένων οοπίοἶτ, 
ΑΥ̓ΤΟ] ΠΘΡ θη 6. ΠῸῚ ΟΡῚ8 6588 
Ἰη ΘΙ! θοῦ ὁχ 1 14], 1 ἢ τε 
μὲγέστη καὶ ἐλαχίστη δικαίωσις 
51Π}}Π|0 5 41|6 ΘΧΘΠΊΡ]15.----Νν ἄξος 
καὶ Κατάνη. Θθρ βίδ πὶ ΠΟῸΠ 
αἀαὶί, 5ῖνθ αποᾶ τϑηλοίϊοῦ οὐδί 
βῖνϑ ᾿αυοὰ ΒΘ που αηλ 6110 
ἀἰδεϊποθδίαν. 

8 8. ἕν ἔτι, πον ποοῖ; οἵἴηθα 
ΟΥ, ΡΙαί. Οοηνῖὶν. 1716 "Ὁ. - τὰ 
τρέφοντα... τῆς Ἰταλίας. 
ΟΝ 3. ΞΟ ἐν ΣΕ 
ἐσμέν. Οἷ(ἁ άπ, Υ 60, 8. Ρατ- 
οαϊα τέ ἰΐα οΟἸ]οολία οϑί, αὖ δἱ 
ΑἸτοα πὶ ἀπ0α4 6 ΤΡ ΓΙ 6Χ 
ὁρῶντα ρΡεπάοτοί, ΟΥὗἾἉ, δάηπ, 116. 
-- διαπεπολεμήσεται, ἃ 6- 
ΒΟΙΠαύα πὶ οὐἰδ, ᾿πΠρΡΘυ ΒΟ ΠΑ 6Γ 
τἰ 95: 9: 
5. ἂν εἶχον «ον ἐπι- 

στέλλειν, Ρούα 556 πὶ βουϊ- 
θθ6γ6 (δὶ ἰποαηαϊβ ΡοΟΒίρομθυα 
α{|Π18 οὐ νϑῦἃ γ Πα 1556Π|). -- σα- 
φῶς εἰδότας τὰ ἐνθάδε, 
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εἰδότας τὰ ἐνθάδε βουλεύσασϑαι. καὶ ἅμα τὰς 
φύσεις ἐπιστάμενος ὑμῶν, βουλομένων μὲν τὰ 
ἥδιστα ἀκούειν, αἰτιωμένων δὲ ὕστερον. ἤν τι 
ὑμῖν ἀπ᾿ αὐτῶν μὴ ὁμοῖον ἐχβῇ., ἀσφαλέστερον 
ἐνὶ το τὴν τὸ ἀληϑὲς ϑηλῶσαι. 

Καὶ νῦν, ὡς ἐφ᾽ ἃ μὲν ἤλθομεν τὸ πρῶ- 
τον ἐπ τῶν στρατιωτῶν χαὶ τῶν ἡγεμόνων ὑμῖν 
μὴ μεμπτῶν γεγενημένων, οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε" 
ἐπειδὴ δὲ Σικελία τὲ ἅπασα ξυνίσταται καὶ ἐκ 

1Π]ελοποννήσου ἄλλη στρατιὰ προσδόκιμος, αὐτοὶ 
βουλεύσασϑε ἤδη ὡς τῶν γ᾽ ἐνθάδε μηδὲ τοῖς 
παροῦσιν ἀνταρχούντων, ἀλλ᾽ ἢ τούτους μετα- 
πέμπειν δέον ἢ ἄλλην στρατιὰν μὴ ἐλάσσω ἐπι- 
πέμπειν καὶ πεζὴν καὶ ναυτικὴν καὶ χρήματα μὴ 
ὀλίγα, ἐμοὶ δὲ διάδοχόν τινα. ὡς ἀδύνατός εὐμι 

τὰ ἐνθάδε οὔ. Η,, τὰς ἐνθάδε γι. 
ὅαρ. 1. 81. τὸ ἃπῖε πρῶτον οηι. 8558. Αὔρ. ΟἹ. νη, Τ΄ Ρα]. 

ΕΣ Βορ. Μανο, ΕΒ, Ὁ. 1. Μοβαι. 
αὐτοῖς βουλεύεσϑε ΟΠΊ65 ριϑθίου Καί, ἢ, Οἢ, δάη, 
ἀνταρκούντων Αὐρ. Ρα]. ἢ, Ματγο. ἢ., τοααὶ αὐταρκ. 
τούτοις πηᾶϊο Ατιρ. ΡᾺ], Τί. ναὶ, Μ. 1. 

ἐμοί τε αι, Ἡ. ϑεᾳ ρατνιΐοαϊα δἀγουβαῖίνα δὰ ΟΡΡοβίίαπη 8865- 
(θη{18 ΠΔ ἃρΊΪΟΥΙ οδί, 

οἷα οορσῃηϊίἃ Π8δὺ ΓΟΙῸ ΠῚ 
ἢ Ὁ 51} ἃ ΓΙ ΠῚ οοηάϊοϊοηθ. - 

18Π| ροίοθγϑηΐ Ορθύ8 ἢ) ἰῇ 6Χβ6- 
ἀπ θη6 15 τηϑη δι}5 ΘΟΠΒΕΙΠρΡ5ΘΓΪηΐ, 

ὁμοῖον. Οἵ, δαη. ΗΠ ὅ4, ὅ. 
άρ. 1ὅ. ὃ 1] ὡς. γε- 

γενημένῶων, οὕτω τὴν γνώ- 
μην ἔχετε. ΤΕΣ Χοη. ΑΠΔ0. 1 
8,,6Ὰ 8ᾶη. ὅ, 4. ἐφ᾽ ἃ ηλ- 
ϑομεν. μὴ μεμπτῶν γε- 
γενημένων, 4 ΔΥῸ ΓΤ ΘΓῚ ΠῚ 
ΘΆΜΒΟΣ νι τη 5 ἢν ἢ ὁ 15 
ΠῸΠ ἰἰᾶ 868 σ'655586; πἱ τὸ- 
ΡΥ ΒΘ αὶ αὐθαπί. 6. ἐπέ 
ΡΥδθρ. οἵ, 1 ὅ9, 2. Υ᾽ 87. -- 
αὐτοὶ βουλεύσασϑε ἤδη 
ὡς, ἴδτὶ ἰρϑὶ οοπβι Πα πὶ οᾶ- 
Ρἰι6 ΓθΡραΐδηΐθδ, αἱ Βαργᾶ 

οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε ὡς. 
Οὐ νἐβρ οἰαίαν δή βουλεύσασϑαι 
14, 4, ργαθβ. βουλεύεσϑ'ε (4 611- 
Ὀδυδ 16) πιΐηιι5. ἃρίμπι δϑί. 86ῃ- 
τοη δῦ πὶ σΟΠ δου θη τα ἤᾶθο οβί; 
ΟΥ ΠῚ ΤῊ} 1168 νοβένὶ οὐ ἀποθ5. 48 - 

ΤΒπογαϊαϊθ ΚΟ]. ΤΥ, 8θοὶ. 1. 

Ποβίϊαπι ἀιιίθ ΠῚ νἱ 65 ἴῃ 4165 ογο- 
βοδηΐ Π60 ΒΌρΟΡΑΥΙ ροβϑίην, ἰδπὶ 
νΘΒΊΓΙΠῚ ἸΡΒΟΡΠῚ οϑί ὁχ 80 γ6- 
Τα. ΘΟΠ αἰ οΙ ΟΠ.6 ΘΟὨ 51 }Ππ|ΠῚ ΘΔΡΘΓΘΟ, 
--μηδὲ τοῖς παροῦσιν ἀντ- 
αἀρκούντων] μηδὲ πρὸς τοὺς 
ἐνθάδε πολεμίους ἀντέχειν 
δυναμένων. 0101. ψογίθ: οι Πὰ 
8 δάνονβι 8 ρυδθϑθηΐθ8 
αυἰά πὶ τ65 βυΓΓἸοϊδηι, -- 
μεταπέμπειν δέον... ἐπι- 
πέμπειν. Ἦοο παρονομασίας 
ΘΧΘΙΏΡΙ τὰ ἀἤογιπὶ ΤΊ θουὶα5 περὶ 
σχημ. ὙΠ ν᾽, 01 οα. Δ 8]Ζ. 
οὐ ΑἸοχᾶπάθν περὶ σχημ. ἰ01α, 
Ρ. 424. ὲε πηιιίαία οταίϊοπο ὧντ- 
ἀαρκούντων... “δέον εἴ, δάη, 
δ, 9, ἀες μεταπέμπειν δάῃ. 8, 
1. Ἠ6 τὸ νἱά. ΡΙαι, Νῖο. 19, 6 
γοᾶ Νίοϊαθ βοηΐθηϊα ἀἰϊβραίαί 

3 
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διὰ νόσον νεφρῖτιν παραμένειν. ἀξιῶ δ’ ὑμῶν 2 
ξυγγνώμης τυγχάνειν" καὶ γὰρ ὅτ᾽ “ἐρρώμην πολλὰ 
ἐν ἡγεμονίαις ὑμᾶς εὖ ἐποίησα. ὅ τι δὲ μέλλετε, 
ἅμα τῷ ἦρι εὐθὺς καὶ μὴ ἐς ἀναβολὰς πράσσετε, 
ὡς τῶν πολεμίων τὰ μὲν ἐν Σικελίᾳ δι’ ὀλίγου 
ποριουμένων, τὰ δ᾽ ἐκ Πελοποννήσου σχολαίτερον 
μέν, ὅμως ὁ᾽᾿ ἣν ἡ προσέχητε τὴν γνώμην, τὰ 
μὲν λήσουσιν ὑμᾶς. ὥσπερ καὶ πρότερον, τὰ δὲ 
φϑήσονται."" 

νη 10. Ἢ μὲν τοῦ Νικίου ἐπιστολὴ τοσαῦτα ἵ 
ηναέων. ΝΟΣ Ἄς με 3 , 5.» α ᾿ Εὐρυμέδων ἐδήλου. οἵ δὲ ““ϑηναῖοι ἀκούσαντες αὐτῆς τὸν 

Ἴτριμ, μὲν Δικίαν οὐ παρέλυσαν τῆς ἀρχῆς. ἀλλ᾽ αὐτῷ. 
ται ἐς τὴν ἕως ἂν ἕτεροι ξυνάρχοντες αἱρεϑέντες ἀφίκωνται, 
Σικελίαν, τῶν αὐτοῦ ἐκεῖ δύο προσείλοντο, ένανδρον καὶ 

Εὐθύδημον, ὅπως μὴ μόνος ἐν ἀσϑενείᾳ ταλαι-- 

: 
᾿ 
, 
ἡ 

“νηφίσματα 

Δημοσϑένης 
δὲ μέλλει. 

ὙΠῚ 21, ΡΙαϊ. Ὅεω. “50. -- ὡς 
τῶν πολεμέίέων.. «φϑήσον- 
ται. 6 χῃηυίϑίαᾶ Ὑππε ἃ Ὁ ὅμως 
νοο6. οὐϑίϊομθ νἱάθ. βιργᾶ 86η. 
18, 2. - σχολαίτερον μέν, 

ΑΥβ65 ὑ, 11 ογαῖ, 2 ρ. 87 βει 
881. -- νόσον νεφρῖτιν. 
ρος τῇσῦῦο Νοῖαπὶ Ἰἰαθογαᾶ556 
ἰοϑίδηϊῦ οἰΐδηλ ΡΙαί. Νῖο, 17 οἱ 
Βυϊὰ, ἴῃ ν. Νικίας. ,, δι δὰ 
γΘΥθ πὶ ΓΘ Π ΠΊ ἀΟΙΟΥ. Ηϊρρο- 
οὐαίθβ ἀβ ἰηίθγηἶβ Δ δου Οη 1015 
ᾳαδίναον Πυΐὰβ ΤΠ ΟΓῸΪ ροηθγα ἀ6- 
ΒΟΡΙΌΙΓ, ααᾶ6 ΟἸΠπΪᾷ ΟαπΠῚ ἰδ00- 
ΤΙ θὰ5 νοὶ δουῦῖθι5 ἀο]οΥθιι5. ᾿πίδυ 
νΘβῖο8 1] ΟΠΘΙΠἀ8 ΠῚ ΟΘΟὨΪτ Ποία 
6856. ἀϊοϊί; 486 ΠΊΔρῚ]5 δΧ 60 
ΤΠΟΥΌΟΓΙΠῚ ΘΘΉΘΓΘ ν᾽ θη ῸΓ 6556, 
ααοὰ πο5 ϑέοίπδολπιουτοη νοοᾶ- 
τὴ8, Μουθιβ οἰϊδη ΗΙρροογαία 
ἰοϑίθ οἷαγθρα οἱ οδίου!β, ααἰ- 
Ὀὰ5 οἰδποῖίαν, δχϑϑοῖὶβ βαπδίαν, 
Βταϑά. 

8 2. ἀξιῶ... τυγχάνειν, 
Ῥοβίύιυο γνῈὶ ἃ θα αῸπηὶ] Θ6η560, 
αὖ ν ΘΠ Ἶ ἃ ΤΏ ἃ γῸ δ᾽5 [1 Ὁ 6 16 ΠΊ, 
ΒΙοοπΙ ἢ 6 ἀϊπι5 πη ΘΘΠΘ ΠῚ 
ὑμών εχ ν. συγγνώμης τυχεῖν 
ἀρίαπι 6858 βθύβρεχὶΐ, βϑὰ ἀξιῶ 
Π8]6 ἱπίου ρ θιδίιν ἄξιός εἰμι. 
-- μέλλετε. Αὐάὶ πράσσειν. 
-- μὴ ἐς ἀναβολάς, ΠῈ8}}8 
Ρτοοναδιϊηδίϊοπθο πἰθηΐθ8. 
Εδηάθπι ἔοι αϊατη ἢδᾶ0685 δρυὰ 
Ευτ, Ηρτυδο!, 370. Ηε]. 1297. Ηδγοα, 

50}]. ποριουμένων. τὰ μὲν 
λήσουσιν ὑμᾶς ...., τὰ δὲ 
φϑήσονται, 5611, πορισά- 
μενοι. Ῥαγο0 ΘΟΥα ΠῚ οϑί, 486 
Ἔχ ΡεΪοροπη650. 5101 ΘοΙηρᾶΡᾶ- 
θυηι, -- ὥσπερ καὶ πρότε- 
ρον. οΝίοῖαβ, απο πᾶγοβ8 Ροὶο- 
ῬΟπΠΘβί γα πῃ [1ἢ 510 Π1ἀπῇ ρτοίθοί8 6] 
ΠΟῺ 5ἰηΐ ἰηίθγοθρίαθ [ν6] ουγϑα 
ῬτΟ θ᾽ 1461, ΑἸΠΘηἸ θηβῖθα5. ἀοπηὶ 
γΘΥΒΔηθ15. ν᾽ θέαν. ΟΥΙΠΊΪΠΐ γογ- 
τογο. ΒΙοο πιῇ. 

ὕαρ. 10. 81. παρέλυσαν 
τῆς ἀρχῆς. Καταλύειν ἀϊεῖτυν 
δρυὰ Χρηορὶ. ΠΙαὰ νάϊ ὙΠΙ 
ὅ4, 8 οὐ 4110]. - τῶν αὐτοῦ 
ἐκεῖ. ῬΊαι, Νίς. 20 τῶν αὐτόϑι 
στρατευομένων. Αἀγνεγθίαπι αὖ- 
τοῦ γΡτοχίτηὶ ἐκεῖ σίπι Ἰμ το παϊι, 
αὐ ἴῃ ΠΟΙΪ551Π|15 αὐτὸς ἐκεῖνος. 
Οἢ, ἐνθ  ἀδ᾽ αὐτοῦ ϑορ!!. 006, 78 
εὐ δάη, ΝΥ 88, 1. -- ὅπως. 
ταλαιπωροίη. Ηΐοτ, ΜΕ]. 
ααπιϊξ δεὶ 5οῖπον Ασαπκιϊολμκεῖέ 
αἷο Παδί πολέ αὐ ἰλπι αἰϊοῖπ 
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πωροίη᾽ στρατιὰν δὲ ἄλλην ἐψηφίσαντο πέμπειν 
Α Ἁ , 

καὶ ναυτικὴν καὶ πεζὴν ᾿ϑηναίων τε ἐκ καταλόγου 
καὶ τῶν ξυμιάχων. καὶ ξυνάρχοντας αὐτῷ εἵλοντο 
“ημοσϑένη τὲ τὸν ᾿ἡλκισϑένους καὶ Εὐρυμέδοντα 

Ἁ Σ ΄, " Ν ᾿ 3 ’ 9 Ἀν 

τὸν Θουκλέους. καὶ τὸν μὲν Εὐρυμέδοντα εὐϑὺς 
περὶ ἡλίου τροπὰς τὰς χειμερινὰς ἀποπέμπουσιν 
ἐς τὴν Σικελίαν μετὰ δέκα νεῶν, ἄγοντα εἴκοσι 
καὶ ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ ἅμα ἀγγελοῦντα 

ΨΡῚ ᾽ πὰς Ω᾽ ' Ὁ " ΕῚ , 35 - 

τοῖς ἐκεῖ ὅτι ἥξει βοήϑεια καὶ ἐπιμέλεια αὐτῶν 
ἔσται. 

Ἰὰς τΟνδὲ Ζ4ημοσϑένης ὑπομένων παρεσκευ-- 
ἄζετο τὸν ἔχπλουν ὡς ἅμα τῷ ἤρι ποιησόμενος, 
στρατιάν τὲ ἐπαγγέλλων ἐς τοὺς ξυμμάχους καὶ 
χρήματα αὐτόϑεν καὶ ναῦς καὶ ὁπλίτας ἑτοιμάξων. 

ὕάαρ. 16, 8 1. ἐπεψηφίσαντο αι. Η. 864 5ὶ δουϊρίου ἀθαπ- 
ἀδηῖοῦ Ιοααϊ γο]αϊββοῖ, ἃρίϊιβ ἀπᾶπὶ πος εἴᾶι ἐπιπέμπειν. ΟΥ̓, 
15. 1 

καὶ δῖα ναυτικὴν οἵη. αὶ. Η. Αἱ νὶά. 7, 2. 18, 2. 
πεξικὴν ΟΠ 65. ΡΥΆΘΙΘΡ Υαί. ἩΣ ΟἹ βὰς ΜΕ ΘΘ ΟΣ 
8 2. καὶ ἕκατόν εχ Η, εἰ γα}, ἀρυὰ 46 ΠΔ. ὁ ΘῊ π ΠῚ γνὶρὶπηὶ 

εβῖ, δααϊάθνυππηὶ (411. δδοῖ.. αἰϊΐαπο; ἑκατὸν τεσσαράκοντα θιοά. 
ΧΙ 8, 7, ατἰ ΠΙΙΠΊΘΥΙΒ (ρμ΄) ἴδο]6. οχ ροκχ' ΟΥ̓ ροίθγαι, οοὙἸρίμτὶ 
τ]δητα πιο ΠΒΕΓΕΤΠῚ σὶρ ητὶ πᾶν} Τὴ 501 ρ6ηἀ᾽η} δββϑϑηῦ (ΥἹ 8, 1); οὔτ 
δυΐθτη οἰδβϑὶβ., η6 φαϊὰ ἀθ τϑγγ βίθτ15. ΘΟΡῚΪ8. ἀἰοϑηηιι5, ΡΙυ5 ΘΘΠ ΠῚ 
ΠΥ θ5. σοηβίαγοι, ἰδ πὶ Ρᾶγνα ρϑοπηΐϊᾶ π6 ἴθ ἈΠ8ΠῚ απ οπ ΠΕΡάο- 
πηϑίίθτη βυΐβοθγοί. Κς. Ανη. ΒΙοομηΠθΙ αὰ5 ππιηθ, ἢ6 νοῦρᾶᾷ ἃ [ἰθγ}8 
ΤΉ55. ῬΔΓῸΙΠῚ ΠΓΠΊἃ ΓΘΟΙροΓΘ ΘΟΘΘΓΕΠΊΙΓ, ἰπ ΠΕΠΊΘΙ]Ϊ εἴκοσι δὐγα ΠῚ 
6556 ρᾶγιηι ΡΥ ΟθΑΌΠΠ1ΟῚ σαβρὶοαίαν. Νοο ΒΟΘΟΚΠΪ γαίϊο ργοθαίαν, 4π| 
Οδεο. εἶν. ΤΡ. 4014, υὐ ΤΊ. οὐτῃ Πίοάονο οοηβθηίϊαί, 6 Οβτ ΘΠ θη 
Ροβίθα (20, 2) δεπίμπι οὐ νἱρίπιϊ ἰα] οπία αἰὐα ] 556. βίαίαϊί. Νὰπιὶ δρυὰᾶ 
ὈΙοά. Ἰορὶπλιβ ΑἸΠΘηΐ θη 5685 Θδηίαπι οἱ αὐδαγαρία τὰ]οηΐα ΟΠΊΠἾᾶ ΟἸΙΠῚ 
Ἐυνγπιράσηϊο ΠΪ5͵5Ξ 6, 

γμδθ. -- ἐκ καταλόγου. Υἱά, 
δάῃ, ὙἹ] 48. 
8 ὥ. περὶ ἡλίου τροπὰς 

τὰς χειμερινάς. ἡ. ΘΙ ΟἀΟΥ 5 
[ΧΠῚ 8, 1] ἴῃ εο ἃ Τῇιπο. Δ]: 
αποα Εὰυγπιδάοπίοπι περὶ τὰς 
ϑερινὰς τροπάς 1ῃ 1 18 1 
ΓΪΒΒ ΠῚ ἀἸοῖς, 51 ΠΟῚ ΘΟΓΓΙΙρ 5 
οβί ἰοόιβ, δ] [4}}} ᾿ϊᾳαθὲ θυ ἈΠῈ 
6Χχ εἶθ, 4πὰθ Ια ΠτῈΡ ἴῃ Οχίγο- 
τηᾶ Θρίβτυ!α Νιοῖδο: ὅτι δὲ μέλ- 
λετε. ἅμα τῷ “ἦρι καὶ μὴ ἐς 
ἀναβολὰς πράσσετε.“ Ὦα Κ. 
ΡΙαι, Νίο, 320 Εὐρυμέδων διὰ 

χειμῶνος προεξέπλευσε χρη- 
βοτε κομίξων κ. τ. λ. 

ὅδᾶρ. 17. 81. στρατιὰν... 
ἐπαγγέλλων. σι ἼΠ.-16, 8 
ἐπήγγελλον τεσσαράκοντα νεῶν 
πλῆϑος, 11 86, 8 περιήγγελλον. 
ναῦς κατὰ πόλεις. ϑῖὶς ὁχοτ- 
οἰΐα πη ἱπάϊοοτο οἱ ΝΣ  εὲ 
ων. νιὰ. Ὦγδκ. δὰ ΧΙ, ΑἹ, 
Οδίογαπιὶ ἴῃ ἐπαγγέλλειν ἐς ὑλρα 
ξυμμ. ἀδηβαία δδύ οὐδίῖϊο οοτη- 
ΡΙδοίθπβ νἱπὰ νϑυθϑὶ πέμψας. ΟἿ, 
δάηῃ, 1 θ6ὅ, 2, --- αὐτόϑεν, εχ 
ΑἸΠθηΐ8. 

8 



πέμπονται 
δὲ καὶ “νῆες 
ἐπὶ τοὺς Κο- 

80 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΤΡΑΦΗΣ Η, ιζ΄. ε 

πέμπουσι δὲ καὶ περὶ τὴν ΠΠπελοπόννησον οἱ ᾽4ϑη- 3 
ναῖοι εἴκοσι ναῦς, ὅπως φυλάσσοιεν μηδένα ἀπὸ 

ρινϑίους. δι- Κορίνϑου καὶ τῆς Πελοποννήσου ἐς τὴν Σικελίαν 
ἄνοια τού- 

τῶν. 
περαιοῦσϑαι. οἵ γὰρ Κορίνϑιοι, ὡς αὐτοῖς οἵ 
πρέσβεις ἧκον καὶ τὰ ἐν τῇ “Σικελίᾳ βελτίω ἤγελ- 
λον, νομίσαντες οὐκ ἄκαιρον καὶ τὴν προτέραν 
πέμψιν τῶν νεῶν ποιήσασϑαι, πολλῷ μᾶλλον ἐπέρ-- 
ρῶντο, καὶ ἐν ὁλκάσι παρεσκευάζοντο αὐτοί τε 
ἀποστελοῦντες ἑπλίτας ἐς τὴν Σικελίαν καὶ ἐκ 
τῆς ἄλλης Πελοποννήσου οἵ “ακεδαιμόνιοι τῷ 
αὐτῷ τρόπῳ πέμψοντες. ναῦς τὲ οἱ Κορίνϑιοι 

πέντε καὶ εἴκοσιν ἐπλήρουν, ὅπως ναυμαχίας τε 
ἀποπειράσωσι. πρὸς τὴν ἐν τῇ Ναυπάκτῳ φυ- 
λακήν, καὶ τὰς ὁλκάδας αὐτῶν ἧσσον οἱ ἐν τῇ 

Ναυπάκτῳ ᾿Αϑηναῖοι κωλύοιεν ἀπαίρειν πρὸς τὴν 

Οδρ. 17. 8 9. 

Θοα 8}11} ἰϑρϑίϊβ ἴῃ ΔΙΌΘΡΟ ΤΩΘΙΓΟ ΠΟ ΟΡΡΟΠαΠίαν. 
νυ ποαυΐν, δάη. 1 16, 

οἵ τὲ πρέσβεις αὐτοῖς οΥη65 ρτδοίον δαί, Η. 
Ουδᾶνα πὰς αἵ- 

ἐς τὴν Σικελίαν αι. Ἡ., τεϊααὶ ἐν τῇ Σικελίᾳ, 4πδ6 ἔτιιίγα 
ἰὰϑίαν ΒοΡηἢ. ϑ'υπί. Ρ. 209. 

82. φυλάσσοιεν, 1η πη} ἰνὰ8 
οαπὶ πορϑίϊοηθ βϑααϊθαν αὐ ΠῚ 28, 
ΘΝ ἅδη. ΠΙ Ὅ1, 2, -- ἀπὸ 
Κορίνϑου καὶ τῆς Πελο- 
ποννήσου. Οἵ. δάη. 1 110, 8. 

δ. 9: βελτίω, 501], εἶναι. 
παρεσκευάξοντο αὐτοί τὲ 

51 ἀεἰπάθ νορᾷ τῷ αὐτῷ 
τρόπῳ πέμψοντες ΔΌΘ556Πΐ, 
οὐδίΪο ἸΘρῚ πιὰ οβϑοί; 5868 τοὶ 
Βουϊρίου ἰίΐᾶ ρϑυγεχὶ, αυδϑὶ 8]- 
ἰθγα ΠῚ ΠΟΙ 5.0 γΘΡΘῈΠῚ 
πο οϑϑοίὶ παριίασαση. Οἷ, δάη. 1 
10. 6 ρϑγιοῖρ᾽}5 οἵ. άπ. Π|18, 
1. -- τῷ αὐτῷ τροπῷ, Βο 
ἐν ὁλκάσι.-- πέμψοντες ρϑι- 
(ἀοϊρίο, «υοά ἀε!. Ηευν. 1. ]., 
Ῥυδοβίἀϊο 6586 δαάϊίαπι τῷ αὐτῶ 
τρόπῳ ΟἸα455, ἀἰοϊί, Βάπο δὕι 
μος βίπιαὶ νἀ θίυν ἀδθιθπ άπ 6558 
δαὶ ΟΠ ΠΗ ἰἃ βουνδηᾶᾶ. 

8.4 ὅπως... ἀποπειρά- 
εἰ ΤλΙΣ Ἰῶ Ἅ οΣ Ἐπ γὶά. δὰ 
ΠΙ| 22, 8. ᾿ἡποπειρᾶν τινος Πῖο 
ΘΕΙ͂Ν 24, 8 ρδυ]ο αἰϊιθν ἰθρὶαγ 

δίαιθο ΠΠ 98, 1, αὶ νἱὰ, δάη. 
Βοβρομπάθι εἰ ἀπόπειραν λαμ- 
βάνειν 21, 2. - πρὸς τὴν 

. φυλακήν. δαάνοΥνβαϑβϑ 
ὙΠ ἢ δ αια836ὸ ἴῃ 5ἰβϑίϊοηβ 
ογᾶπί ἂἃρυά Ναιπρδούίαπ."" 
Ηι 45. Ναιρϑοῦ αὐυϊάοπὶ ,,561Ὲ- 
Ρδὺ [οἷ, δάῃ. ΠΙ 114, 27] ρτδὸ- 
βιαϊαη οὐ βίϑίίο ΑἸ ΘΗ Ϊ θ᾽ 1} 
ογαί; 564 [ογίαβϑ 1146 νἱϑίημ 
ΠᾶΥ 68 60 ΠΊΪ5886 5 ηϊ, 4185 ΡῬᾶπ]0 
δηΐθ οἰγοιτῃ ΡΘΙΟΡ ΟΠ ΠΘΒ.ΠῚ Π͵558 5 
Ρϑἔενί. Οονίο 19, δ ἀἱϊοῖϊι: ταῖς 
ἐν τῇ Ναυπάκτῳ εἴκοσιν 
᾿Αττικαῖς. Οἷἁ 84, 8... Ηδδοκ, 
Ε΄ νἱρίπε [1558 ΠΤ ΘΡ τι5]- 
ἰαύπιη] πδγίυα ἰῃ 1Π|Δ ϑἰδίϊοπηα 
οΟΙΠοσαίδυιτη οχ 11 69, 1. 80, 4 
ἀρΡδύθῦθ δα ποία Αι. δὰ 0.51... - 
πρὸς τὴν σφετέραν ἀντί- 
ταξιν τῶν τριήρων, ΕΓΙΟΣ 
πρὸς τὰς ἑαυτῶν ταῖς 4ττι- 
καῖς ναυσὶν ἀντιτεταγμένας 
τριήρεις.  Ἀ6. Ῥογέυ δ. Βοπ: 
σφετέραν δα ΟοΥνϊηίηϊ08 Βρθοίαί, 
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σφετέραν ἀντίταξιν τῶν τριήρων τὴν φυλακὴν ποι-- 
οὐμενοι. 

18, Παρεσκευάζοντο δὲ καὶ τὴν ἐς τὴν ᾿4τ- πα κεδονεν, 
τικὴν ἐσβολὴν οἵ “ακεδαιμόνιοι. ὥσπερ τε προ- σκευάξονται 

ἑδέδοχτο αὐτοῖς καὶ τῶν Συρακοσίων καὶ Κοριν- ἩΉΡΕ 
ϑίων ἐναγόντων, ἐπειδὴ ἐπυνθάνοντο τὴν ἀπὸ τῶν καὶ Δεκέ- 
᾿ϑηναίων βοήϑειαν ἐς τὴν Σικελίαν, ὅπως δὴ ἐσ- [2.3 τοΙΖ 
βολῆς γενομένης διακωλυϑῇ. καὶ ὃ ᾿Ἱλκιβιάδης τῆς προϑυ- 
προσχείμενος ἐδίδασκε τὴν Δεκέλειαν τειχίζειν καὶ μδε αὐτῶν. 

σίδηρον καὶ 
ἡ ἀνιέναι τὸν πόλεμον. μάλιστα δὲ τοῖς “ακε-- ἄλλα ἐργώ- 

δαιμονίοις ἐγεγένητό τις ῥώμη, διότι τοὺς ᾿4ϑη- ὅἔονται. 
ναίους ἐνόμιζον διπλοῦν τὸν πόλεμον ἔχοντας. 
πρός τὲ σφᾶς καὶ Σικελιώτας, εὐκαϑαιρετωτέρους 
ἔσεσϑαι, καὶ ὅτι τὰς σπονδὰς προτέρους λελυκέναι 
ἡγοῦντο αὐτούς ἐν γὰρ τῷ προτέρῳ πολέμῳ σφέ- 
τερον τὸ παρανόμημα μᾶλλον γενέσϑαι. ὅτι τε ἐς 
Πλάταιαν ἦλθον Θηβαῖοι ἐν σπονδαῖς καί, εἰρη- 
μένον ἐν ταῖς πρότερον ξυνϑήκαις ὅπλα μὴ ἐπι- 

ὶ 
3 φέρειν, ἣν δίκας ἐθέλωσι διδόναι, αὐτοὶ οὐχ ὑπ- 

ὕδρ. 18. 81. ἀνεῖναι ναι. ϑεὰ ρτνδθοθρίαπι ἴῃς ὉΠΙ νΘΥΒΌΙΩ 
ναϊοί, 

ὃ 2. ὅτι τε δαὶ, Η., ΓΕ] αἱ τὲ οτη. Οἷ 584. 1, ὅ. 
ἐθέλωσι ὅν., γ Πα υἱ ϑέλωσι. Ἐϑέλειν ἸΠΠΟΠΙΘΓΑὈΙΠ θα Ἰοοὶβ 

ΒΟΥΣῚ διταν ἃραα ΤΠιιο,, ϑέλειν αἰϊαποιίοηβ ἴῃ ῥϑιιοὶβ ἀθρυανδεῖβ ΠΡ υ 15; 
Β6εα γαυϊββίπηθ οἵ, 5ῖσα! ἀρὰ Ρὶπα. Ιβοοῦ, Ποπιοϑίῃ, (σὰ. Βθπη56). δᾶ 

ποιούμενοι αἃ Αἰπεοπίοπβο5. Οἱ, ΟΥἮἁ δάη. Υ 85. -- ἐδέδασκε. 
Ηδᾶβ. ποῦν, ΤΠπο, Ρ, 8.54. ΜΠ Π: ΙΝ 85. 9: Ὁ) 8 τδ τς 

ΥΙ91,6. -- Δεκέλειαν. γα, 
Οᾶρ.18. 81. τὴν ἐσβολὴν, 19, 2. -- μὴ ἀνιέναν τὸν 

ἸΣΤ ΡΟ Ο ἢ 6 πὶ δηΐθα πηρηιοιὰ-ἔ πόλεμον. Εἶπδ5 ρᾶγ8 ΡΓΟΧΙ πὰ 
ἴατῃ. Ὑιὰ. ΥἹ 98, 1, -- ὥσπερ Δᾶθοὺ ΠΟΙΊΘη χεκελεικοῦ πολέ- 
τε προεδέδοκτο αὐτοῖς μοῦ δρᾷ Βοιϊρίοτοβ ατᾶθοοβ ἰπ- 
καὶ... ἐναγόντων. Βυτθιβ νϑπῖς, Ὑὶά. Κυιιθρ. δᾶ Ῥίοῃ. 
τηὰίαία οϑΐ οΥΔΙΙΟ; δ ἰΐαὰ ἰῃ-- ρ, 240, 
οορὶς, 4 υαδὶ καὶ οἵ Συρακόσιοι 8 2, ῥώμη, δηϊπὶ ΓΟΡῸΓ, 
ἈΝΤ. ἐνῆγον ΒΟ ποίαγ8 εβϑοί, [Ἰάἀποῖΐᾶ. Οἱ, 42, ὃ. δάη, ὟἹ 81, 
5648. ἴίαὰ Ρεουγοχῖΐ, ἀ 5] προδε. 1. Κτιθρ. δὰ θίοῃ, Ρ. 271. 
δογμένου ,τε τούτου αἰχίβοο. ἐς Πλάταιαν ἤλϑον. γἱά. 
Οείθναπιὶ αὐτοῖς οϑὶ ᾿ρ 518, οὔπὶ 11 23, 1. -- εἰρημένον. Οἵ, 
ΟΡΡΟΠδιΌΣ Συρακοσίων καὶ δάῃ, Ἧ 140, -- ἐν ταὶς. .. 
Κορινϑίων. -- ᾿Αϑηναίων. Ἐρὴο ἡ καιὲ, ταῖς θ  τετ: 
ΒΚ, ᾿4ϑηνῶν. 864 οἵ, δάῃ, 42, οὕτεσιν. Υἱά. 1 118, 1 εἰ δάη. 
Ἵ οἱ 54, Π 86, 6. -- ὅπως δή. 78, ΠΑΝ Σ Σ ραν δὰ διδό- 
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’ Ἂὶ 2 , - τὰ Ψ 

ήκουον ἐς δίκας προκαλουμένων τῶν “ϑηναίων. 

καὶ διὰ τοῦτο εἰχότως δυστυχεῖν τε ἐνόμιζον καὶ 
ἐνεθυμοῦντο τήν τὲ περὶ Πύλον ξυμφορὰν καὶ εἴ 
τις ἄλλη αὐτοῖς ἐγένετο. ἐπειδὴ δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι 

« Ὅ ἣ Ἵ ς , 3 ταῖς τριάκοντα ναυσὶν ἐξ "άργους ὁρμώμενοι ᾽Επι-- 
4 , ᾿ -“ ᾿ δαύρου τέ τι καὶ Πρασιῶν καὶ ἄλλα ἐδῴωσαν καὶ 

’ , ,ὕ ἐκ Πύλου ἅμα ἐλήστευον καί. ὁσάκις περί του 
διαφοραὶ γένοιντο τῶν κατὰ τὰς σπονδὰς ἀμφισ- 
βητουμένων., ἐς δίκας προκαλουμένων τῶν “ακε- 
δαιμονίων οὐκ ἤϑελον ἐπιτρέπειν, τότε δὴ οἱ 4α- 

Ατθορ. Ρ. 257 εὐ ϑδιρρ. δὰ ΟἸγηῦ. 1 30 6εἀ. Ενδηικ.), ὑδηθαπη τὶ 
ΟΥΆΒΙἢ 6] ἃρμπδογθβίη βίαίιδβ, πη οσπηἶθιιβ γ6] οθῦὶθ Ρ᾽ αΡΊπῖ8. οὐ Ορ ΠῚ Ϊ5 
ἐχϑίαι, πιαχίπιθ ροβὶ μή (1 6], ὅ. Υ 8ῦὅ, 8. 72, 1, ΟἹ 91, 4), 
5616} (ΥἹ 84, 4) ροϑβί εἰ. 

ἐγένετο Μ. ἵμιρᾷ. αν. Β.,), τϑϊαυὶ γένοιτο ρτδοίον ἐγεγένοιτο 
ψαϊ. οοπήδίιπι οχ ἐγένετο εἰ γένοιτο. Οἵ δάῃ. 

8 8. ἐξ "Ἄργους ὁρμώμενοι αι. Η., τᾶ δραᾶ 4Π]τπη. ἴῃ 
ἐχ ἅρτοὸ ριοΐουϊ ἀεριᾶναία βυπῦ; το ϊαυ! ἐξ άργους οηι. ΟΥ. δά, 

τι οτὴ. Ἡ,, τέ οἵη. ΟΠΠ65. γθ] αἱ ργαθίοι αῖ. 
ἐλήστευον Ναϊι., τοϊααὶ ἐλῃστεύοντο. Οιοα οππὶ τηθάϊπιτη, αιοά 

ΑΙΤθΪ πιβαπαπι ἰοσἶ τα, 6586 ρ0858 ποθὴ ν᾽ ἀθαίαν, ἈνποΙἀπι5 ραϑδίναπι δά 
Το ἀΔ ΘΠ] ΟἢΪ 05. ΓΘ θγθη ἀτπιπὶ 6556 ραςαὺ, ΘΟΙΏρΓΔἢ5 Υ 14, 8 λῃστευο- 
μένης τῆς χώρας ἐκ τῆς Πύλου. ϑεὰ αυοπίαπι εἰ ἐδήωσαν εἱ 
ἤϑελον δὰ ΑΙΠΘΠΐθΠ565 βρθοίδι, ᾿πίθΡΡ Οϑ᾽ αΠὴ ἐληστεύοντο ποῃ ὕθ6 18 
46 Τιδοθδοπιοηἶ5. ἀἰοίαπη 511. 

κατὰ σπονδας Ναῖ.; 564. ἱπιο!!σαπίαν ἰοθάθνα ΝΊοϊας οἱ Ρ]!- 
ϑιοδιδοιῖβ. : 

Οὐ απ. 1.98, 2. -- ἐς 
δίκας... τῶν ᾿Αϑηναίων. 
ΨὙιά. 1 78, 4 οἱ 146. -- ἐν- 
εϑυμοῦντο, ἴδηαπδηι Οδ 58 Π| 
οΑΙ απ ἐαὐϊ8 οαπὶ 8 Πἰ τι Ϊ5. 5115 
οουβι ογαυθαπί, Οὐ, 560, 4. Κὶ 
89, 1. --- ἐγένετο. Ορίδιΐνυβ, 
4ποτὴ Ῥ᾽ αὐταὶ ΠἰὈγὶ Θαῃ!θθηΐ, πὸ- 
46. ΟὈἸ᾿απι5. 6856. ροΐθϑὺ πθαῖιθ 
δπαπεϊαίϊοηἶβ σπου ῖθ. ΝᾺ 
ῬΑ ΓΟΥ δά ϑθηίθης πὶ ΠῸὴ 60}- 
νεπὶιπὶ οοπ Βα θγαῦδηΐ, ἢ ἃ ΠῚ 
4118 οδἰδιηϊίαβ 5101] 860]- 
αϊβδϑύ εὐ οσοοηϑβι θυ δῦδῃηίϊ, 
ποτ οηβοπηᾳαθ [18 σ8]ἃ - 
Ἰα1ἰᾶ5 115. δοοϊδεναὶ (οἷ, 1 
15, 3). δ τϑοθρίᾳ ἰθοίίομα οἵ. 
ΤΠ ἀν π|8ὺ..1 54) ἘΠπῚ1ν 
69, 8. Υ 8, 4. 80, 2. ΥἹ 52, 2. 

88. ταῖς τριάκονταναυ- 

ναι. σίν. ϑιιπὶ πᾶνο5 Αγρίνὶ5 αἰιχὶ- 
Ι1ο τηΐϊβϑᾶθ ΥἹ 108, 1. -- ἐξ 
Ἄργους δρμώμενοι ϑαδίταν 
ΡΓδθίον οἃ, αυ86 ὟΙ 105, 2 πδν- 
ναίὰ διηῖ, ΝῸη φροίθϑδύὺ. οἰηϊὶ 
«πο ἴῃ φ] αν πηῖϊθ οοα, ἀδοδι ἐξ 
Ἄργους. Νάπι ρτοβοϊβοὶ 605, ααϊ 
ΑἰἸθη δ πη ἰθυγαπὶ ἀθναβίθηϊΐ, [8 ΠΊ ΘΧ 
86. Ἰῃ06!] ρίαν, αὖ ῬΥΟΥΒᾺΒ. ἰηθρίθ 
αὐάαίαγ. Νεάθθ οχ Αὐὐϊοᾶ οο0- 
σἰιαπᾶο ΒΡ ]ονῖ ροίεϑί. Νδῃη 
οἷα. ΒΙΡΡΙΘπ θαι πα] ]ὰπὶ οϑὲ ἴπ- 
ἀϊοϊαηι οἱ, δὶ θϑϑϑύ, π0ὴ οθηνθ- 
εἷνοῦ {Ππὰ αα ρανιϊοὶρι! ὁρμώ- 
μενος νἱπὶ, αὐἱρρθ αυοα τρίθγτϊ 
Θ0[οδὶ δα βίδιϊοπθηι, ἀπάθ ρΓο- 
ἔδοι ἴῃ αἰϊθηα ὑθυρα θ6ΙΠατὴ θυ αηῦ, 
ΟἿ, δίῃ. ΠΟ θ4, 3. -- οὐκ ἤϑε- 
λον ἐπιτρέπειν, τοῖη Ο0Ὲ- 
ἰγονουβᾶτι ἰπάϊοῖο Ρ ΘΥΠλ 0978 
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κεδαιμόνιοι νομίσαντες τὸ παρανόμημα, ὅπερ καὶ 
σφίσι πρότερον ἡμάρτητο, αὖϑις ἐς τοὺς Ἀϑη- 
ναίους τὸ αὐτὸ περιεστάναι, πρόϑυμοι ἦσαν ἐς 
τὸν πόλεμον. καὶ ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ σίδηρόν 
τε περιήγγελλον κατὰ τοὺς ξυμμάχους καὶ τάλλα 
ἐργαλεῖα ἡτοίμαξον ἐς τὸν ἐπιτειχισμόν. καὶ τοῖς 
ἐν τῇ Σικελίᾳ ἅμα ὡς ἀποπέμψοντες ἐν ταῖς ὃλ- 
χάσιν ἐπικουρίαν αὐτοί τε ἐπόριζον καὶ τοὺς ἄλ-- 
λους Πελοποννησίους προσηνάγκαζον. καὶ ὃ χειμὼν 
ἐτελεύτα, καὶ ὄγδοον καὶ δέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ 
ἐτελεύτα τῶδε ὃν Θουκυδίϑης ξυνέγραψεν. 

19. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ἦφος εὐϑὺς ἀρ- Ααπεδο εν: 
χομένου πρῴτατα δὴ οἵ “ακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύιι- ξύμμαχοι 
μάχοι ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἐσέβαλον᾽ ἡγεῖτο δὲ ᾽Ἄγις μη μεοο γε 
Ἀρχιδάμου, “ακεδαιμονίων βασιλεύς. καὶ πρῶτον ἜΑΡ Ὶν 
μὲν τῆς χώρας τὰ περὶ τὸ πεδίον ἐδήωσαν, ἔπειτα τοι ξνοα 

ΕΠ πὴ ἐτείχιζον. κατὰ πόλεις διελόμενοι τὸ Σικεϊέαν. 

ἔργον. ἀπέχει δὲ ἡ Δεκέλεια σταδίους μάλιστα τῆς ὁπλίτας ἀπο- 
στέλλουσιν. 

8 4. ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ ναι. Η. Αι νἱὰ, 58. ΠΠ 88, 2 

Οαρ. 19. 8 1. πρώτατα ((. 6. πρῴτατα) Μ. γρ. [᾿.,. γε] ααΐ 
πρωΐτατα νοὶ πρωιαίτατα νοὶ πρωαίΐίτατα. ΟΥἷ, 581, Οπδοβί. 
σταιη. Ρ. 20. 

δὴ οπι. δῖ. 
γι οἵ οηΠ]. 

ΝΘ. 1 ΠΕΣ 
αι. Π. 
1, 81 οὗ Λακ. καὶ οἵ ξύμμ. ΠΙ| 1, 1. 

Ττἃ “Μακεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξυμμαχοι 
Αἰαπα 

Πελοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι {ΠῚ ΠΡ ΘΌΜΙΣΟΥΝ 9, 1, 564 οἵ 
Πελοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι 11 τι, ἿΣ 

πΠΟΙεῦδηῖ. Οἷ, δύῃ. 1 28, 2. ὰρ. 19. 8 1. ἐσέβαλον. 
Υ 81, 8. -- περιεστάναι, Ὅε 86 ἰτγαριίοπο οἵ, Ὀϊοα. ΧἼΙΠ 
ΘΟΩΝ ΘΥΘῸΏ 6558 (εἴ. ἃάη. 1 9, 2. --- περί. Οὐ. δύῃ, 114,2. 
120, 5), Γϑοῖϊα 556. Π 328,1. -- κατὰ .. διελό-. 

84. σίδηρον. [ἢ 51} ΠῚ 6 ἢ ἃ ΞΕΣ Ὁ ΟΕ ΘΙ ΟἿ: Οὗ, κάπ. Π 
ἴενυθα, οαπι 5ϑαθδηιΣ νοῦ “ἢ 
καὶ τὰ ἄλλα ἐργαλεῖα, ἱπιοι- 8 2. ἀπέχει δὲ ἡ Δεκέ- 

λειὰ σταδίους... εἴκοσι Ργδίαιαν Προ. δὰ Ρ]αῦ, ΤίπηοΙ, 
᾿ ἰῳ , ΝΒ 

καὶ ξἕεκατον. [ἴ)θοοῖοα δὰ ἰπ- 487. Οἵ, δἄη. ΤΥ 69, 2. --- 

ἐπόριξον. Νο τηθάϊο Οριι5 5Ϊ1, 
ἀαιτὶν πὴ τοῖς ἐν τῇ Σικ. ποη 

ΒΟ] απὶ οὐ ἀποπέμῳ., 5664 εἰἴδηι 
οὔπὶ ἐπόριξον ἰᾳαπσοηάαπι ὁ6η- 
ΒΘΙΏ1Π5. --- προσηνάγκαξον, 
5011, πορέξειν. Οἵ, ἀάπ. 1 100, 1. 

ἰγοϊζατη νῖϑθ ρ6 Ῥαγπϑίῃ θη τὸ - 
Ραμ ἔθγθη δ, 1 Ποαϊὶο ἰν Τὰ- 
τοὶ 86 Ταίου, οο!οσδίαν ἃ (16}}, 
[τ ΡῈΓ ἄτδθο, ρ. 1006. θοᾶν. 
Ρ. ὅ02 (ρ. 888. εἀ, ογη.) [μθα]ς, 
ἀθ. Ῥαρ, Αι, ἡ. 1054. (18.83α. 
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τῶν ᾿Αϑηναίων πόλεως εἴκοσι καὶ ἕκατόν, παρα- 
πλήσιον δὲ καὶ οὐ πολλῷ πλέον καὶ ἀπὸ τῆς 
Βοιωτίας. ἐπὶ δὲ τῷ πεδίῳ καὶ τῆς χώρας τοῖς 
κρατίστοις [ἐς τὸ κακουργεῖν] φκοδομεῖτο τὸ τεῖχος, 
ἐπιφανὲς μέχρι τῆς τῶν ᾿4ϑηναίων πόλεως. καὶ 
οἵ μὲν ἐν τῇ ᾿Ἵττικῇ Πελοποννήσιοι χαὶ οἵ ξύμ- 
μαχοι ἐτείχιζον οἵ δ᾽ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ ἀπ- 
ἔστελλον περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ταῖς ὁλκάσι τοὺς 
ὁπλίτας ἐς τὴν Σικελίαν, “ακεδαιμόνιοι μὲν τῶν 
τε Εἱλώτων ἐπιλεξάμενοι τοὺς βελτίστους καὶ νεο-- 

8. 2, 

Οἵ. δάη. 
ἀπὸ Η. Ὁ. Μ(]!., 

παραπλήσιον δὲ καὶ ΕΥΤᾺΣ 
ῬΙοδίΐοποπι μαθοὶ ἐπί. ΟἿ, δάη. 

8 8. βελτέους Ρα]. Αὐυρ. 
Ὡ, σὲ τ 

Ἂν » 3 

τὰ ἀπο Ἅ., 

Μ. Ματο. 

καὶ οὐ Μαῖ, Ἡ, 1. ἰάοπηαιιθ, αἰ νἱἀοίαν, ὙᾺ|16 βου  θ 65 
ἰδηίαηοτι δα ΠῸΠ πιαϊίο ρΡ᾽ι5 ἃ Βοροίϊᾶ; γο] αὶ καὶ οΠ|. 

το ααὶ πλᾶ]6 ἐπὶ, ατο τγϑοθρίο 
καὶ 46]. Κτιεσ, ϑϑ'6α πὸ βῖο αυἱάθηι οχ- 

(Ἀ585,..0].. δ ηυ τΒ.ς 

γυϊρο τῶν νεοδαμωδῶν, 564 Ἰ᾿ηνῖτ15. 110 015. Ῥ] αν πη15, ααἱ τῶν 
οἵη. Νεαιθ ρϑυίίουϊδθ τέ οο]οοϑιΐοπα ἁγίου! πη ἢασίίατὶ ἀοοοὶ 

ε. (οὐη.) Βιυγβίδῃ ἄἀδορι, 1 
Ρ. 38. -- παραπλήσιον. 
Βοιωτίας. γενθὰ ἦἶρδα, ρόϑι- 
ααδηὶ ἀπό ΡΓῸ ἐπί τοβυταςαπι 
δβί, 8815 ρουβρίουδ βιηΐ οὐ οοη- 
Βιδίμαϊη! ΒΟΡΙΠΟΠἶ5 ΘΟΠΒδπίδποα 
(οὗ πη. 2» ἘΑΣ ΕΠ 1...1.. 566 
αἰ Πουϊαίοπι φοορυδρηϊοαη Πἰὸ 
Ἰηνθηθγαηί, αποὰ Προρίθα παπᾶ 
γϑοία ἀϊοογθίαῦ δᾶ τη0]0 Ρ]15 
οΘηίαΠΊ νἱσὶηθ! βιἰδα 15 ἃ Βοροίϊα 
αἴαϊββο Αἱ βϑουσπάθππη (αθ 8 ΠῚ 
ἃ ΚΙορογίο ἀεἰπϑαίϑηη, αἰιδ6 6ϑί 
ἴῃ δἷυ5 Αἴ], ἄταθο. οὐ οοίοη, ὅτ., 
νἷα, απ8θ6 Τροοῖθα Οτγορυτη οἱ 
ἴπ4 6 Ῥγδθίθυ. οὐϑπὶ δὰ ἤἥποβ Βοθο- 
(ἷὰε ἴογοθαί, ρᾶι]ο Ἰοπρίον οὐαί 
4υδπι ΘΘπίυτη ν᾽ ρ πε βίδαϊα. Οτο- 
Ῥΐαπι δαίθπι ΤῊ. “Αυΐοδα διυρΊ θα, 
ΟἿ, δάη. Ν 91, 1, -- ἐπὶ τῷ 
πεδίῳ, οσοπ Γᾶ ΡΙΔ αἴ 6 πὶ. 
ΟἿ, αάη. ΠῚ 98, 2. ΠΝ 
2 ππροΠέΠορΦ«ρ{Π ὴτῆϊς χώρας τοῖς 
κρατίστοις, ἴστε 55,τηὶβ 
ΠΥ 2... Ρδτοῖθα8. Οἱ. Χεη. Ηϊδί. 
ατγ. ΠῚ 4, 20 ἐπὶ τὰ χράτιστα 
τῆς χώρας. --- [ἐς τὸ κακουρ- 

γεῖν)], ἀυδε 5ἱ 'ρ86. ΤΙ. βουὶρ- 
β'βϑθί, οἵπη Ψψ6 015 φκοδομεῖτο 
τὸ τεῖχος ΘΟΠΔΘΡΟΓΘη , ΠΊΘΓΪΓΟ 
βιβροοίἃ βιηΐ Κύθθσοτο, Νδιῃ 
ἼΟΠ ΒΟΙαπὶ ηἶΠ}} αἀάππι δᾶ 5θη- 
ἰθη018Π|,) 564, οἷπ] οϑάθη ΓῈβ 
ἰρϑαὰ ῥτᾶβρ. ἐπέ Ὄχργίπιδιιν (οἴ, 
άπ. ΤΠ 95.,.2. Υὄ 88; 1), δἰ 5 
Υἱ ΠῚ ἰηα ΠΠ ον ἀδθΠ δηι, -- ἐπε- 
φανὲς, τ καταφανές 1θ8, 2, 
αδὶ νὶὰ, δάη. Οὗ, ΝΙ 96, 2. ἤδη 
᾿ρβϑϑπὴ ἰἴ8, αὐ ἀρὰ Χοπορῃ. 
Ηϊϑι., τ. 1, 90. ΠΡ σΑρΊθθνα 
Πθοοῖθα πᾶνοθ ἔα πιθηίαυὶαβ ἴῃ 
Ριγδθθιπη ἰπίγϑηίθβ σοηβρίοδίο 
ΠΑΥΓΘΠΙαΤ, οοηῆγηδυὶ δαποίδέ 
ΒΙοοπιῖ. 

8 8. ἀπέστελλον. ΟἿ «ἀη. 
20, 2. -- ταῖς ὁλκάσι. (Ἐν 
ταῖς ὁλκάσι αἱ ΥἱΙ| 7, ὃ. 17, 
3: ΗΒ. ἘΠ 0, ἼΠΕ Κτα δ. 
Ῥοίοβε. ἰδῖῆθη ΠῸΠ 50 ὰπΔ πὶϊί- 
6γ76 ἴῃ πᾶγϊθὰ5 ΟΠΟΓΑΓΙΪδ5, 
βΒοὰ εοἰΐϊαπὶ τηϊζίοτα πᾶνὶθι5 
αἰοῖ, οἱ 5: Π1]Π106ὺ Ρᾶυ]ο Ροϑι ἰερὶ- 
2115 οἵ ὁπλῖται ταῖς ὁλκάσιν 
ἀπῆραν, ητᾶε πιιπς ἷρ56 Κτιιοο, 
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τ ρας ξυναμφοτέρων ἐς ἑξακοσίους ὁπλίτας. 
ὺ Ἔκκριτον Σπαρτιάτην ἄρχοντα, Βοιωτοὶ δὲ 

ΕΣ ορίοῦς ὁπλίτας. ὧν ἦρχον Ξένων τὲ καὶ Νί- 
χῶν Θηβαῖοι καὶ Ἡγήσανδρος Θεσπιεύς. οὗτοι 
μὲν οὖν ἐν τοῖς πρῶτοι ὁρμήσαντες ἀπὸ τοῦ Ἴαι- 
νάρου τῆς Πακωνικῆς ἐς τὸ πέλαγος ἀφεῖσαν" μετὰ 
δὲ τούτους Κορίνϑιοι οὐ πολλῷ ὕστερον πενταχο- 
σίους ὁπλίτας. τοὺς μὲν ἐξ αὐτῆς Κορίνϑου, τοὺς 
δὲ προσμισϑωσάμενοι ᾿ἀρκάδων. καὶ ἄρχοντα ᾿4λεξ- 
αρχον Κορίνϑιον προστάξαντες ἀπέπεμψαν. ἀπ- 
ἐστειλαν δὲ καὶ Σικυώνιοι διακοσίους ὁπλίτας ὁμοῦ 
τοῖς Κορινϑίοις, ὧν ἦρχε Σαργεὺς Σικυώνιος. αἵ 
δὲ πέντε καὶ εἴκοσι νῆες τῶν Κορινθίων αἵ τοῦ 
χειμῶνος πληρωϑεῖσαι ἀνθ ώρμουν ταῖς ἐν τῇ Ναυ- 
πάχτῳ εἴκοσιν ᾿ἀττικαῖς. ἕωσπερ αὐτοῖς οὗτοι οὗ 

ΕἸΠ151, δὰ Επτ, 
Υ 84,1. 

ἐς ἑξακοσίους δαὶ,, ΡΟ αυὶ ἐς οπι. πθὸ δϑᾶϊὶ Ὀιοά, ΧΠῚ 8, 8ὃ, 
ἀη48 ἰδτηθῃ ΤΙ. Ἰὰ ποὴ ΒΟΥ ρ 5556. Θοποίαα θυ ποη ἰϊοοί, 

8 4. ἐν τοῖς πρώτοις οοαά. Ἐπιοηά. ΒοἷΖ. 46 δοοθηί. ἴπο]. Ὁ. 30, 
οαϊ Δα ΒΕ ρα τητν, ΠΟ 4110 ΟἿ Πα πὶ Ὁ Ἶ ΠῚ 5. 5] ΘῈ ΠΘΔΓΙ Ῥτιίθπλιι5 
(οἴ, αἀπ.), 5εα αυαοᾶ ΤῊ. ἴῃ ἐν τοῖς Ἰοουϊοηΐδ τι οοηδίμἠΐθηι ἔμι1558 
ΒοΚκ. διιοίοτα ογθαἸ Π115. 

ἀφῆκαν ΠΡ τ Ὁ ΝΒ. 1. ὙΠ θη εβα. ΠΝ 538; 
ἀπ᾽ Ρτὸ ἐξ γαι. Οἱ ΥἹ 80, 2. 180, 1. ΥΙΠ ὅ98, 1. 
ξ ὅ. αὐὔυτοῖς οὗτοι δαὶ., ΤΟΙ] πογατη ῬΙανίπαὶ εὐ ορπηϊ αὐτοῖς 

οἴη... Ρϑαοὶ ἀρδίουίογθβ οὔτοι οτὴ. Οἵ, δάη. Π1 98, 1. 

Ηρυδοὶ, 0292, δ δοοοηία νοσᾶθι] νεοδ, οἷ, 54. 

οοΙηρᾶγαι, -- νεοδαμώδων. εὐρέν πόντῳ 5ἰτηϊ τον ἀαἰχὶϊ 
6 Πἷβ νἱὰ, δάη. δὰ Κ 84, 1, 4«ΒαἩἁ Ἠομιϑυυβ. -- 'προστάξαντες. 
Ἠε]οιΐβ Βορ 8 ΜΈα6]], Ρον. 1 81. Οὗ δάη. ΠῚ 20, 1. -- Σικυώ- 

8 4, ἐν τοῖς πρῶτοι ποῆ νίοι, οοδοῖϊ, γιὰ. ὅθι: 9. ΠΙᾺ 
ΟΥ̓ Πὶἃ ΠῚ ΡΥ ΪΠΪ ΨνΘΡΘΠΔ ΠῚ 6581, 
50 πίον ρσῖπη 5. Οἵ δάη. π 
17, 1, Απίθα διιί6π) ᾿ἰᾶτη ῥτο- 
[δοίαθ δὔᾶηΐ νἱσὶπιὶ αυϊηαιιθ 
Πᾶν68 ἰγγθπηεβ ΟΟΥΙΠΙΠΙ ΟΓιτη 
(8 1015} -- ὁρμήσαντες. 
Οὗ, δάη 19. 1] -- ἀφεῖσαν. 
φΕΡΘαθη8. δύ ἰοοιῖο ΠΔΉ ΙΟα 
ἀφιέναι δυι ἢ, : ἀφιέναι εἰς 
τὸ πέλαγος, ἴῃ 4πιὰ βυρρ!εηά πη 
τὴν ναῦν εἰ τὰς ναῦς.“ Δδυ, 
Οἱ, Βετγοάοί. ὙΠ 195. οἱ Ἰωο. 
δὰ ϑὅόρῃ. Αἱ, 260ς,ᾳ, ἘἜνήσομεν 

ἢ. εὐ Οουϊη 118. οὐ Βοροιβ οου- 
᾿πποι1]β. τ ]]6 Τ 5508 6556. οἰἰδ ΠῚ 
Ὀιοά. ΧΙ 8, 8 ΒΟΥ Ό1,. 

8 δ. αἱ δὲ πέντε καὶ εἴ- 
κοσι... εἴκοσιν Αττικαὶς. 
ΟΠ, ΘΙ ἢ} ΒΟΙγαΘ ἢ: 
ΜΕ. 25... τἃἥοἢ ῬΑπουχηὶ (46. 40 
Ιοοο οἴ, Ὑπαο. ΠῚ 80, 1) ΟοΥιπτηῖϊο8 
βίδιϊοποῖη ΠαθαΪβ56 ἢᾶυγαῖ, Νοη 
οδϑάθπὶ δϑιηΐ ἰδ νἱρίητὶ ΑἸΠὸ- 
πἰθηβίατη πᾶν 65 ἀρὰ Ναυρδοίατη 
βίαι ποθὴ Παθθηΐο5. δία 488 
17. 2 εἶτοα ῬϑΙΟρ ΟΠ Π6880ΠῚ οἰιδίο- 



᾿4ϑηναῖοι 
Χαρικλέα͵ τὲ 
περὶ Πελόν. 
νησον καὶ 
Δημοσϑένη 
πρῶτον͵ μὲν ἕ 
μετ᾽ ἐκεί- 

νοῦ, ἔπειτα 
δὲ ἐς τὴν 

Σικελίαν 
ἀποπέμ - 
πουσιν. 
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ὁπλῖται ταῖς ὁλκάσιν ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ἀπ- 

ἤραν᾽ οὗπερ ἕνεκα καὶ τὸ πρῶτον ἐπληρώϑησαν, 
ὅπως αἡ οἵ ᾿4ϑηναῖοι πρὸς τὰς ὁλκάδας μᾶλλον 
ἢ πρὸς τὰς τριήρεις, τὸν νοῦν ἔχωσιν. 

20. Ἐν δὲ τούτῳ καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἅμα τῆς 
Ζεκελείας τῷ τειχισμῷ καὶ τοῦ ἦρος εὐθὺς ἀρχο- 
μένου περί τε Πελοπόννησον ναῦς τριάκοντα 
ἔστειλαν καὶ Χαρικλέα τὸν ᾿“πολλοδώρου ἄρχοντα, 
ᾧ εἴρητο καὶ ἐς Γάργος ἀφικομένῳ κατὰ τὸ ξυμ- 
μαχικὸν παρακαλεῖν ᾿Δργείων [τε] ὁπλίτας ἐπὶ τὰς 
ναῦς, καὶ τὸν Ζημοσϑένη ἐς τὴν Σικελίαν, ὥσπερ 
ἔμελλον, ἀπέστελλον ἕξήκοντα μὲν ναυσὶν ᾿4ϑηναί- 
ὧν καὶ πέντε Χίαις. ὁπλίταις δὲ ἐκ καταλόγου 
᾿ϑηναίων διακοσίοις καὶ χιλίοις, καὶ νησιωτῶν 

ὅσοις ἑκασταχόϑεν οἷόν τ᾽ ἣν πλείστοις χρήσα- 
σϑαι, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ξυμμάχων τῶν ὑπηκόων, 

τὸ πρῶτον Ναί, Η,, τε]απὶ τὸ πρότερον. Βοαυϊτι ταν 40 ἰπίεἰο, 
ΟΥ. ΠῚ 86, 4. Ν' 10. 9. 

τὰς δηίο ὁλκάδας ἴῃ ῬΙ᾽ αν Πλ15. ΕΠ ν15. πη] ἀθθϑί. 
(ἀρ. 30. 81. τῆς Δεκελείας αι. Η., 5815. θδπθ, φαοηΐαπι ῃἰς 

Ἰοοιιβ "15. ρᾶι!|0 ἃηίθ ΟΟΠΊ ΘΙ ΟΥαύιι8 οϑί. αϊρο τῆς 46δϑι. ΟἿ 88. 
ΨΠ] 8ὅ, 8, 564 εἰΐατη ὙΠ] ὅ, 2. 

τε ροβί περί οἵη. Ο"η68 ργδθίου ναί, Η, Βεβροπάθί εἱ καί 
δηθ τὸν σίημοσθϑένη ροϑίϊπηι, 

αἰδπαὶ ὁδ δ88 τλϊ την, --τ τὸν ρείβθογε νο ἶββα οχἰβίϊπια, Εδϑι 
νοῦν ἔχωσιν. ΟΥ, «αἅη. Π᾿ ἰαπιθρηῃ πος ἀπτίιβ ἃπδοο! ΕΠ ἢ 
Ὁ) ΠῚ, αίαπθ, δὶ τϑοία τέ δηία Πελο- 

ὦαρ. 20. 81. ζαρικλέα. πόννησον τορσερίμπι 68, Ῥυουβ 8 
Ηϊο ροϑίθα τππιιβ εχ ὑτὶοιηία γ-ὶ ποη ἔδγαπάσπιη, Ηϊὸ ἰσίμαγ ἀ6- 
γᾷ πηΐβ ἔαϊι, ὙἹά, Χ θη, Ηϊβυ. αν, ΠῚ Ιοημάδπὶ ρϑυιοα!απὶ τοί ραίϑηςΐ 
8, . Οοπιηι. 1 3, 81, -- 3ρ- ΒἘΒεῖβκ, θοῦν. αἱϊ. Ργὸ παρα- 
γείων [τε]. ,»,σο τέ τϑξθυσὶ τὶ καλεῖν Κύιθροῦ οοηϊοὶς παρα- 
νἱάθίαν δὰ βαρρυοββᾶπι δύ 8} λαβεῖν, τ ἃ 2. γαϊραία ΟμΠὶ 
ΧΡ ΘΒ58 1 ΓΟΒΡΟΠθηΐθιη βθηίθη- ὀὄδηρῇῃδβὶ αϑάδπὶ ἀἰοία ἃ ἃ πᾶν 6 5 
(ἢ {ὰπὶ ἰπἤθβίατο οὔᾶἂπθ οχρίθηδαβ δάνοοδγε 5ίρηὶ- 
Π Δ οοη ἃ π. “ἡ Κ 156 ἢ. ἢ6δί. 
Οὐοὰ 5ἱ ργοθεβ, τέ ροὺ δηδοο- ἃ ὃ, ἀπέστελλον. [Ἱπιροῖ- 
Τα ἀϊοίιτη 6558. οἱ ΤΠιογ- ἴδοίπαπι, ααοὰ 18, 8 ἰογβιίδη ἴπ 
ἀϊάθιη Ρτορτῖο καὶ τὸν “ημο- πτὐἰϊιίθπάο οσοιρᾶϊί, ογδηΐ 
σϑένη,, ὃν ἐς τὴν “Σικελίαν ΘΧΡΙΪ 65, ἢϊο δὰ γϑίϊοπθ ροϑίίατη 
ἀπέστελλον, μετ᾽ αὐτοῦ ἄμα νίἱάριιιν, ἀδ αυ ἀϊοίιπι 6ϑὲ δάη. 
περιπλέοντα ξυστρατεύεσϑαι [20,1. --- χρήσασϑ'αι, 56η88 
περὶ τὴν “Μακωνιπμήν, απᾶθ ἱποοπδίϊνο ἴῃ ἀϑὰπὶ ΘΟΠΨΘΥ- 
ΡοΒβινοπᾷ ὃ 2. οχίγ. βϑαπαηΐαγσ, ἰδγα. -- ὑπηκόων. ΟἿ, δάη.57,8. 
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εἴ ποϑέν τι εἶχον ἐπιτήδειον ἐς τὸν πόλεμον, ξυμ-- 
πορίσαντες. εἴρητο δ᾽ αὐτῷ πρῶτον μετὰ τοῦ Χα- 
ρικλέους ἅμα περιπλέοντα ξυστρατεύεσϑαι περὶ τὴν 
“ακωνικήν. καὶ ὃ μὲν .Ζημοσϑένης ἐς τὴν Αἴγιναν 
πλεύσας τοῦ στρατεύματός τὲ εἴ τι ὑπελέλειπτο 
περιέμενε καὶ τὸν Χαρικλέα τοὺς ᾿Δργείους παρα- 

λαβεῖν. 
21, Ἐν δὲ τῇ Σικελίᾳ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρό- 

νους τούτου τοῦ ἤρος καὶ ὃ Τύλιππος ἧκεν ἐς τὰς 
Συρακούσας ἄγων ἀπὸ τῶν πόλεων ὧν ἔπεισε 
στρατιὰν ὅσην ἑκασταχόϑεν πλείστην ἐδύνατο. καὶ 
ξυγκαλέσας τοὺς Συρακοσίους ἔφη χρῆναι πλη- 
ροῦν ναῦς ὡς δύνανται πλείστας καὶ ,Ῥαυμαχίας 
ἀπόπειραν λαμβάνειν" ἐλπίζειν γὰρ ἀπ’ αὐτοῦ τι 
ἔργον ἄξιον τοῦ κινδύνου ἐς τὸν πόλεμον χατεργά-- 
σεσϑαι. ξυνανέπειϑε δὲ καὶ ὁ ᾿Πρμοχράτης οὐχ 

8. 3. ξυστρατεύσασϑαι αι. Η. 
8 8. ὑπελείπετο οοὐαά. Οἷ δάη. 
ὅδρ. 91. 8 2. κατεργάσασϑαι εο44. Ρ᾽ αὐ τη, 

ΟὝΞΠΙ Ρ᾽ τ: 
ΟἿ, Βίδῃ!, δ θβι, 

8 8. ξυνέπειϑε ἴΤι, Ματο. Ῥα], Απρ. Μ. 6455. 6]. Οδπί. βη. 
σα ΟἿ ἀΠπ- 

8 8. εἴ τι ὑπελέλειπτο, [ς0]1, Μαίι. αν. 8. 396 δάῃ. 2 
δἱ φυαϊά ποπάππι δάεταί. Οὗ εὖ δάη. Π 17, 1. ΥἹ 19, 2] νοὶ 
838,6. Νοπ τϑοῖθ (Ἰ855. ἱπηρουῖ, ἰπίθ!οχοιῖβ: δ᾽ ἱπάθ οοθρὶβ- 
ἀείεπαϊν αἰβογορδηϊίαπι απδπάλη δβΒοηΐ.. .. Νβαιθ δηΪϊπὶ ΒΡΟΠάθγΘ 
ἰπίοσ ἤὰπο Ἰοομπι οἱ 88,0 βίαι 65. 
αυδ6 ΠΌΠἃ δϑί, οὖ ποὺ ᾿ρϑὰπι ατοα 
γου, ΟΠ ΠπΠΟΟἢ εοὔνδβ 
φιυτοκ γγᾶγ, ΠΟῚ ΘΧρΥΏΪῸΥ 
ῃἰδβὶ ΡΙαϑαυιαπιρουβδοίο. τσπαρα- 
λαβεῖν) ἀπὸ κοινοῦ τὸ περι- 
ἔμενεν. 8680]. 

ὕδρ. 21. δ 1, ὑπὸ τοὺς αὖ- 
τοὺς χρόνους τούτου τοῦ 
ἦρος. Οὗ ἿἹν 2. 1. Γύλ- 
ἱππος ἧκεν... ἄγων εεῖ. 
ΟΣ ΩΣ: 

8 3. ἀπόπειραν λαμβά- 
νειν, ΡΘγῖ σα] ἃ τὴ ΒΕ ᾽γ 6. πἰ 
πεῖραν λαμβάνοντας ΡΙΑί, τοί, 
8488. -- ἀπ αὐτοῦ, ῖ, 6, ἀπὸ 
τοῦ ναυμαχίας ἀπόπειραν λαμ- 
βάνειν. ,,,4πό νεῖ διά οχρ]ϊοοβ 

118 νἱάθαῦαν αὐρρυβ ἴοτθ, υἱ 
ΡΥΪπιο 5ιαιϊπι Θχρογϊπηθηΐο ἃ ααϊὰ 
Ρεονβοϊδηῦ, βεὰ 60 ἰηϊτῖο 1.505 
ἀείηἀθ ΡΙὰ8 τηοίαγοβ. “ς. Βα, 
-- ἐς τὸν πόλεμον, δὰ ἢος 
ΘΙ, δὰ 611 58 6685 51 ΠῚ 
ἵπνϑη ἀ πὶ. 

58. ξἕυνανέπειϑε.. -πρὸς 
τοὺς ᾽.43: οΡτδρίοσαθδπι αποᾶ 
τοῦ τυϑίτα Ἔχ ρ]θαν 8 ΘΟηΔι1 δυηΐ, 
αυὰ ἀε τὸ ἀϊχὶ ἴῃ ὅ πη. ΠΝ 
Βοηπ, Ρ. 988, ἐπιχειρεῖν ουπὶ 
πρὸς οοπϊπποί! ποα 6 δρυᾶ ΤῊ: 
πραὰθ δριιὰ δἰϊατη βοῦὶ Ρ(ΟΓ ΠῚ 
ΘΧΕΠΊΡΠ ΠῚ ἐχϑιαί. Ετ αυἱὰ ἀϑυ- 
μεῖν ἐπιχειρήσειν δἰϊαὰ εδβί 
ηἶϑὶ ἀθβροιϑιθ 86. δρσογοβδ- 
ΒΌΓΟΠΙ 655367. [{Π| Ὀτγενίίον ἀϊ- 

Γύλιππος 
καὶ Ἕρμο- 
κράτης πεί- 
ϑουσι τοὺς 
Συραπο- 

σίους τὰς 
ναῦς πλη- 
ροῦν καὶ 
ναυμαχίας 
ἀποπειρᾶ- 

σθαι. 
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ἥκιστ᾽ αὐτοὺς ταῖς ναυσὶ μὴ ἀϑυμεῖν [ἐπιχειρή-- 
σειν] πρὸς τοὺς ᾿᾿ϑηναίους, λέγων οὐδὲ ἐκείνους 
πάτριον τὴν ἐμπειρίαν οὐδὲ ἀίδιον τῆς ϑαλάσσης 
ἔχειν, [ἀλλ}} ἠπειρώτας μᾶλλον τῶν Συρακοσίων 
ὄντας καὶ ἀναγκασϑέντας ὑπὸ Μήδων ναυτικοὺς 
γενέσϑαι. καὶ πρὸς ἄνδρας τολμηροὺς οἵους καὶ 
᾿Δϑηναίους τοὺς 

[αὐτοῖς] φαίνεσϑαι᾽ 

ἥκιστα τοῦ 086,, 
ΟΠ1.7. ἰδοίατη 6Χ ἥκιστ᾽ 
τὴν ΟΧ μάλιστ᾽ αὐτὴν. 

ἐπιχειρῆσαι αν. 
ἐκείνοις Τι. Ἰδυγ, 

γεβη. Β. ο. 

Ὠἰβὶ 

Ματο. Ραὶ. 

ὑλθνμος χαλεπωτάτους 

ᾧ γὰρ ἐχεῖνοι τοὺς πέλας, οὐ 

αυοὰ ΝΜ. τι; Αὐ, Οἴν. 1. Κ. "Ὁ. τοῦ 
αὐτοὺς 5] "}}16Ρ δίαας Ὑ 16, 1 μάλιστα 
ΕΓ, δάη. 

ἀλλ᾽ ,ῦο [δ οὶ ΠἸπ6 ΘΔ ηγ115, ΟΠ. Υ᾽ αἵ. 
ἂν αὐτοῖς ΟΠ) Ῥᾶιιοῖθ 8115. Ὑαί., 

εἰ αὐτοῖς οπηηΐα εχ τϑροιϊο --- ἅτους Οὐ 6888 Ῥαίατηι8. 

ὁδηι, απο 5βηῖϊο, ἐπιχειρήσειν 
εχ ἐπιχειρῆσαι νοὶ ἐπιχείρησιν 
ἰη ον ργθίδηαϊ οϑιβᾶ δάἀβουρίο 
οΥαπα οἱ ἰθρ θη τι ΠῚ 6886 ΒΌΒΡΙΘΟΥ 
ξυνανἕἔπειϑε : οὐχ, ἤκιστ᾽ 
αὐτοὺς ταῖς ναυσὶ μὴ ἀϑυμεῖν 
πρὸς τοὺς ᾿4ῶ'., ἴ. 6. πανὶ θι5 
ποπ αἰ ἔΓῚ ἀ θγ ὸ δᾶνθν815 
ΑἸ ΘηΐΪΘη565.. (ΟΥ, Π9Ξ 88, 8. 
ὙΠ 60, ὅ.“ Β08}}, Θυϑεδί. σ απ. 
Ῥ. 8.54. Ῥγαδίτα Οἴδββ, 46 ἀθ- 
Ιθπάο ἐπιχειρήσειν ΘΟΠΒΘΠ 65 
Βεποιίίναπι τοῦ ἀϑυμεῖν οχοιι- 
ῬΠ15. οἰπιβά θῃὴ ΟΝ Ροβὺ ξυναΐί- 
ρέσϑαι (ΤΥ 10, Υ 28, 2) οἱ 
Ἰβλυτῆν ΠῚ ΒΈΛΙ (ΟΣ: 
ΥΠΙ 26, 1) ροβίεὶ ἀοίοθπαϊ, Ναπι 
ξυναίροντοαί τινος απἰ οἷπβ ἴρ- 
5115. τοὶ Ραγιϊοῖρ68. ἔπι; Ηον- 
Ἰη ΟΡ 68 ἃπίθπῚ ἰρ58 ἱπυλορίατιϑ 
ΠΟ Ρᾶυϊΐοερβ ἢν τοῦ μὴ ἀϑυ- 
μεῖν, 564. ἃ]|105 ΡΑΓΟΙρ65. ἔδοῖι, 
ΜυΙὸ παΐπαβ πὰο ΔΙΟΡΥῚ ροίθγαύ 
ξυνεπιλαμβάνεσϑαι, ΦαΟὨΪ8 ΠῚ 
ἰρϑιαπη. θυ ΠῚ 5 ΠΊΡΙΘΧ ἐπιλαμ- 
βάνεσθαιν οὐτα σεοπεῖϊνο ἰπηρὶ- 
αν, Οδιθγπατη ἀρίθ ἰὸ Ἠρυπιο- 
οΥαΐο5. οαπὶ αὐ]ρρὸ ἀναπείϑειν 
αἸοϊιαγ, ααοα οἰνὶθ5. 5118. ΟἿ 
δηΐοα δὰ ρασθῆὶ ἰδοίθπαδηι ἰη- 
οΟἰϊπαβϑϑϑηΐ (2, 2), δ] 1. Ῥογβιαβῖ., 

Απρ. Μ. πι|. 855. αν. Οϑδηί, 

αὐτοὺς Ρα]. Ατὑρ.. Ηδρο 
“Ὁ δάη. 

Οὐ. 7, 4. -- οἴους ἈΕῚ 4ϑη- 
τας ἥττης Οἵ, Μαδιῃ. 8 478 
ΠΗ. 2. Κταθρ,. αν. ὙΠἢ ἜΑ 5} 
-- καὶ πρὸς ἄνδρας τοῖ- 
μηροὺς... φαίνεσθαι, οἱ 
Δάν ΘΥβα5 Ἰποζηῆπιῴς διάδοο5 
608, 4πὶ νἱοϊβδίη διάδοὶᾷ 
αὐ Θη  Υν, δ Λα ν 58 1Π10 8 586 
ΘΧ ΒΡ ΘΓ 6. Θαΐ αὐτοῖς γϑεϊπθηΐ 
πρὸς ἄνδρας ἄς . ᾿λϑηναίους 
ΡΓΟΡυΪΘ ἰπίον τοὺς οἱ ἀντιτολ- 
μῶντας ἱπίογροπθηᾶάα ἔμπ1556 οθη- 
5θηΐ, αὰἃ ἀ6 τὸ οἵ, δᾶπ, ΙΥ 20, 4. 
ϑοὰ ἀβαπϑῖὴ ἰού νοῦρθα αποὶ ΠΗ 
Πα Θπηὰ5Β. δἷθ ἃγίϊο!ο δηίθροπὶ 
ΠΟῸΠ ΠΊΘΠΪ Πἰ Πη15, Εὐϊ8 ΠῚ ΠΊΪΠ 15 
Ρτοῦδηλι5 αποᾶ (Ι655. ϑουῖρβὶν 
χαλεπωτάτους καὶ αὐτοὺς φαί- 
νεσῦαι. Νᾷπι 81105 ἰΐθπι συν 8- 
Β'Τη05 6556. ΠΟ ἀἰϊοίιπΠι δῖ, ααἰᾷ 
τολμηρούς ποαιθ ρθΓ 56. 68ΠῚ 
βθηθθη απι Ποὺ δαῖτ ἰἰὰ ἱπίθν 
56 τϑίδυπημιν τολμηροῦς εὐ χα- 
λεπωτάτους, βοᾷ τολμηρούς οἱ 
τοὺς ἀντιτολμῶντας, αποα ἰάεπι 
ἴετθ θϑί δίᾳιιβ τοὺς καὶ αὖ- 
τοὺς τολμῶντας. Ἐν γὰρ 
ἐκεῖνοι. . 1 ᾧ γὰρ ἐκεῖνοι, 
φησί, φοβοῦσι τοὺς πέλας, 
τουτέστι διὰ ϑράσος καὶ οὐχὶ 
διὰ δυνάμεως ὑπεροχήν, τούτῳ 
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δυνάμει ἔστιν ὅτε προύχοντες, τῷ δὲ ϑράσει ἐπι- 
χειροῦντες, καταφοβοῦσι, καὶ σφᾶς ἂν τὸ αὐτὸ 

4 ὁμοίως τοῖς ἐναντίοις ὑποσχεῖν. καὶ Συρακοσίους 
εἰ εἰδέναι ἔφη τῷ τολμῆσαι ἀπροσδοκήτως πρὸς 
τὸ ᾿4“ϑηναίων ναυτικὸν ἀντιστῆναι πλέον τι, διὰ 
τὸ τοιοῦτον ἐχπλαγέντων αὐτῶν, περιγενησομένους 
ἢ ̓ Αϑηναίους τῇ ἐπιστήμῃ τὴν Συρακοσίων ἀπει-- 
ρίαν βλάψοντας. ἰέναι οὖν ἐκέλευεν ἐς τὴν πεῖραν 

ῃ τοῦ ναυτικοῦ καὶ μὴ ἀποκνεῖν. καὶ οἵ μὲν Συρα- 
κόσιοι. τοῦ τε 1! υλίππου καὶ ᾿Ξρμοκράτους καὶ εἴ 
του ἄλλου πειϑόντων, ὥρμηντό τὲ ἐς τὴν ναυμα- 
χίαν καὶ τὰς ναῦς ἐπλήρουν. 

᾿ 22, Ὃ δὲ 1 ύλιππος ἐπειδὴ παρεσκεύαστο τὸ ὉΠ μι 
» τ 

ναυτικόν,. ἀγαγὼν ὑπὸ νύκτα πᾶσαν τὴν στρατιὰν οἴῳ κατά 
Ἁ ἈΝ 3 Χ Α » Ρ) - ΄ ΄, 

, πεζὴν αὐτὸς μὲν τοῖς ἐν τῷ Π]λημμυρίῳ τεί-- τὲ γῆν καὶ τὴν πεζὴν αὐτὸς μὲν τοῖς ὦ Πλημμυρίς φ  Ὁ» 

ὑπάρχειν, 5. ν. γρ. ὑποσχεῖν Η. Οἷἃἁ, «άπ. 
δ 4, τι ΟΠ]. ΟἸΊΠ6Β ργδοίου Καί, ἢ. ΟἿ 109. 
περιγενησομένους αι. Ἡ,, ὑϑιαυὶ περειεσομένους. 
δ; τοῦ ᾿Ἐομθεϑήέτους ΟἸΠΠ65 Ρ δοίθυ αι, Η, 

22, 81. παρεσκεύαστο ὅν. Η. » παρεσκευάσατο τοϊϊαχαΐ, 
ϑεα ἸΝ γ ΘΛ ΠῚ οϑί, ΝΠ) οἰ 556) ΟγΠρραβ ΠῸΠ ἶρ86 οοιηρᾶνανί, 
5864 Θγνυδοιβαποβ τὸ ΘΟΙΠρΡΑΙ ΓΘ ΔαΠονίαίι5. οϑ, Οἵ, ΔΝ είαπ. 
ῬΆτΓΟΙΡ. ἢ. 11: 

ἂν καὶ ὑπὸ Συρακοσίων ἐκφο- βλάψουσι. ΞΞΞ τὴν Συρακο- 
βήσεσϑαι τοὺς ᾿4ϑηναίους. σίων ἀπειρίαν. Μασὶβ οτὰ- 
50Π0]. -- τῷ θράσει, Β5Βι1ἃ ἐ{οτΥὶδ 4 8] τοὺς Συρακοσίους 
δυάδοῖὶᾶ. -- καὶ σφᾶς ... διὰ τὴν ἀπειρίαν αὐτῶν νοὶ 
ὑποσχεῖν, 56 4«ὰσᾳὰ8 ἰάο πὶ ἀπείρους τοὺς “Συρακοσίους. 
(πάθη τηθύιΠ}} ρΔΥΓΪ(ΘΓ 8 ὅ. τοῦ τε Γυλίππου. 
Δαν νυ 5 ΒιυθίοούατοβΒ πειϑόντων, ἷἰ. 6. τοῦ τε Γυλ. 
(ργδϑθίλα 5) 6556. Οἱ. Ριπα, καὶ Ἕρμοκρ. πειϑόντων καὶ 
δι, Η ὅ4 πλοῦτος βαϑεῖαν ὑπ- εἴ τις ἄλλος ἔπειϑε. Οἱ. ΒΌΡΠ. 
ἔχων μέριμναν, ΟΡ α! 6π.ἴἃ Ρτο- ΑἹ, 488 ἐξέφυν πατρὸς εἴπερ 
ἔιππάδ Θαγᾶ ΠῚ τπρηΐϊ σα Ὁ- τινὸς σϑένοντος ἐν πλούτῳ 
ἰοῖθ 85 βίνθ ρυ δ 6 6η8, Εγυθια Φρυγῶν, 80 τος αν. 8 δδθ 
σφίσιν τὸ αὐτὸ ὑπάρ- δάη. 2. ἃ 617, το τῦθα, ΟἹ: 
χειν Τληννοοά, ἴῃ ΑππΠΔ]. ΡῈ}}. ἃ, ὃ. 60, 10 ἃάη. 9. 
1802 ρ. 202. Ῥτο σφᾶς ΒΕΚΚ. ὕδρ. 32, δν1} ἐπειδὴ παρ 
σφεῖς τᾶν, 5εα οὗ 111,3. εσκεύαστο, ΟΠ 10. 1" ἱπΠ 
ΝΠ 82, 8. 102, 1. -- ἀγαγὼν, οὑπὶ 

8 4. καὶ Συρακοσέους δἀαχῖδδεί. ΟΥ ΙΝ 58, 1. Οοιο- 
ὁδί.» ἷ. 6. καὶ εὖ εἰδέναι ἔφη τυ ἰοίιπὶ πηοπιθταπι ἀγαγὼν 
ὅτι ᾿οἷ Συρακόσιοι τῷ τολμῆσαι ᾿ς... πεξὴν ἀυποθιβ ἰπ5Θα 16 ΠΕ} 115 

ΤᾺΝ [π᾿ τἰσεῆυ σε πλέον ΠΣ ΤῊ. ριδοροβυῖϊῦ, απδϑὶ ἰηΐια 
περιέσονται.... ἡ 4ϑηναῖοι.. ΡΘυγθοια ΓΒ 655 τὰς δὲ τριήρεις 



λασσαν 
, 

προσβαλλει" 
2 ἐπ 

καὶ ἐν ᾧ 
πρατερὰ γί- 
γνεται ναυ- 

μαχία, 

τὰ ἐν τῶ 
Πλημμυρίῳ 
τείχη αἵρεῖ. 
αἱ δὲ νῆες 
τῶν Συρα- 
σίων τρέ- 
πονται. 

46 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΡΑΦῊΗΣ Η, κβ΄. «γ΄. 

χεσι κατὰ γῆν ἔμελλε προσβαλεῖν, αἱ δὲ τριήρεις 
τῶν Συρακοσίων ἅμα καὶ ἀπὸ ξυνϑήματος πέντε 
μὲν καὶ τριάκοντα ἐκ τοῦ μεγάλου λιμένος ἐπ- 
ἔπλεον, αἱ δὲ πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἐκ τοῦ 
ἐλάσσονος, οὗ ἦν καὶ τὸ νεώριον αὐτοῖς, [καὶ] 
περιέπλεον, βουλόμενοι πρὸς τὰς ἐντὸς προσμῖξαι 
καὶ ἅμα ἐπιπλεῖν τῷ ΠἈΟλημμυρίῳ, ὅπως οἱ ᾽4ϑη- 
ναῖον ἀμφοτέρωϑεν ϑορυβῶνται. οἱ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι 
διὰ τάχους ἀντιπληρώσαντες ἕξήκοντα ναῦς ταῖς 
μὲν πέντε καὶ εἴκοσι πρὸς τὰς πέντε. καὶ τριάκοντα 
τῶν Συρακοσίων τὰς ἐν τῷ μεγάλῳ λιμένι ἐναυ-- 
μάχουν, ταῖς δ᾽ ἐπιλοίποις ἀπήντων ἐπὶ τὰς ἐκ 
τοῦ νεωρίου περιπλεούσας. καὶ εὐθὺς πρὸ τοῦ 
στόματος τοῦ μεγάλου λιμένος ἐναυμάχουν, καὶ 
ἀντεῖχον ἀλλήλοις ἐπὶ πολύ, οἱ μὲν βιάσασϑαι 
βουλόμενοι τὸν ἔσπλουν, οἵ δὲ κωλύειν. 

28. Ἐν τούτῳ δὲ ὃ 1] ὑλιππος, τῶν ἐν τῷ 
Πλημμυρίῳ ᾿4ϑηναίων πρὸς τὴν ϑάλασσαν ἐπι- 
καταβάντων καὶ τῇ ναυμαχίᾳ τὴν γνώμην προσ- 
ἐχόντων, φϑάνει προσπεσὼν ἅμα τῇ ἕῳ αἰφνιδίως 
τοῖς τείχεσι. καὶ αἱρεῖ τὸ μέγιστον πρῶτον, ἔπειτα 
δὲ καὶ τὰ ἐλάσσω δύο, οὐχ ὑπομεινάντων τῶν 
φυλάκων, ὡς εἶδον τὸ μέγιστον ῥᾳδίως ληφϑέν. 
καὶ ἐκ μὲν τοῦ πρώτου ἁλόντος χαλεπῶς οἵ ἄν- 

καὶ, 40ὸ 5 πίαχϊὶβ ἐπ δία γ, ὁπ, Η, Κ4]}. 
8 2. ἔκπλουν δαὶι. 

ἐντὸς τσῦ μεγάλου λιμένος 
συμμῖξαε. 8680), 

8.2. ἀντιπληρώσαντες. 

ες, ἐπιπλεῖν ἐκέλευεν. -- αἴ 
δὲ πέντε καὶ τεσσαρᾶ- 
κοντα, ἷ. 6. ἐείετδο ΧΤΝ, απδ6, 
δἱὶ ΧΧΧΥ ἀρίγαχουϊβ, γοϑίδηϊ: 

Ε : Ξ Βεβρίοουθ δὰ ληρουν 21. ὅ 
ΠΔΠ] ππηΐγοῦβαθ οοἰορσίηία [υ͵5568 Ῥ ΤΣ 50 , 

; ΕΣ ΝΣ ἀοοού Αὐτ, οὐ βἰπη]ϊα οοηΐονὶ 
ΘΧ δυίΐουϊο βἰ γα  ΠΠ6Υ δίᾳιθ 24, 1 - ι , ΘΧομρίᾶ. -- ταῖς μὲν πὲντε 
ἴῃ τὰ δὲ δύο εἰ 25, 1 αἱ δὲ 
ἕνδεκα ροβίίο οΟἰΠσοπάατη οϑβῦ, 
ΟἿ ὁ. 817 μοχί, οὶ τοῖν, δάπι,--- 
νεώριον. Ὠεὲ Ποὺ οἵ, ΗοΪπι. 
ΗΪϊβι. 516, ΠΡ. 382. -- περει- 
ἐπλεον. Οτιγρίδμι. --- βουλό- 
μενοι. Ὅ6 πιαβοι!ηο οἵ. δάη, 
1110, 4. --- πρὸς τὰς ἐντὸς 
προσμῖξαι) ταῖς ἰδίαις ταῖς 

καὶ εἴκοσι. Ὧδε διυἰζοαϊο εἴ, 
αάπ. 1 116,1. 

Οαρ. 38. 81. ἐπικαταβάν- 
φοῶν . ΟἿ, πὰ ΙΝ}, ἡ 
φϑάνει προσπεσὼν, ρτὶπ5- 
αὔδα οὰπὶ ργομίθεια ροϑβϑβθηΐ, 
ἰηναϑῖὶῖ. ὃ 

8 ῶ. τοῦ πρώτου ἁλόν- 
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ϑρῶποι, ὕσοι καὶ ἐς τὰ πλοῖα καὶ ὁλκάδα τινὰ 

κατέφυγον, ἐς τὸ στρατόπεδον ἐξεκομίζοντο᾽ τῶν 

γὰρ Συρακοσίων ταῖς ἐν τῷ μεγάλῳ λιμένι ναυσὶ 
χρατούντων τῇ ναυμαχίᾳ ὑπὸ τριήρους μιᾶς καὶ 
εὖ πλεούσης ἐπεδιώκοντο᾽ ἐπειδὴ δὲ τὰ δύο τει- 
χίσματα ἡλίσκετο, ἐν τούτῳ καὶ οἵ Συρακόσιοι 

ἐτύγχανον ἤδη νικώμενοι, καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν φεύ-- 

γοντὲς ῥᾷον παρέπλευσαν. αἵ γὰρ τῶν ΦΣυρακο- 

σίων αἵ πρὸ τοῦ στόματος νῆες ναυμαχοῦσαι 
βιασάμεναι τὰς τῶν ᾿ϑηναίων ναῦς οὐδενὶ κόσμῳ 
ἐσέπλεον καὶ ταραχϑεῖσαι περὶ ἀλλήλας παρέδοσαν 
τὴν νίκην τοῖς ᾿Α4ϑηναίοις" ταῦτας τὲ γὰρ ἔτρεψαν 
καὶ ὑφ᾽ ὧν τὸ πρῶτον ἐνικῶντο ἐν τῷ λιμένι. 
καὶ ἕνδεκα μὲν ναῦς τῶν Συρακοσίων κατέδυσαν 
χαὶ τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνϑρώπων ἀπέκτειναν, 
πλὴν ὅσον ἐκ τριῶν νεῶν, ος ἐζώγρησαν τῶν 
δὲ σφετέρων τρεῖς νῆες διεφϑάρησαν. τὰ δὲ 
ναυάγια ἀνελκύσαντες τῶν “Συρακοσίων καὶ τρο- 
παῖον ἐν τῷ νησιδίῳ στήσαντες τῷ πρὸ τοῦ 
ΠΙλημμυρίου ἀνεχώρησαν ἐς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. 

Οάρ. 38. 8.3. καὶ ὑπὸ Η, Ιάδπὶ δπίθα γὰρ ὁπ). 
8 3. ναῦς οπι, Η,, 4ὸ ποηηῖ}}} βαβρθοίαπι Βογοῖ, ηἰβὶ ἴῃ ΘΟ θὰ 

26, 1 χοἰ βϑοῖ. 
αὐτάς τε Ἡ. 

γα οἵ, δάη,1 90, 1. ϑαηί πᾶν68, 
αι 6χ ροῦίὰ τηϊποῦδ ΟἰγΟῸΠ- 
νθοίδθ διϑηΐ (22, 1): 
4, πλὴν ὅσον, ριδεοίοΥ- 

4υ8πηῚ αποὰ οΧ αἷθαβ. πᾶν ὶθὰ8 
ΠΟΠΊΪΠ65 ΠῸΠ πρέϑύπηῖί. (ΠῚ 
οδάθπὶ Ὀγονίιαίς πλὴν ὅσον ἀϊο- 
τὰ δϑὺ ἃ ΡΙδί, ἀθ [,μ6ρςρ. θ0708. 

τος. αϊ50 455. ργορίθν ρῦδο- 
ΘΓοββι ἢ τὸ μέγιστον πρῶτον 
ἢΐο πρῶτον 5οτίρεῖ:. Νὰπι {Π|1Ὸ 
4αοα 18 πρῶτον͵ δαϊδοιν απ. εβί. 
ΟΕΥ 66,3. --τὰ πλοῖα. Εϊοηΐτη 
τὰ πλοῖα τὰ μεγάλα Ἰθὶ 5ίδιῖο- 
Π6Π] Παθορδηΐ, Υἱα. 4, ὅ. --- τὸ 
στρατόπεδον. διρηϊβοδηίαν 
οαβίτα Ῥγῦορε ἀμπριϊσεπὶ πιυση θὅθά, -- τῷ νησιδέῳ ... 
ἰηἴγα Ερίροϊαβ 5ἰία. Οἵ'. δάηῃ. Πλημμυρίου. Δηίο ΡΙοΠηηλΥ- 
8,8. - τῶν γάρ. .. ἔχρ!β!- τἰμπὶ δά ᾿Ἰπίγοὶ ΠῚ Τη ΔΘ. ΡΟΥΐ5 
ΟδίαΓ, ΟἿΓ χαλεπῶς οἴδαρουῖπι, Ρᾶῦνᾷ ἰηβυϊα ἰδοοῖ, απ88 ΠΟΠΊΘΗ 
- τῇ ναυμαχέᾳ. ἜΝ 4υδ8 
ρΡοβύ νϑρᾶ ταῖς ...- ναυσί 53λ6 

Α068556 ροβϑιηΐ, ἀο!οτὶ Δα αδη 40 
νοὶαἱς Κυιιος. ϑεὰ ΘΕ 1οθν Ὡς 

: ὃ ὃ. αἴ πρὸ. ναυμα- 
χοῦσαι. ἴ)6 οοἰ!οοσδίίομα. [ι0- 

ποΐαηὶ πο Υἱἀθίαν ἢδΌυΪβ56.. 
Ηοάϊθ 1501]4 46] σα βϑιθι!αοοῖο 
νοσδίιν. Βτοὰ, Εδηι 5ίρῃὶ- 
ἤσαν! ραίΐδις οἰἰᾶὰ ΟἸαν, δ510. 
Ρ. 182 εὐ 1 οαϊ, ἀρυὰ ΒΙοοπι, 
ΠΡ. 082. Ριδϑθϑίθγ. δᾶπὶ ἰΔηΊΘἢ 



αὕτη δὲ ἡ 
τοῦ Πλημ- 
μυρίου ἄλω- 
σις μέγιστα 

ἔβλαψεν 
᾿ϑηναίους. 

48 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, κὃ. κε΄. 

24, Οἱ δὲ “Συρακόσιοι. κατὰ μὲν, τὴν ναυμα- 
χίαν οὕτως ἐπεπράγεσαν, τὰ δ᾽ ἐν τῷ ̓Πλημμυρίῳ 
τείχη εἶχον καὶ τροπαῖα ἔστησαν αὐτῶν τρία. χαὶ 
τὸ μὲν ἕτερον τοῖν δυοῖν τειχοῖν τοῖν ὕστερον 
ληφϑέντοιν κατέβαλον, τὰ δὲ δύο ἐπισκευάσαντες 
ἐφρούρουν. ἄνϑρωποι δ᾽ ἐν τῶν τειχῶν τῇ ἁλώ-: 
σει ἀπέϑανον καὶ ἐζωγρήϑησαν πολλοί, καὶ χρή- 
ματα πολλὰ τὰ ξύμπαντα ἑάλω ἜΣ: γὰρ τα- 
μιείῳ χρωμένων τῶν ᾿4ϑηναίων τοῖς τείχεσι πολλὰ 
μὲν ἐμπόρων χρήματα καὶ σῖτος ἐνῆν, πολλὰ δὲ 
καὶ τῶν τριηράρχων, ἐπεὶ καὶ ἱστία τεσσαράκοντα 

τριήρων καὶ τἄλλα σκεύη ἐγκατελήφϑη καὶ τριή- 
θεὶς ἀνειλκυσμέναι τρεῖς. μέγιστόν τὲ καὶ ἐν τοῖς 
πρῶτον ἐχάκωσε τὸ στράτευμα ἰτὸ] τῶν ᾿4ϑηναίων 
ἡ τοῦ ΠΠλημμυρίου λῆψις" οὐ γὰρ ἔτι οὐδ᾽ [οἵ] ἔσ-. 

Οᾶρ. 34. 8 2. ὥστε οεοἀά., ὥσπερ Ιεβῖς ΕἸαν. 005, Απέΐψα. 
ΧΥῚΠ 9, 1 Τίν. νεῦθᾶ 56. Ἰπηϊιίπθ: ἐχρῶντο τὲ ὥσπερ ταμιείῳ 
ταῖσδε ταῖς πόλεσιν. ΟΥ̓. ἀάη, 

τῶν τριηράρχων Θα Ρϑιο5. 8115.  δί., τϑί αὶ τῶν οἵη, 
ὃ ὃ. μέγιστον δὲ οἴγπε5 ρυϑοίον Καί. 
τὸ οἵη. δαί, Η. Μ. Ατ, Ε. 
οἵ οι. αι. Ἢ. 

Ἰθ]άθ πη) 6886 δ] θυ πὰ ἰπβι απ), 05 ΔΡΘΡΆΠΓΓ δχοπιρίᾷ δ 116 Γ 
απδθ ὅπ Μίανϊοδμῃο ποῃλίποίαν, δη0 ἱπίογργοίδπάα, ΟΥἍ, Καυρῃπ. 
ὑπ ππῈ «Τ δίνη στ. μ᾿ ΤᾺ εἰ ὅτ. πᾶς. 8.469, 1. Ωυοά τε- 
(06}}. ὅγν. Ρ. 77 5Ρ., 486. οἰϊδῃ) βου ρβι ΠΊ5 ὥσπερ Θύ Β᾽Π1}Π115. 681 
ἴῃ 1θακὶϊ βῖνα ΒΙοουιῆθ αἰ ἰα θα ἰγδάϊίαα ΒΟΥ ρίθναθ. 48 ΠῚ ἅτε ἃ 
ΘΥΡΔΟΙΒΑΡαΠΙ ἀεἸποαία οβί, βεὰ Βεκκ. ργοροβίία τη εἰ [Ιοβθρηὶ 
ἴα, αἂὕὖ ΒΟΟραΪα5. ροίϊα8 ν᾽άθαῖαῦ ἰτηϊ δι οΠ 6 ΟΠ ΘΠ ἀδίμΓ, 
6586. ατιᾶτη ἰηβαΪα, 8. 8: ἡ μέγιστον δὲν. τι 

ὕαρ. 24, 81. αὐτῶν, ἰ. 6. ἐκάκωσε. Ἦοο Ἰοαπδηὰϊ ρθηι5 
τῶν (ληφϑέντων) τειχῶν. Οἷ. ρονποι δὦ Μαῖῃ. ὅν. 8 418 
ΥἹΙ 98. 4. άπ. 8; Πδηὶ 1816 ἴθ] Ρ] αγ8 [15 

8.2. χρήματα... ἕἑάλω. κροιβαίίΐγαπι δαϊδοιίνοῦαπι πρθα- 
θεὲ χρημάτων νοῦοβ νἱά. δάῃ. ΝῚ {υὰ5 φϑῃηβιὶβ δα γεῦρα ὠφελεῖν, 
49, ὅ. 91, ὅ, ἀθ γ Ῥιοά. ΧΠῚ βλάπτειν, 51 ΠΉ1Π1ἃ ΔΡΡοπὶ ἀοοοίαν, 
9, Δ οἱ ΡΙαι. Νῖο. δ ν-- ὥσπερ ΟΠ δἰησαϊαΥ ΠΟ ΤΠΪΠ 5 τϑοίθ 

χρωμένων. Οποά ἴῃ οοἀά. κπἰὶ Ιἰοθδΐ. Οἱ. ΝΗ 44, 4 μέγι- 
ἰδσίταν ὥστε πεϑαῖθ, αἱ ἃριὰ στον δὲ καὶ οὐχ͵ ἥκιστα ἔβλα- 
ἰγαρίοοβ οὐ Πογοάοίμπι, ,Ῥύὸο ὡς ψεν ὁ παιανισμός, Υ 82, ὅ μέ- 
6556 ροίδϑὺ δὖ οὰπὶ ταμεξέῳ ἰθηρὶ γιστον ὠφελήσειν, Χοη. Ογτ, 
πθατι6 πιοῦθ Ἠογοάοίθο 84 χρω- Υ 8, 80 μέγα βεβλάφϑαι. ἣ τ 
μένων ΡΘΡΕΪ ΠΟΥ, Νὰπι] ατδ8ὲ Κιπορ, αν. 8 46, ὅ ἃ8η, 7. 6 
ὥστε οὐχ ρανεοἰρίο ᾿αποιὶ ΡΓδοίον νουθ5 ἐν τοῖς πρῶτον εἴ. 
ἤπιηο ἸοΘῸ ΠῚ 6χ Αἰἰοῖβ βοτίριοῦῖ- ὀ ὀ δάῃ, 19, 4, -- οὐ δ᾽ 
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πλοι ἀσφαλεῖς ἦσαν τῆς ἐπαγωγῆς τῶν ἐπιτηδεί-- 
ὧν (οἵ γὰρ Συρακόσιοι ναυσὶν αὐτόϑι ἐφορμοῦν-- 
τὲς ἐχώλυον καὶ διὰ μάχης ἤδη ἐγίγνοντο αἱ ἐσ-- 
κομιδαί), ἔς τὲ τὰ ἄλλα κατάπληξιν παρέσχε καὶ 
ἀϑυμίαν τῷ στρατεύματι. ᾿ 

25. Μετὰ δὲ τοῦτο ναῦς τε ἐκπέμπουσι δώ- ἐν εν 
δέκα οἵ Συρακόσιοι καὶ ᾿᾿γάϑαρχον ἐπ΄ αὐτῶν ἘΕΣ ἐκπέμ- 

Συρακόσιον ἄρχοντα. καὶ αὐτῶν μία μὲν ἐς 11ε-- κνὉ Π 
λοπόννησον ὥχετο πρέσβεις ἄγουσα, ὅπως τά τε λοπόννησον, 

σφέτερα φράσωσιν ὅτι ἐν ἐλπίσιν εἰσὶ καὶ τὸν Ἔ ἀρμτος 
ἐκεῖ πόλεμον ἔτι μᾶλλον ἐποτρύνωσι γίγνεσϑαι" Ως ἐς τὴν 
αἵ δὲ ἕνδεχα νῆες πρὸς τὴν ̓ Ιταλίαν ἔπλευσαν, πυν-- ἐσμες 
ϑανόμεναι πλοῖα τοῖς ᾿ἡϑηναίοις χρημάτων γέμοντα Λοκρούς. 
προσπλεῖν. καὶ τῶν τὲ πλοίων ἐπιτυχοῦσαι τὰ 
πολλὰ διέφϑειραν καὶ ξύλα ναυπηγήσιμα ἐν τῇ 
Καυλωνιάτιδι κατέκαυσαν, ἃ τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἕτοῖ- 

ταῖς ἐπαγωγαῖς γρ. αν, ΟΥ̓́, δάη. ᾿ 
τἄλλα Ὁ. 1, Κὶ πα, Ατςὶ ἢν. Ηἶπο ΒΈκκ, τάλλα. 864 ἴπ ἔογπλαϊα 

ἐς τὰ ἄλλα ΟΡΆΒ18 Ρἰφγαπιαα Βμϑγηϊίαγ, αὐ 11, 2, 0, 4. ΠῚ 86, 6. ΥἹΙ 
1ὅ, 2. ΥΠΙ 77, ἃ: ἐς τἀλλα ἰάταθη [ἰδτὶ 1 ΒΟ ΝΙ 72, α ΝΙ 4. 

ΠΡΕΣΕΙΕ Μ. 
Οαρ. 3ὅ. ὶ 1. ὅπως αι. Η., τγοϊϊαυὶ οἴπερ. ΠΙαὰ Ηριτη. 6 ἄν 

1 12. γϑοῖρὶ ἰαθϑῦ, ργοΠοηθη νοὶ ΡΓΟΡίοΡ δαάϊιιπι περ ἴθι] Ρ0586 
ἰηδιίαίιβ, ὨοθΓ. Ῥ. 121 ϑβεγνδίο ΡΙΟΠΟΠιΪη6 νἱχ ἀπθίμπι 6558 ἀἰοῖι, 
ααΐη ἔπίανα γϑβεϊ θη βἰπί. ἘΠ φράσουσι οοτία Ἰορὶειν ἴθ Απρ,. οἱ 
ΟΟΓΡ, πὶ. Νϑτη σοη ΠΟΙ ΠῚ ΟἸΠῚ ΡΤΟΠΟΠΙΪ ΠῚ 115 ΕΣ τ ἰδιῖν!5 
σΟΠΒΟΟἰ Δί ΠῚ ηἶβὶ ἴῃ νΘίθΓ ΠῚ ΘΡΙΘΟΓΙΠῚ 5ΘΓΠΊΟΠΘ. ΘΟΠ51Π10 ἱπάϊοαπαο 
ΠΟμ ἰηβθρνῖγα δἰῆιμηδίὶ ἤθνπι. δὰ ὅορι. Οδα. 60]. 190. Οδτίε δρυά 
Αὐἴσο85. βουϊρίουοβ ἴα σοηϊπηοίν 5 ΠΟ ἰηγοθηϊιν, ΝΠ ἴῃ Χρη. 
Με. Π| 1,14, «πο ΘΧΘΠΊΡ ΠῚ Καθμη. τ. τπιᾶχ. 8 δῦϑ, 4 Αβῇέεγι, 
ἀαπθίαπι ποη ἐδ ααἴη οἷς ἀμυνοῦνται ἰεσϑηάτιηι 5ἰ0. 8:64 βιἰϊδηι 
ΓΘΟΘρίο ἔμίμγο ΠῸῃ δρίαΠι δὲ οἵπερ, αἱ [τὰ 6 πὶ, 

τά τε σφέτερα, ΝΠ ΠΣ ΤΠ ΤΡΙΠΠΙ. 
γέμοντα χρημάτων οπιπ65 ργϑοίοι αὶ. Η, 

ἐπιτηδείων. Βαθνδοιῖο 
Ομ πο ἃϊα5 ΠῸπ ροίαϊύ τα το 
Ἰηύγαρθ Ρογία πὶ ἀϊοίϊίαγ. ρτῸ 

χρημάτων γέμοντα. ϑαπὶ 
ΤῸ5 δὰ 611 πἀδὰπὰ προρβϑβαιίᾷθ, 
σῇ, δάῃ, 24, 2. 

σΟΙ ΠΘἃ ἐὰ ἰρΡ50 8568 ηᾶνὶθα8 
ΘΟ θα ἢ Δαν θηεῖθ 5, 
βίο αὐ δυβίγδοίατη ῬΓῸ ΘΟΠοΓΙοίο, 
αυοὰ ἀϊοαηι, Ροβίταπι 511. Οἱ, 
Υ 82, ὅ. -- παρέσχε, ἡ τοῦ 
Πλημμυρίου λῆψις. 

Ο8ρ. 25. 81. αἱ δὲ ἔνδεκα. 
6 γιΐοι!ο οὖ. δά. 292, 1. 

ΤΒαογαϊαϊς ΥΟ]. ΙΥ͂. θεοί. 1. 

-- 

82. ἐν τῇ Καυλωνιατιδι. 
θε Οδυϊομπία [ι]1ὰ6 νἱά. 50, 
Ρ. 261, «ᾳ«υἱ ἱπίον. ϑαργδη οἱ 
ΘΟ θυ πὶ οΟἸ] οοδέ, ΡΑι5. ΥἹ 8, ὅ. 
Οτγοίοηϊαιῖβ νοὶ οἰϊαπὶ [,ΟοΥὶ8 
ἘΓΡᾺΠῚ μα πὸ ΡΥ θοῦ δὴ δαΐ ἰῸΓῚΒ 
[ποῦῖτ, 6 ὙΠυοΥν ἀἸ 18. βου βι18. ποα 
᾿ϊᾳαθί. 

ΕΙ 



50 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Η, κε΄. 

μα ἦν. ἔς τε Δοκροὺς μετὰ ταῦτα ἦλϑον, καὶ ὁρ- ὃ 
μουσῶν αὐτῶν κατέπλευσε μία τῶν ὁλκάδων τῶν 

᾿ ἀπὸ Πελοποννήσου ἄγουσα Θεσπιέων ὁπλίτας. καὶ 4 
ἀναλαβόντες αὐτοὺς οἱ Συρακόσιοι ἐπὶ τὰς ναῦς 
παρέπλεον ἐπ᾽ οἴκου. φυλάξαντες δ᾽ αὐτοὺς οἵ 
᾿Αϑηναῖοι εἴκοσι ναυσὶ πρὸς τοῖς Μεγάροις μίαν 
μὲν ναῦν λαμβάνουσιν αὐτοῖς ἀνδράσι, τὰς ὁ᾽ 
ἄλλας οὐκ ἐδυνήϑησαν, ἀλλ᾽ ἀποφεύγουσιν ἐς τὰς 
Συρακούσας. 

πλυβας ᾿Εγένετο δὲ καὶ περὶ τῶν σταυρῶν ἄκροβο- ὅ 
μένι περὶ λισμὸς ἐν τῷ λιμένι, οὺς οἵ Συρακόσιοι πρὸ τῶν 
σταυρώμα- ΠΕΣ Στ παλαιῶν νεωσοίκων κατέπηξαν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, 
κοσίων. ὅπως αὐτοῖς αἵ νῆες ἐντὸς δὁρμοῖεν καὶ οἱ ᾽4ϑη- 

ναῖοι ἐπιπλέοντες μὴ βλάπτοιεν ἐμβάλλοντες. 
προσαγαγόντες γὰρ ναὖν μυριοφόρον αὐτοῖς οἵ ὁ 

8 4, ἔπλεον δαι. Η. 
ἐδυνήϑησαν ναι. Β45., τε!ϊαυὶ ἠἡδυνήϑησαν. ΟἿ, 54. 1Υ 838, 2. 

129, 4. 54}. αυδεδί. βυᾶπι. Ὁ. 17, 
8 ὅ. σταυρωμάτων Ναὶ, Η,, οὐ τορυρπᾶπὶ α086 βοηπηίαν οὕς 

. κατέπηξαν. 

8 8. τῶν ὁλκάδων 
Πελοποννήσου. ψια. 19: 51 4: 

8 ὁ, ναῦν μυριοφόρον. 
»υπινοο. μυρεοφόρος ἴῃν ΘπΊ δία 

84, πρὸς τοῖς Μεγάροις, 
δρυὰ Μερϑγὰ ἨΥΌ]δΘα, Οὗ ΥἹΙ 
4, 1. 49,4. -- ἐδυνήϑησαν. 
Αὐάὶ λαμβάνειν. 

8 ὅ. περὶ τῶν σταυρῶν. 
ΟἿ ΟἹ τῦ, 1. --- ἐν τῷ λιμένι, 
ἵπ τηᾶσπο ροτία, Οἵ, απ, 4, 4 εἰ 
1μθας, “αρυὰ ΒΙοοπιῖ, 1 Ρ,, 682. 
-- τῶν παλαιῶν νεωσοί- 
κῶν. χ,γἹΝεώριον [ϑ'ιγτδοιβᾶπο- 
ΤΠ} ἴπ ρουία ταΐϊποτο [22, 1], 
αἱ νεωσοίμπους γοίοτοβ ϑίαίαϊν ἴπ 
τηᾶρηο ρΡοτία [οἷ δάπ, ΥἹ Τῦ, 1]. 
Οοηβοπίί Ὀιοά. ΧΙΝ 7, 8. -- 
Αηίε ᾿ιοηγϑὶὶ δοίδίθεπη [νεώσ- 
οἴκοι ϑυγδουβὶ5]} παθγαηΐ Ο], ἰοβίθ 
Ὠιοά. ΧΕΝ 42, 8, τὶ νὰ. ΔΝ 6558ε|,. 
νεώρια (πα γα 18) οὐ πᾶν 
γτοοορίδου !α 5, ἐεοία (Ψεώσ- 
οικοι) αἰογαπί, Οἵ, αἀ05 νϑίθυ 85 
δουϊρίοσοβυ ἰαιὰδί ϑοΠοθτηδηῃ. 
ἂς Οομῖι. Αἴῃθῃ. ρ. 8517 ποί.““ 
6 ο8ε]]. 

οἰΐδτι ἀραιὰ ϑδίγδθ. Ρ. 806 εἰ αἴῆης 
μυριαγωγός ρΡ. 151, αα ΤιοθΘοκὶϊ, 
αυοπι νἱὰθ δὰ ΡΉΓγη. Ρ. 662, 
οοπϊθοίατᾶπι μυριαμφόρος γΡτο- 
θη δπὶ ΠῸΠ 51η}| ργΌρΘηβι8. [Ἐπ 
ἴδο οοῃϊδοίπγα δᾶ 5 η ΠοαΥ θέαν 
Πᾶν 15, 4186 ἀθοοτη ΤῊ 18 ΔΠΙΡΠΟΓΙΠ 
ἴθνιθ ροβϑδοί. ΑΠΊρΡ]Οσᾶτη διι{6 ΠΏ 
ατδθοαμὶ 5ἰνα ἀμφορέα, αὐυδηὶ 
ΟἸἸπ] ὑτη86 ΒοπΊδηδθ ΘΟ ρϑΓᾶ- 
μαᾳπί, Βοθοκηϊα5 ἴῃ Θδοϑι. τηθίγοὶ. 
Ῥ. οὐά δἀδοαθδί μετρητῇ οἱ 8πι- 
ῬΠοτδτη ΠοΙηδπᾶπι ἀι88 ρᾶτία5 (53) 
οἰ. σα] 6556.] 864 βίου ἴῃ ΓΘ 
πατητηαυῖὰ ΑἰΠαπίθηβοβ χιλέας, 
μυρίας, «αἰΐα πο δαάϊίο βυθβίδη- 
ἄνο ἀϊχουιηΐ, ααἷᾶ ππ5 4αΪ84 16 
ἀγδοηπηῖϊθ 605 αὐ ἴῃ τϑιϊοηὶθαβ 
ΒΕ ἀσοεπἶβ πονογαί, ἰΐα ηΔνΪ5 
μυριοφόρος ΔΡροΙΠανῖ Ρουαϊί, αι 
ὉΠῚ15 ααΐδαιθ, 400 τη040 πᾶνἴθτη 
πιδρηϊαο δοβυϊπιδυαίι}", 50] νοὶ, 
Ημππο τηοάυπὶ εροὸ ραΐο α͵558 ἰᾶ-- 



ΤΟΣ Τ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ1 28.) 1 

᾿᾿ϑηναῖοι, πύργους τὲ ξυλίνους ἔχουσαν χαὶ πα- 

φραφράγματα, ἔκ τε τῶν ἀκάτων ὥνευον ἀναδούυ- 

μέψοι τοὺς σταυροὺς καὶ ἀνέκλων καὶ κατακο- 

χυμβῶντες ἐξέπριον. οἱ δὲ Συρακόσιοι ἀπὸ τῶν 

νεωσοίκων ἔβαλλον, οἵ δ᾽ ἐκ τῆς ὁλκάδος ἀντ- 

ἐβαλλον᾿ 

Ἰδηΐατα, οπῚ Πᾶγ 65. ΠΟΠΠΌΠΑΙΔΠῚ 
ἰΔ]δπταπὶ που αηἀδπὶ Οπογὰ ἴδεγγα 
ἀἰοὶ τερογίδπι; ναϊαῦ Τπαο. 
118, δ, υδὶ πανὶβ αυϊησοηία ἰᾶ- 
Ἰδπῖα ἔδυθῃϑ Ρᾶγνᾶ ἱπά!οδιατ, Ηε- 
τοοί. 1194, ὉδῚ πηαχίπηα Πᾶν Ἷᾶ 
σκύτινα ἴῃ ΕἸΡγαΐθ πᾶν] ραπιῖα 
πεντακισχιλίων ταλάντων γό- 
μον ἔχειν παινδῃίαν,, οὐ ᾿του πὶ 
ΠῚ 96, δὲ ποπηῦ!]α παν] ΡΊΟΓΕΠΙ 
ΝΗῚ ἄγειν πολλὰς χιλιάδας 
ταλάντων ἀϊοθπίασ. Οὐάᾶτο ναῦν 
μυριοφόρον ἰπίοΓΡΥΘίοΥ ἢ ἃ Υ͂ 6 ΠῚ 
Οηὰ5 ἄἀδοθῖῃ πεἰϊ ἴα πὶ 816} - 
ἐὰ πὶ ἔδυ θπίθμη.. Ατη. Νοη 
ΒΟΙΊΡΟΙ ἰϑηθη Ψαίογοβ 'ἴπ δθϑβίϊ- 
τηϑηάα πᾶγίαπὶ τηδρηϊίπαϊηα ἰᾶ- 
Ἰθηιῖ5. 805. 6588 οχ δάῃ, δὰ 
118, ὅ ἀρρᾶτοῖ. ϑουϊρίαγατι μυ- 
ριοφόρος δαίοιη, ΔΙ ΘΟΌΠΊ4 16 
Ῥοπάυβ ΠοῸ ποπιῆῖηθ ἀθβὶ ρῃ δι, 
Ῥτδθίορ ΒΙΓΆΒΟΠΘΠῚ ΘΟΠΙΡΙαΓ65 
ΒΟΥ ΡΟ. 80 ἴρβο μοῦ. 1. ἃ. 
ἈΡΡΘΙδτῖ, ααΐϊθ5β. δ446 ΡΟ]]. 1 82. 

Οδηίδο, ΓΝ 11. Νίοορ!ι. ὅτε. Χ 2, 
5815. ἱποπίαν. -- παραφράγ- 
ματα. ΒἘΒεοίθ Ῥοτῖ. ρ]υΐθο85;, 
ϊ. 6, Θεϊάπαον, λδίζονυπο βυιιδὲ- 
τυϑάγοη. Οἵ, Βομῃποῖά. δὰ Χβϑη. 
ΗΕ]. 16, 19. ,,ἸΞύλινα παρα- 
φράγματα τηὰηϊἸο0 }5 αἸοῖῖ Τῆσο, 
ΙΝ 118, 2. Ῥικ. -- ἐκ τῶν 
ἀκάτων οὐπι αυίίοαϊο, αὐοὰ 
ΒΟΆΡὮΙ δὰ ᾿ἰρβᾶπὶ πᾶνοπὶ ΟΠΘΙ8- 
τἶδπὶ ΡοΥΪηθραη, ϑεᾷ ἱπερίβ 
ὮϊΟ ΒΟΆΡΠΟ5 ΘΟΠΠΘΙΠΟΓατὶ Νίδαν, 
ἴπ Ααν, οὐ 1 ν. 829 ρυίδι. 
Νᾶπη ,,γ ἃ δνε!!]θηο5β. νᾷ}105., ἴη- 
4, ΠῸΝ 5ΟΔΡΠΪβΒ δ θᾶπὶ ΓθΙὴ 
ἰηδριῖϊθ, 8564. οὰἃ αυδηὶ ΟὉ ἤδῃο 
᾿ρβᾶτηῃ ὁδυβδπι ΤῊ, ΒῈΡΟΓΙΟΥ 8 
γΟΓΌΪΒ ἀθβουιρϑὶὶ ἤᾶνθ δὶ βαηΐ 
Αἰποηΐθηβοβθ, απ ἴμπ65 γψᾺ}}}5 
Ἰπίθοίοβ δἰ σαββοὴὶ δὰ πᾶνΐδβ 
Ῥϑγίθιη. οἱ σϑὶ ϑρίδηι;: δἃ εδἴϑδηΐ 

καὶ τέλος τοὺς πολλοὺς τῶν σταυρῶν 

οαρίτα Δη ΘΏΠΆΓΙΙΙ: ἐκ τῶν πε- 
ράτων .. . ἀναδούμενοι“. 564 
γ6] οχ ἰατεῖθυβ οἱ ΡΙαἰεῖδ, αυδ6 
πᾶν Παρουαὶ, ρθγβρίοα πὶ δβί 
δᾶπιὶ 5011] ἀκροβολισμῷ ἰπδεῖ- 
νἰνίββο; βδίπηϊ θὰ τ ργϑθϑιαϊο 
οὐαὶ 115 αἱ εχ βοδρῇῃϊβ ν8|105 
ΘΧ γα ΠΘθδηΐ ΝΕ] δὰ 608 ΘΧΒΘΟΔΠ405 
δΔασδτα Βα θθδηι. -- ὥνευον ... 
καὶ ἀνέκλων. »νευον 
ΑδΙμ5. ᾿᾽οπ 5185 ἀρυὰ ̓ Ευβιδι, 
ἰῃ Ηοπι. Π. ΧΙ ρ. 862 εχροηῖι 
ἐκίνουν καὶ περιῆγον [λογαιιδ- 
ιοϊπάφη]. ἘΠ᾿ 5βῖο δυϊάδβ εὐ ΤΠΟΤη88. 
6 γοοθ ὕψος, ὑπᾷ6 ὀνεύειν, 
Βαθοὶ αυδοάδιῃ [5. δοββϑίῃβ δὰ 
Οδι0}}, Ρ. 826. [Ο᾽ ϑυα 5. ν: 
ὥνευον οἱ ΒΕκΚκ. Απεοᾶ. ρΡ. ὅ7. 
Αὰ ΔΡΡοΙΙαίϊοποπι {{ΠΠπ5 γα πάδτα 
γέρανον οομΐονι ΒΙοοπιί.1 ὅπ οὰ- 
Ἰατὰ νογίπηὶ ἰοχῖοα οἱ πἰο Ἀδᾶ- 
οἶαΒ. 5.4 ἀνακλᾶν ἷο πο 6ϑΐ, 
αποὰ Ἰάθπι οἱ Ῥογίιι ραϊδγαῃηΐ, 
γῆ σοσθ, γΘΠ] ΒΌΓΒ. ΠῚ 
αἰτο! οπάο οοπγνοίίοτθ οἵ 
οάποθτο. ϑυῖϊάα5. οἱ 50 ΠΟ] 865 
[ὄνος ἐστὶ μηχανὴ ἐπ᾽ ἄκρων 
τῶν ἀκατίων πηγνυμένη ἀφ 
ἧς περιβάλλοντες βρόχοις τοὺς 
σταυροὺς ῥᾳδίως ἐκ τοῦ βυϑοῦ 
ἀνέσπων] εχροπιηῦ 6 ἴπψπαο 
Ἔγ ΘΙ Ιοτθ. δῖ. Ὑπαογάϊάο5. Π 
10, 4 εὐ 4111 ἃρυὰ Τιρβίαμῃ Ρο]ΐον- 
σε, 8 ἀνακλᾶν τηδοῃί πδπὶ 
ΤῸ ᾿πουβδδηι αἀϊοαηῦ 605, 4αΪ 
Ιδαιιοὶβ ἰπίθοιϊβ θ8π| δι] ηΐ οἱ 
δγθυίαηί. Ἐπ ἴῃ 81118 β᾽ πουῖθιϑ 
Ἰοαιιοπαϊ πὸὰ ἰτδηροπᾶϊ, 5εά 
ἰῃΠΘοιθηαὶ οὐ ἴῃ αἰθαπὶ (0! 6 πα], 
βὶ 5 ηἰ Ποδιϊομοῃ Ππϑρεί.ς. θκ, 
Βοα ΟἸα55. ἀπθὶιαι, πυτη τϑοίθ ἰδ 
ἀνέκλων ὀχριἰοοιαν, αὐοα ἔν δῃ - 
Β6Πάϊ νἱ ὁᾶγονο πθαμθαΐ, οἱ εχ 
56}0]. ΤΙ, ἀνέσπων τοϑιϊ πο η πὶ 
6856 Ρυίϊαί, ϑ5εᾷ 1 70, 4 ἔνδη- 
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πρέσβεις ὑπὸ 
τῶν Συρακπο- 
σίων ὭΣ 
πονται 

τας ἐπ λές, 

52 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ἡ, κε΄. κς΄. 

ἀνεῖλον οἵ ᾿4ϑηναῖοι. “χαλεπωτάτη δ᾽ ἦν τῆς σταυ- Ἱ 
ρώσεως ἡ κρύφιος" ἦσαν γὰρ τῶν σταυρῶν οὺς 

οὐχ ὑπερέχοντας τῆς ϑαλάσσης κατέπηξαν, ὥστε 

δεινὸν ἢν προσπλεῦσαι, μὴ οὐ προϊδών τις ὥσπερ 
περὶ ἕρμα περιβάλῃ τὴν ναῦν. ἀλλὰ καὶ τούτους 
κολυμβηταὶ δυόμενοι ἐξέπριον μισϑοῦ. ὅμως δ᾽ 
αὖϑις οἱ Συρακόσιοι ἐσταύρωσαν. πολλὰ δὲ καὶ 
ἄλλα πρὸς ἀλλήλους, οἷον εἰκὸς τῶν στρατοπέδων 
ἐγγὺς ὄντων καὶ ἀντιτεταγμένων, ἐμηχανῶντο καὶ 
ἀκροβολισμοῖς καὶ πείραις παντοίαις ἐχρῶντο. 

Ἔπεμψαν δὲ καὶ ἐς τὰς πόλεις πρέσβεις οἱ 
Συρακόσιοι Κορινϑίων καὶ ᾿Ἱμπρακιωτῶν καὶ 4α- 

ἡ κεδαιμονίων, ἀγγέλλοντας τήν τὲ τοῦ Πλημμυρίου 
λῆψιν καὶ τῆς ναυμαχίας πέρι ὡς οὐ τῇ τῶν πο- 
λεμίων ἰσχύι μᾶλλον ἢ τῇ σφετέρᾳ ταραχῇ ἡσση- 
ϑεῖεν, τά τὲ ἄλλα [αὖ] δηλώσοντας ὅτι ἐν ἐλπί- 
σιν εἰσί καὶ ἀξιώδοντας ξυμβοηϑεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς 

8.9. αὖ οπι. Καί, Η. Μ. Ο. Εὶ Ταρά, Β85. 
81 ὅπως φράσωσιν ὅτι ἐν ἐλπίσιν 
ἀ6 ἰεραι8 δ]ῖο π|15518 ἀϊοδίαγ, 

Θομαϊ νἱπὶ παΐϊο γ ῦθ 0 ΠΟῊ ἴπ 6586 
1ρ58 Υ65 486 ἀΘβουϊ δ᾽ {1 οβίθη ἰώ 
(οἴ, δάῃ. δὰ ἤυπο 1. οἱ ἄθηῃ. 
Ῥοϊίονο. 82, 4) εἰ 560}0]. 'ρβὰπι 
ἀνέκλων γόγθο ἀνέσπων τοάᾶογα 
ογθαϊΐτηιιβ. Νβο ἰδηίαπι) αἰ βουϊτηϊ- 
πἷβ5 ἴδοιϊὶ ᾳποᾶ 176, 4 ἀτὶ65 ἰγ8η5- 
ψΘΥβϑυΪι5. ΒΌΓΒΌΤΩ ΟΟὨΨ ΘΙ ἰαγ, ῃἷο 
ψ8}}} ἀϊγτθοία ἱπῆχὶ, αὐ ἀθ ἢΪ5 
ἀναμλᾶν ἀϊοὶ ποη ρο058856 δυᾶοᾶ- 
τὴ. ΟΟΠίΘηἄ6Γ6. 

δι. ἡ χαλεποῖς στὴν. «- 
κρύφιος. ΒΡοτί.: 564. οπι- 
απ γα]! οΥ απ ἰΐ, αὐ 500 
δΔαιὶϊθ ἰδίθὈϑηΐ, πιᾶχὶ ΠῚ ΠῚ 
ποροίϊατι ἴϑο 6586 8 ΗΓ. ἡ 
δάη, 1, 8. - μὴ οὐ. . πὲ 
ἕρμα νος τὴν ναῦν κὸν ἘπΆγΆ 
ἣν Ῥομάθηβ, αἀπομπηοᾶο δἀηδυῖ- 
βᾶγθ ρου] ΟΞ πὶ ἔοι, ΘΧΡ ἰού, 
Νερδίῖο οὐ δᾶ προϊδών Ρονιπει; 
γτοϊαυϑ Ῥογίιιβ νου: π 408 
ὨΔΥΘΠΙ τὖ π ΒΟΟΡΌΪ πὶ ἰπὶ- 

Ὀιά, εὖ σοηϊ. 

αν. Ε., πϑαιο δὰ 
εἰσί γοβρὶοὶ ροίθϑί, οατῃ ἰδὲ 

, αυοᾶ ἰαπρτιοί. 

Ρἰηβοῦοῖ, - κολυμβηταί. 
ΟΥΙΝ 260, 8. 
8. 8, πείραις. »«866ρ6, υἱ 
Πΐο, ΡΟ ΠοἿ οὐ βυγαίθρθηηδιῖβ πο- 
ὑοποπὶ οοηὐϊποί.“. ΒΙΟΟτη ἵ. 

8.9. ἔπεμψαν τς 4ακε- 
δαιμονίων, 1. 6. πρέσβεις ἐκ 
Κορινϑίων δι ξ οἴ τ καὶ “Δαπκεδαι- 
μονίων αἱρεϑέντας ἐς τὰς Σι- 
κελίας πόλεις ἔπεμψαν. ψιὰ. 
82, 1. --- ἀγγέλλοντας 
δηλώσοντας. Ῥγᾷθβθθηβ οἱ 
Γαϊαγατη οὐϊατη 41101 οορυϊϑηΐαγ, 
Ια, δάπ,. Π 44, 1. Τ6 Ῥγϑθβθη 8 
Ῥδυιϊοϊρῖο οὰπὶ ψϑυθῖδ τη (6 Πα] 
δύ ϑῃπαὶ ἰαποίο νἱὰ. δάῃ. 8, ,1 
--ξυμβοηϑεῖν ἐπ᾽ αὐτούς. 
ῬΓΟΠΟΙΊΘΏ ΠΟῸῚ δὰ ΞυγδοιιβΆΠ08, 
46 αυϊθυβ ἐπὶ “σφᾶς νοὶ Ροίϊβ 
ἐπὶ τὴν σφετέραν 5ογῖθαπάατα 
οὐδί, βορὰ δά ϑιυροῦῖυβ ΒΟΙΊΘῊ 
πολεμίων , 4] Ποβίοβ ΡῬυδθίθυ 
Αἰπθηΐθηθοα ἴορθάογαίὶ ΠΟΥᾺΠῚ 
δγϑηΐ, βρβθοίαί, Ψι. δάη. 1 107, 8. 

οο 
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καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ, ὡς καὶ τῶν ᾿᾿ϑηναίων προσ- 
δοκίμων ὄντων ἄλλῃ στρατιᾷ καί, ἢν φϑάσωσιν 
αὐτοὶ πρότερον διαφϑείραντες τὸ παρὸν στράτευμα 
αὐτῶν, διαπεπολεμησόμενον. καὶ οἵ μὲν ἐν τῇ 
ΣιΝβλύν ταῦτα ἔπρασσον. ΜΕΣΣ ΔῊ 

: 26. Ὁ δὲ “ημοσϑένης, ἐπεὶ ξυνελέγη αὐτῷ “α χαρ, 
τὸ στράτευμα ὃ ἔδει ἔχοντα ἐς τὴν Σικελίαν βοη- κλῆς καταν- 
ϑεῖν, ἄρας ἐκ τῆς Αἰγίνης καὶ πλεύσας πρὸς τὴν δι τὰ 
Πελοπόννησον τῷ τὲ Χαρικλεῖ καὶ ταῖς τριάκοντα ρίον τειχί- 

ξουσιν" υοα- ναυσὶ τῶν ᾿Αϑηναίων ξυμμίσγει καὶ παραλαβόντες τερον δὲ ὁ 
τῶν ᾿Δργείων ὁπλίτας ἐπὶ τὰς ναῦς ἔπλεον ἐς τὴν μὲν ἐπὶ Κερ- 

ΟΝ ᾿ ΠΟ Ἢ τὲ 9 , “᾿ς πύρας πλεῖ, “ακωνικὴν καὶ πρῶτον μὲν τῆς Ἐπιδαύρου τι τῆς Χαρικλῆς δὲ 

“ιμηρᾶς ἐδῃηῶώσαν, ἔπειτα σχοντὲς ἐς τὰ χαταντικρὶὴ ἐπ᾽ οἴκου. 
Κυϑήρων τῆς “ακωνικῆς, ἔνϑα τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿4πόλ-- 
λωνός ἐστι, τῆς τε γῆς ἔστιν ὃ ἐδῴωσαν καὶ ἐτεί-- 
χισαν ἰσϑιῶδές τι χωρίον. ἵνα δὴ οἵ τε Εἵλωτες 
τῶν “ακεδαιμονίων αὐτόσε αὐτομολῶσι καὶ ἅμα 

διαπεπολεμησόμενον γαῖ, ἰάθπιαιθ ἰαιοῦ ἰὴ διαπεπολεμη- 
σομένων Η. εἰ ἰεχ. απὰ,, τεϊϊααϊ οοἀὰ, διαπολεμησόμενον. Οἱ, 
Τἰν, ΧΧΠῚ 18, 6 ἀοδοιϊαΐμηι τὰὸὺχ ΚογΥ 6, δὶ δα ηἰϊ{ϊ Ρ Δα! 1} ΠῚ 
νοϊαϊββοηῦ, το απίαν οἱ δάη, 

ὕαρ. 36. 81. ἐπειδὴ ΠΗ. 
δ 2. “Διμήρας ααοι οοἀα, ΥἹά, 8ὰ. ὟΙ 10ὅ, 2 
τι ρτὸ ἔστιν ἃ Η. εχ ᾿πίθυργ., πἰβδὶ [οτίθ. αἰσιπηᾳαθ. ἱπίευρ τοὶ 

ν]8. ΕἸ ΘΓΘ. ΟἿ δαπ ὟΙ 105,2. 
ἄμα οπι. ΟΠηΠ65 Ὀγϑθίοὺ γαῖ. Η. 

-- ὡς ... προσδοκέμων αρ. 26. 8 1. ἐπεὶ ξυν- 
ὄντων, αποᾶ οχδροοίατοη-ὀ ελέγη οεἰι. ΟΥ 17,1. 20, ὃ. 
τὰτ (οἴ, δάη. ΙΝ 14, 86), ὀαιβδτη δ᾽ 2; σχόντες. Οὗ δάπ. 1 
σοπἶηδῖ,, 48 ΠῚ ῬΓΟΐΘΥΓδ Ιεσαῖίοβ 110, 4. -- τὰ καταντικρὺ 
Θυνδουβδηΐϊ ἰπββθραηΐ, --- ἄλλῃ Κυϑήρων. Ργορίοι δά] 
στρατιᾷ. Οὗ 16,1. -- δεα-ὀ γερὰ ἔνϑα... ᾿“πόλλωνός ἐστι 
πεπολεμησόμενον. Μαίαιῖο ποῦ ρο588 Ὄνου γνάϑον γῬτο- 
Οαδ5 πἰο οὐ 1ὅ, 1 ἰάθο πθοθϑ- στηπηίαγὶ πὶ (Ποάϊθ ἰπηϑαίατη ΕἸδ- 
βᾶυῖα, αυοᾶ ΔΙ ΟΓαπι γουθυπη οδύ. Ῥ]ΠΟΠἶδὶ Τμραὶς, Ρεῖορ. 1 ρ. 318) 
ἱπιρουβοπαὶθ, ροβὺ ὡς τορουϊατ βιρηϊῆοαιὶ οοηίτα ΜίδηβΟΠ ΠΩ 
εἰϊα πὶ Αἰ]. Μιὰ. Μαι. ἀν, (ϑρανί, Πρ. 229) ἀοουϊπια8. ἴπ 
ὃ 568, 8. νυϊδαίαπι διαπολεμη- 6ἀ. πηδὶ. 1 2. ρ, 204. 5ε4 αυοὰ 
σόμενον 5 ἃ ὙΠΟ, βουϊρίαπι ποβ Ερίοίπμι, αποὰ Γ,οακίο δβὲ 
οβϑϑῖ, τπῃρᾶϊὶ ἔπταγα πὶ οϑϑοῦ ΡΟ ργθηγιηίιν πὶ ΚΔ Π.}Π1, 6856. 51- 
ρϑββῖνο. Βεὰ βϑηίθηϊία ροβία!αὐ βρίοδιὶ ϑαπιθ, 00 ἰθηηρ] τη 
ποὸπ ὈΘΙΙΪαπη σοηϊθοία πὶ ἱσὶ, ΜΙ ἀαι18. ἀθηλι πὴ ἰθηροτα οχ- 
564 θ6! Π] τῷ οοη οοίπτη [ΟΓΘ, δι {1588 ἰάθη) [6 ᾶῖ 1, ἃ, Ρ. 214 
Οἱ, 14,8. Ραϊαι,. Ετ ΡΟ ηθη Μα!θαίθηι 



Θράκες μι- 
σϑοφόροι 
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λονται κατ- 
ἔχειν͵ ἐπεὶ ἡ 
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λῃσταὶ ἐξ αὐτοῦ, ὥσπερ ἐκ τῆς Πύλου, ἁρπαγὴν 
ποιῶνται. καὶ ὃ μὲν “Ζ“ημοσϑένης εὐθὺς ἐπειδὴ : 
ξυγκατέλαβε τὸ χωρίον παρέπλει ἐπὶ τῆς Κερκύ- 
θας, ὅπως καὶ τῶν ἐκεῖϑεν ξυμμάχων παραλαβὼν 
τὸν ἐς τὴν Σικελίαν πλοῦν ὅτι τάχιστα ποιῆται" 
ὁ δὲ Χαρικλῆς περιμείνας ἕως τὸ χωρίον ἐξετείχισε 

καὶ καταλιπὼν φυλακὴν αὐτοῦ ἀπεκομίξετο καὶ 
αὐτὸς ὕστερον ταῖς τριάκοντα ναυσὶν ἐπ᾽ οἴκου 
καὶ οἵ ᾿4ργεῖοι ἅμα. 

21. ᾿ἀφίκοντο δὲ καὶ [τῶν] Θρᾳκῶν τῶν μα- 
χαιροφόρων τοῦ Διακοῦ γένους ἐς τὰς ᾿Αϑήνας πελ- 
τασταὶ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους τούτον τριαχόσιοι καὶ χί- 
λιοι, οὺς ἔδει τῷ 4Δημοσϑένει ἐς τὴν Σικελίαν ξυμ- 
πλεῖν. οἵ δ᾽ ᾿Δϑηναῖοι, ὡς ὕστερον ἧκον, διενοοῦντο 
αὐτοὺς πάλιν ὅϑεν ἦλϑον ἐς Θράκην ἀποπέμπειν. 
τὸ γὰρ ἔχειν πρὸς τὸν ἐκ τῆς Ζεκελείας πόλεμον 
αὐτοὺς πολυτελὲς ἐφαίνετο᾽ δραχμὴν γὰρ τῆς ἡμέ- 

8 8. ἐπιπαρέπλει Ναϊ. ἀοηΠαίαπι, τ νἱάθίαγ, 6Χ παρέπλει εἰ 
ΒῸΡ ἐγβουρίᾶ νυ]ραίδ Ἰθοιίίομα ἐπέπλει. Νοη δρί8 εϑι δἀπανίσδηάᾶὶ 
ποίΐο, 5864 ρΥϑδϑίθυ οὐδ πανὶρᾶπαᾶϊ, ουπὶ ἐκεῖϑεν δὰ δὰ ἰοοᾶ 
τοίογαίαν, αιδθ ΤΠ ΟΒ.Π6Π 68. ἴῃ ΠῚ ΠΟΙΘ δὐσίν (οἵ, δἀη.). 

Ιη ῥ]ογίβαιβ Πἰυυῖ5 πη55. τη8]16 ὡς ρΡ΄Ὸ ἕως. 
(ἀρ. 27. 81. τῶν οπι. αι. Η. 
ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει τούτῳ οτλῃθβ ργδοίον Ναί, Η, ΟἿ Π 58, 1.. 

66, 1. 1Υ΄ 42,1. 166, 1. 
8 ἢ. ἑκάστης ἡμέρας Κι. 

Ῥαυβ. 1Π12, 7 ποτηϊηϑίμηι αἰΐθημαὰϊ Οπμδυίοϊθπ), πο δὰ ΠοπΊΟϑ ΠΏ ΘΠ 
ἰαββὶν Θά. ΜαρΙον Ῥον. ΠΡ. 468. τεξογθηάυπι νϑυίθπάυτηαιθ ὑλὰ - 
Ετγρο τὰ καταντικρὺ “Κυϑήρων αἰτϊοποπι ΔΡΌΒΟΙ ν᾽ , ἐξετέ- 
εἱ ἰσϑμῶδές τι χωρίον Μεαϊεᾶα ἄεσὲε τὸ τεῖχος.“ Β6Κ ἀπ δάῃ, 
ῬΓΟΤΊ απ αν} ρϑγίθτῃ δαΐύ νἱοϊηἶδη [Ρ᾽ 4, 1. 
δἰ εἰ Ποαπί, Αὐἰδπιθῃ ἰσϑμῶδές 8. 21. 8 1. τῶν μαχαιρο- 
τι χωρίον ε58. Ὄνου γνάϑον φόρων τοῦ “ΠΙιακοὐγένους. 
Οαγί, Ρεῖορ. ΠῚ Ρ. 880 βυδρίοαίασ, Οἱ Π| 960, 2, 
Θεὰ 101 ἔαϊ5δβα. ποίῃπι ΑΡρο 5 8 2. ὕστερον ἥκον, ΟἿ, 
ΒΔΟΥΓΙΠΊ, απ816 Πἰο τηθπηογαίισ, δϑδάπ, 1180, 7. - ἔχειν, γϑῦϊ- 
ἰγδαϊτατη. ΠῸΠ ΔΟΟΘΡΙΠΊ15, Π6Γ6. --πρὸς τὸν... πόλε- 

8 8. ξυγπκατέλαβε, πΠἃ μὸν. δδανθϑιιθ ΧΟ ΥΒΙ ΟΠ 68, 
οοουρανγ[ί 5011. ΟἸΠῚ Οἰναυίοιο. 4υδε 6 Π6ρε]θᾶ Βορδηί. Να 45 ἀδ 
--τῶν ἐκεῖϑεν Ἐὐμ ΧΟ, ἈΠΊνΘΓΒΟ 6110, φυαοὰ Ποορ οἰ σα Πι 
Ηἰ ποπιϊπαπίιν 81, 3. θὲ ἐκεῖϑεν νοοδίυγ, οορίίδι, - δραχμῆν. 
οὗ, δάη.1 62, 4, -- εὐ πρρ τὴ τες ἘΓΡῸ 5110 πη ἀἸὰπὶ 50}110 ΑἸΠπθηΐθη- 
»»ϑδίρη!ι ΑΓ, 6855. .. .- διὰ κ[υπι τηϑίαβ, Οἷ, δάη. Π 17, 8. 
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ὃ ρας ἕκαστος ἐλάμβανον. ἐπειδὴ γὰρ ἡ 4ΔἝεκέλεια τούς, ἃ ὁ 
τὸ μὲν πρῶτον ὑπὸ πάσης τῆς στρατιᾶς ἐν τῷ ϑέ- ξυγγοτ εῦς 
ρει τουτῷ τειχισϑεῖσα, ὕστερον δὲ φρουραῖς ἄπο στον διηγεῖς- 

ται. τῶν πόλεων κατὰ διαδοχὴν χρόνου ἐπιούσαις τῇ 
χώρᾳ ἐπῳκεῖτο, πολλὰ ἔβλαπτε τοὺς ᾿᾿ϑηναίους 
καὶ ἐν τοῖς πρῶτον χρημάτων τ᾽ ὀλέϑρῳ καὶ ἀν- 

4 ϑρώπων φϑορᾷ ἐχάκωσε τὰ πράγματα. πρότερον 
μὲν γὰρ βραχεῖαι γιγνόμεναι αἱ ἐσβολαὶ τὸν ἄλλον 
χρόνον τῆς γῆς ἀπολαύειν οὐκ ἐχώλυον᾽ τότε δὲ 
ξυνεχῶς ἐπικαϑημένων. καὶ ὁτὲ μὲν καὶ πλειόνων 

ἐλάμβανεν! ΟἸΏΠ65 ῬΓϑθίου ΐ, 
8 8, ὑπὸ τῶν πόλεων οπληθβ ρτϑθίον ναί. Η, 
χρόνον δαὶ, 

2 οἱ ίο δάῃ. 
πρώτοις οοἰά, Ετπμθπά. οοἰαίο 34, 8 Βεκκ. 

αυδδὶ 56. ἴῃ ἐθρὺ5 δἰϊᾳφυοαἄ. Οἵ, δάη, ΠΟ 18, 

σε τΒά. 19..2: 
8 4. πλεόνων Οπῖπθ5 ργϑϑίθν γαί, Η. Οἵ, 58, ΤΥ 29, 4. 

8 ὃ. ἐπειδὴ γάρ ὁθέί, Οαπὶ 
ἐπειδὴ γὰρ ἡ 4εκέλεια ἐπω- 
κεῖτο ΘοΟΠδογθδηΐ, ογαιΐο ἴῃ πιθᾶϊο 
ΠῸΠ τοῖα Ρυΐδίαν ργοσθάθγθ, πἰβὶ 
ἴῃ 8|.6ΓῸ τηϑη τς δά σου θᾶ ὕστε- 
ρον δὲ φρουραΐς... ἐπιούσαις 
ΘΧ ΒΌΡΘΙΙΟΓΘ μι ϊοῖρίο τειχι- 
σϑεῖσα ρατιϊοϊρίαπι κατεχομένη 
Ρον ἀπ᾽ ββίπιαπι σθιβτηᾶ γθρθίετα 
νο}15. ϑαὰ βἰ ΠΉ ΠΟ μὲν... δέ 
ραγιϊσα δ ἄπο ΠΡΠΊΡΓᾶ ἰπίον. 86 
᾿π ΠΡ ΕΓ, ΔΌΟΓΤΏ ὈΥΐ5. Δ θυὶ 
πὶ ΒΟ Πἀδτι πὶ 5 α πὶ δὲ ΠΠ 
82, 1. ΥἹ 69, 1, 101 οἵ, 44η. --- 
κατὰ διαδοχιὶν χρόνου, 
ΡΟ ἰοπηροῦὶβ βϑυοοοθβϑίος- 
ὨΘΙΏ, ἷ. 6.) υὖὐ 14848., σοΥο 
ἰθηροΥὶβ οτγάϊῃρ, ΑἸΪΌΙ ἰὰ- 
τπθῃ, αὖ 5.8 {1Π| 28,2. οὐ Ι΄. 8, 9 
κατὰ διαδοχήν (56γ νἱ 065) 
5 Πρ] Ἰοἴτον Ἰοσίταν, Γοπιθγα χρό- 
νου, αυοὰ Ἰπιδγρτάδηαὶ οδυ58 
Υἱχ δάϑβουϊὶ ροίογαϊ, ἀ6], δγν. 
ΜποπιΟ8. ΠΟΥ, 86Γ, ἯΙ Ρ. 290. 

τῇ χώρᾳ οὑπὶ ἐπῳκεῖτο 
ἰθηρῖς τη. ΘΟΠΙΡΆΓΆΠ: γί 86, ϑ 
ἐποικοῦντες ὑμῖν, Υ 61, ὃ οὐ 
γὰρ ἐπ᾿ ἄλλῃ τινὶ γἹ τὸ χω- 

ρέον ἐκτίσϑη, Ῥαυβ. Ν 26, ὅ 
ἀξιόμαχον πόλιν ἐοικῆσαι 
“ακεδαιμονίοις. Αἀά, πιρτὰ 19, 

2 ἀε Πβοεῖθα: ἐπὶ τῷ πεδίῳ 
ἐννς, ὠκοδομεῖτο τὸ τεῖχος. 
ΜΙπαβ θ6πῈ δα βιυροιῖίαβ ἐπιού- 
σαις ἀδιϊνιπι γΘε α] ΘΓ αμΐ Ροτί. 
Πιά. 8]. χρημάτων, ὑο- 
ΠΟΥ, δου! αΐππι, Οἵ, δάη. 
24. 2. ᾿ΡΓΟΧΙ πιὰπὶ ὀλέϑρῳ 5υ- 
βρθοίαπι εϑὲέ Κγυθρογο (ἀϊοϊίαν 
Θηΐτη 8101] ἀ6 Ἰπιοεῖξα γ6 1] πθ06 
Ποπιΐπαπι, αὐ ΠῚ ὅ9, 8. 98, 8); 
οἵ, τᾶτπθη, 58.5.4: αἵ πρόσοδοι 
ἀπώλλυντο. Τυπὶ ἀνθρώπων 
φϑορά ε5ι Ποπηΐπ πὶ ἰδοΐα δ, 
γΙάο 1, άπ, Ἐγαβίγα ϑρεμ- 
μάτων τ᾽ ὀλέϑρῳ Μείπεϊ, Ηθτπι. 
1Π Ρ. 859. 

84. βραχεῖαι γιγνό- 
μεναι αἵ ἐσβολαί. “. ϑαηΐ 
ααΐπαιια ἱγγαρίῖοηθβ. θ6}10 Ασοἢὶ- 
ἀδτηϊοο φοίαθ, αυδιαπι βθοιπά 
δδαὰα ἰοηρίβϑδιιηα ΧΙ, (ΠῚ 57, 3), 
αὐϊηία οδ4ᾳπ6 Ὀγανββϑίπα ΧΥ 
ἀΐοναπι (ΤΥ ὁ, 2) εγαί.ς. ΟἹ 855. 
-- ἐπικαϑημέ νῶν. Αὐυάὶ αὖ- 
τῶν, ἰ. ε. τῶν ἐσβαλόντων, εἰ 
ἀδ τὸ οἱ, Οοτγῃ, Νερ. Αἰο, 4. - 
ὁτὲ μὲν... ὁτὲ δέ ρτδβίεγ 
απο ἰοοῦμη ἱπάθ ἂὖ Ατίβίοίεϊβ 
ἀοπηὰπὶ ἰηγθηϊίαγ. Οἱ, Καρπη. 
αν. πιᾶχ, 8 518, 4, 864 ἰδπι6- 
ΓΑΡΙ ΠῚ οδὶ ποτὲ μὲν... ποτὲ 
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ἐπιόντων, ὁτὲ δ᾽ ἐξ ἀ ἀνάγκης τῆς ἴσης φρουρᾶς κα-- 
ταϑεούσης τὲ τὴν χώραν καὶ λῃστείας ποιουμένης, 
βασιλέως τὲ παρόντος τοῦ τῶν “ακεδαιμονίων 
Ἄγιδος, ὃς οὐκ ἐκ παρέργου τὸν πόλεμον ἐποιεῖτο, 

καὶ καταϑεούσης αι. Ἡ, 6458. 

δέ ἴπ οἷιβ Ἰοοὰπὶ πὸ ᾿πίουγα, 
αυοα δαὶ Πρνν 1, εἰ ῬΥΔΘΒΘΥ ΕἾ πὶ 
οὐη ὁτὲ δέ 5'πε ὁτὲ μέν 5ἰηιὶ- 
᾿1τον ἃ Χεη. (γπθο. ὅ, 8. 20. 9, 
8.. 20) ρῖὸ ἱπίθλάππι ἀϊοδίαν. 
- ἐξ ἀνάγκης τῆς ἴσης 
φρουρᾶ ς ,καταϑ'εούσης. 
Ηδαβίιιβ τῆς ἴσης δὰ ἀνάγκης 
γΟΟΘΠῚ Γοίία]ϊ οοσοηΐο ρᾶτὶ 
ηθοεββίίαία Ἰπτοτρτοίδιαθ, ϑοᾷ 
ἰᾷ ἐξ ἀνάγκης ἴσης τῆς φρουρ. 
ἀϊσθηά πηι ογαΐ; π8Π| φρουρά δ8τ- 
ἀἴσα]ο ΟΆΓΘΓΘ. Υἱχ Ῥοιθδι; πὸ 
Ρ88 υἱβ ραγίβ (τοῖς ἐπιοῦσι δι 
ἀλλήλοις 7) ηδοοβϑδιίαι 5. ἴδοι 8 
ὀαϊαθαᾶπι ΡΙΔοΘθὶ:. ,, ΑΡτ, ἴσην 
φρουρῶν οὔτ 56}}0]. ἰτῆς ἴσης 
φρουρᾶς, τῆς τεταγμένης δη- 
λονότι φησίν] οΧρίϊοας οτάϊ- 
ηϑγίατῃ οἱ βοϊἐδαπὶ ργδεοϑὶ- 
ἀϊατη. Ιδυᾶδὲὶ ϑίθρῃ. ΤΗΘ5, οἱ 
Ργοοορ. Β, ἃ, ΤΥ 88 [4ὰ0 αἰτο- 
αὔθ ἸΙόΟΟ πὸ5 πὰπο δάϊθοιϊνὶ 
ἴσος ἀϑύυτὴ ἔγαβίγα 4865] ν᾿ πη115}“΄, 
ΒοΘοῖ. ΑὈγοβοῆϊο ΟἸΠΠ65 τϑοθη- 
{10Γ6 8 ργϑοίου Ηδδβὶ ΠῚ δάβιῖρα- 
αι] βᾷηι. 564 συμ πραθ ἴσος 
Θ8 ΠῚ Βθηΐθη 8 πὶ ΠαΌΘΥα ΘΧΘΠΊΡΙ 5 
ΟΠ γιηθίαῦ. ἤθαὰθ ἰηίθ!]σαίαν, 
αυοτηοάο Ρ᾽αγοΒ αἀαδτη 50] {π|Π| 
ῬΓδοϑί αἰ ππη ἱπουγβίοπΠ65 ἴδοογα 
Ρούποτῖπι (μᾶπὶ 46 Θχογοῖμι, ααΐ 
ΘΑ 5.6} Π| ΤΠ], νἱχ ΘΟΘΊ αν ον 
οἱ δίς ρῦὸ ὁτὲ μὲν ενν ὁτὲ δέ 
Ροιΐαβ5 πρότερον μὲν... ὕστε- 
ρον δέ αἰοσεπάππι ογα1), Πᾶθο 
Ἰπίεγρυθίδιϊο ΠΟῚ Δατηϊεἰ{πν. ΟἿ πὶ 
δαΐοπι ἡ ἴση φρουρά τοῖς πλεί- 
οσυν ΟΡΡοπδϑία"", οὐ π ρα οϑι ἀἸπ1ΠῚ 
5 ρη ἤοαῦὶ πο ροίεβί. Αἰᾳαΐ 
ἴῃ τ ΤῊ]]Ἰ αν] Τιδορά ΔΘ ΟΠ ΟΥΙ ΠῚ 
φρουρά ποη 501 ππὶ ρ 865] ἃ ἴπι τη, 
56 ἃ ΟΠ 6ΠῚ ΠῚ ἃ ΠῚ] ΠῚ 5'γ6 δχϑὺ - 
οἰζατῃ βἰρηϊῆοαί, Οἱ, Χοη, Ηΐϊϑι. 
ΟΥ̓ ῚΙ 4:529,} 1 7, 29. ἀν τὸ 8 
ἂς Βερ. [μδς, 18, 1. 11 εἱ φρου- 

ρὰν φαίνειν, τῇ 8 ἢ τὶ Πὶ δεν ΟΟᾶΥ6 
(εἴ, Δ Δο 5, Απεῖψα, αν, Πρ. 802, 
Ἠργπι. Απηΐ, ὅτ. 1 8. 44, 14), ἀρυᾶ 
εὐπαθηη ἴῃ ἢΠ]5ι.. ὅτ." ΠΠ| 395. 
ὅ, 6. 13, 9. ἴ, 1. 2.0 1, 36, 
88. 2, 3.3, 18 Δ, 13. ἢν. ΑἹ 
59. ΙΗ ὙΠῸ 1 ΤῊ 10.  ΝΟΗΠΕ 
ἀρυὰ ΤῊ. ᾿ρβαπι ὙΠ]| ΤΙ, 1 φρου- 
ρᾷ Ῥερεῖθαθ Ρ᾽ Δοβί ἀτ ἀπε βιραὶς- 
ἤσανὶ νἱἀοίυτ (ςυβιίαιὶ δηΐτ ατιϊ- 
ΟἿ ΟΠΊΪβϑῖ0 ποθ ογθαϊ ροίοϑβί 
Αρίάθηη, οὑπὶ σοηίγταἃ Αἰπθηδ5 
ῬΓΟΠοϊβοθυθίαυ,, πἰῃ}} ργδεβιαϊὶ 
ΠδοοΙθαθ τϑ] 4 1556), 564 ΠΊΔΠῈ5 
ἴπ46. ουπὶ Αρὶά5 ργοΐθοία, Νε- 
οαβϑ᾽(85 δα θη], Ππᾶθ Πἶο ΘΟΙΠΠΊ6- 
τη ΟΡΑίΌ, ΘΟΠΊΡε 8 ηαΪ οδϑί νἱοίτβ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΪ εὐ ΠΒΠΙ5, 4π88 6χ- 
ουγγϊδ, πΐο Περοββίίϑιὶ ΡδῚ οἵ 
ΔΘΑΌΔ|15 βῖνα δοοηη ποδία (εηέ- 
ϑργυδεμθηαι)Ρ,}Ἥ οβὶ, ἴα αὖ ΠΟῚ τηδῖου 
50 481 4186 8 ΘΟΠΊρΑΥΔη Δ Τη 
νἱοίμ τη ΠΘΟΘΒΒΓ ΠῚ ϑα Ποϊαί, 6 
αὰ δαϊθοίϊνὶ ἴρος βθϑηϊθηιία ΘΗ 
1 182, 2. αὶ ἴσος εἶναι τοῖς 
παροῦσι δὰ ραεοϑθηΐοπιὶ γ6- 
ΓῸΠῚ ΟΟἢ ἀϊ οἰ) 61 586 8 660 ΠῚ- 
τη οα δΥ ε΄ να]οί, Ὑ Θγε πλιι5 Ἰρίίαν: 
Οα ΔΊ τη 00 6,18 ΠῚ] ΡΤ 65 ἴπ- 
γδαογοηΐί, Π)40 6χ προϑβϑῆῖ- 
ἰα.6 6488} (1. 6. φυδπίᾶ π6- 
οοβϑίίαίε ροϑά!αθαίῦ) ΠῚΔΠῸ 85 
ἱπουγβίοποη ἴδοογοί. Οοη- 
Ἰθοίαγβ σῖτα ἀρ ϑίϊη θη τ πὶ 6556 
Ραίΐίαπηιβ., Νά αᾳαυϊοηπαηι οὔ- 
σης ἃ εἶδ, ῬΡυοροβίίαμι ργοάοβί 
εὐ αυοᾶ ἢῤϊνπν. 1. Ι. ΒΟΥ Ρ Ια ΠῚ 
ἔα 1558 ΒΌΒΡΡΔΙΣ καὶ πλειόνων 
{καὶ ἐλασώνων». . τῆς πά- 
σῆς φρουρίς πΠδαπ6 ΤΟΙ Πθπὶ νγον- 
ΒΟΓῸΠῚ ὨΠΕΔΤΙΟ ἢ 6 ΠῚ ἤθαιιθ Ρεῖ- 
Βρ᾿σαδπὶ 116} καὶ πλειόνων καὶ 
ἐλασσόνων εἱ τῆς πάσης φρου- 
ρᾶς ορρϑίτ[οπθτι Παθεὶ. --- ἐκ 
“0 αὐὸ ἐν γ δύ Οὐκ ὅδ, Ὁ 
142... 



ΕΤΟΣ Ὑ, ΘΕΡΟΣ. (ὙΙΙ 27. 28.) δ᾽ 

ὅ μεγάλα οἱ ᾿“ϑηναῖοι ἐβλάπτοντο. τῆς τε γὰρ χώρας 
ἁπάσης ἐστέρηντο καὶ ἀνδραπόδων πλέον ἢ δύο 
μυριάδες ηὐτομολήκεσαν. χαὶ τούτων τὸ πολὺ μέρος 
ΠΡΟΠΤΕΘΕΝ πρόβατά τε ἀπωλώλει πάντα καὶ ὑπο- 
ζύγια᾽ ἵπποι τε, ὁσημέραι ἐξελαυνόντων τῶν ἵππέ- 
ὧν, πρός τὲ τὴν “Ἰεκέλειαν χαταδρομὰς ποιουμέ- 
νῶν χαὶ κατὰ τὴν χώραν “φυλασσόντων, οἵ μὲν 
ἀπεχωλοῦντο ἔν γῇ, ἀποκρότῳ τὲ καὶ ξυνεχῶς τα- 
λαιπωροῦντες, οἵ δ᾽ ἐτιτρώσκοντο. 

1 ΘΕ ΓΕ τεῦ τῶν ἐπιτηδείων παρακομιδὴ ἐχ τῆς 
Εὐβοίας. πρότερον ἐκ τοῦ ᾿ῶΩρωποῦ κατὰ γῆν διὰ 
τῆς Δεκελείας ϑᾶσσον οὖσα, περὶ Σούνιον κατὰ 
ϑάλασσαν πολυτελὴς ἐγίγνετο τῶν τὲ πάντων 

8 ὅ. τὸ πολὺ δαϊ,, τε!ίᾳαΐ τὸ οπι. αι. βουϊρίαγαμι ἰάθο ΟἸα58. 
τϑρυάϊανῖι, ααοα πιλχ πᾶ ΒΘΓΨΟΥΠΠΙ Ῥᾶγβ. πορο ϊβ ἀοπηθβίϊοὶβ οοοα- 
Ρϑία ἕαϊϑβεί. 64 Ρ]ανίπιϊ 5ερνὶ ἰΐᾳιθ ἔδυ] ἴῃ οἴ οϊηἶβ ορὰβ ἴδοϊθ- 
ὕδπι. Οἱ, ΒορΟΚΙι. Θ6ο. οἷν. 1 Ρ. δὅ. 60. 

πάντα ἀπωλώλει Ιι. Κ., τοιφαϊ ρτδοίον αὶ, Η. πάντα ἀπ- 
ὁλάλ Ξε, Οἱ. ΠῚ ΠΝ 1585, Ἐ 

ξεύγη Ῥτο ὑποξύγια ναὶ. Η. ϑεᾷ ξεῦγος ἰᾳσαϊῃ, (ἰοδραπη 
(εἰ. Ιν 128, 4), ποῦ ἴὰπ|θ πη ΠΔ 5᾽ σθαι πα 86 αΠΠ πὶ ἴῃ Ἰοχ οὶβ 
ἴῃ ν ΘΗ ΠῚ 15 ὀχ ΘΙΏρ ιιπι, αὶ ἀθ βἰ Πρ Ὸ 5 ἸαηΘη 118.) 4α86. Πἷς ργορίου 
ορροβίία πρόβατα τοαυϊγαμίαν, ἀἰδίατη ει. 

αρ. 38. 8 1. κατὰ γῆν 1., τοϊφυΐ κατὰ γῆς. Ηῖς κατὰ 
γῆν γὙϑαυϊνῖ ΘΟὨ ΓΑνΙ5. τον 5. κατὰ ὃ ολοαθνι 58 115. ργοθδίαγ, 

ϑάσσων (4535. Δὰρ. ρθη. 

τηδη (Ἱ. 

8 ὅ. τῆς ... χώρας ἁπά- 
σης. ,»]α οδβί πάντων τῶν τῆς 
χώρας καρπῶν καὶ ὠφελειῶν. ἐξ 
Δ6. Ῥοτί. - ἀνδραπόδων 

. ηὐτομολήκεσαν. Ὅοη- 
Ξϑπθι 5601, Αὐἰβδιϊά, ρ. 8378. 
ργνούατη. πη] εἰ πάϊ πη θιὴ δάἀπηϊγα- 
ἰὰγ Τἰρβίαβ δά Το, ἀππη, ΠῚ 58. 
ϑορά οἵ. Βοροκῃ, Οδθοοπ, οἶνγ. 
Αἰπθη, 1 ρ. 82 544ᾳ., αυἱ ιο- 
7 ΒΘΥΨΟΓΌΤΏ τη} τἀ} ἢ ΘΠ ΙΝ 
ΟΟΟΤΙΧΥ τ]ὰ ἔυΐϊβθο ἀοοοί, 
ὑποξύγια. »Ὑποξύγια 5081 
πᾶντα τὰ Ἀτήνη καὶ ξῶα τὰ 
ὑπὸ ξυγὸν ἀγόμενα, Πῖο ν6ΓῸ 
Τῆυο. θον 68 501ππῚ Τοβρ οθ 8 
ν᾽ ἀδίαν, “ ΑὉ. Ροτίαβ. -- ἀπ- 

Τ. Ραὶ]. 
Θεὰ ποὸ5 δὰ να]σαίδ πῇ Ἐρσ ον ῬΓΟΡΘΠΒΙΟΛῈ5. ΒῈΠΊΠ5, 

οαπὶ εἶναι ᾿ὶς ΓΠΟΥῚ, ΘΠ Ι οἷ βΒΙσ:ηϊβοοί. 

. Και. Βορ. Μαᾶγο. εἰ ἃ: .560, 

Οὗ, δάη. 1Υ᾽ 10, 8. ὙΠ 4, 4. 

εχωλοῦντο. Χρη. Ηἰϊβι. αν. ΝῊ 
2, 9 ἀποχωλεύεσϑαι αἰχῖς, Ργο- 
χίπα ἐν γῇ ἀποκρότῳ αἰταπὶ 
ΟΕΠῚ ταλαιπωροῦντες 8 ΟἸΠῚ 
ἀπεχωλοῦντο ὁΟΠδογθδηΐί, ἀυθ]- 
ἰδυὶ Ῥοίοβί, Ροϑβίβγϊιβ Ργδδδίδί. 

σδρ. 38. 81. τῶν τε πάν- 
των... ἐδεῖτο ἡ πόλις, 
δία οπηΐθα5 γοθυ5 δά- 
νϑοιϊοῖἶβ ρϑυὶτοΥ οἰν 1845 ἰη- 
ἀϊρεοθαῖ, 1. 6, ΤῸ5 ΠΘΟΘΒΒΑΓΙ8Β 
8110 πηοᾶο 4πδπὶ δανθιιθπάο βἱθὶ 
ΘΟΠΊΡΑΓΑΙΘ ΠΟῸῚ Ροίεταί, 410 
οὐἶαπι υροθαίαῦ ΟΠ ΊΟΥ 5 αα- 
γϑοιϊοπἶβ ΠΊΔΥΪΙΠ88 ΒΌΠΠΡΙΠ8. 
ϑἴηθ Ἰάοηθα οἅιι58 (455. τῶν δὲ 
πάντων 5οιὶρ5ῖί, Ναπὶ οιϊαπηβὶ 



58 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Η, κη΄. 

ὁμοίως ἐπακχτῶν ἐδεῖτο ἡ πέλις, καὶ ἀντὶ τοῦ 
πόλις εἶναι φρούριον κατέστη. πρὸς γὰρ τῇ ἐπάλ-- 
ἕξει τὴν μὲν ἡμέραν κατὰ διαδοχὴν οἱ ᾿4ϑηναῖοι 
φυλάσσοντες. τὴν δὲ νύκτα καὶ ξύμπαντες πλὴν 
τῶν ἱππέων, οἵ μὲν ἐφ᾽ ὅπλοις που, οἱ δ᾽ ἐπὶ 
τοῦ τείχους, καὶ ϑέρους καὶ χειμῶνος ἐταλαιπὼ- 

ροῦντο. μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἐπίεζεν ὅτι δύο πο- 
λέμους ἅμα εἶχον, καὶ ἐς φιλονικίαν καϑέστασαν 
τοιαύτην ἣν πρὶν γενέσϑαι ἠπίστησεν ἄν τις ἀκού- 
σας, τὸ παρ᾽ αὑτοῖς πολιορκουμένους ἐπιτειχισμῷ 

8. 2. που δαι. Η., γοιϊααὶ ποιούμενοι. Οἷ,. δάη. 
ὃ. 8. τὸ γὰρ αὐτοὺς οοἀα, Οὗ δάη. 

ᾶθὸ νϑῦῦα πἷΠ}} ηἶβὶ οϑιιβᾶτη 
ΡῬΓΔαργθβϑὶ Θηπη αι} ΘΟὨ ΘΓ Θηΐ, 
αὐ ΟἸα55. ραίαί, ἰδπιθμ οαγ δὰ 
Θᾶτη ΔρίΪΟΥ 5. δέ Ρϑυιϊου]α ΟΠ 
1πι6}]ορίπηι5. --- Ἔν ΣΉ Ξ- 
ἔστη 88 εχρ!]οαπάυμπι δἀἀαπίαγ, 
ΟἿΣ ΟΠΊΠΪ ΠῚ ΓΘΓΙΠῚ ΘΧίθυ 0 ΘΟΠ|- 
τηθϑία 115 Ορ5 ἔπους, ΡΓῸ ὑτθ8 
ΘηΪπΊ, ἴῃ α4τἃ νἱοῦαὶ αυδογθηάο 
νδοδγθηΐ, οαβίθ! πὶ οχϑιϊίοσαΐ, ἴῃ 
40 σοπίϊηταπη τ  ἰ8 6 Δ ΌΟΓΘΠῚ 
5151 Π 6 8 Π , 
8 2. τῇ ἐπάλξει. δε 51η- 

Βα] Δεὶ νἱά. δάη. Π 18,0. -- ἐφ᾽ 
ὅπλοις που. δὲ ὅπλα 1ιἴο 
Ἰη ο!!ορῖν βιαίϊο πη 6 ΠῚ, ἴῃ αυ8ἃ 
φαγία πηΠἸταπὶ ταδΠτ8 Ῥογποοία- 
θαι. ΑΘ, Ροτί,. Ρτορῦ. ᾶρυὰ 
ΔΥΤΊΔ, ἷ. 6, ΡΓΟΧίπηα ἰοοᾶ 1118, 
αὶ τᾶ οὐδηΐ οοπηροϑίία . .. 
Οἷ, ΝΙΠ 69, 1 οἱ δάη, 1 2, 4 
εὐ ΙΥ̓ 180, 8... ΑΒΝ, Αἀαϊίυπι 
πού ΟἹ. τοοίε ἰπ6 δχρ!ϊοαί, φαοὰ 
ΒίδίΊΟη65 αἀἰνογϑὶβ ἰθ ἀγῦθ [οοἷ5 
ἔαουγὶηΐ, 405 ΤῊ, δοσιγδίϊι8 ἀθβουῦὶς- 
θέτο ποῖαϊς. ΟἷΝ 99. Εδνεὶ π6α αἷὐ 
ποιούμενοι, αιοὰ ῥ]υγίτηΐ οοὐά. 
παῦεθηί. Ναᾷμ αποὰ φυλακήν 6Χ 
νοῦθο φυλάσσοντες τοροίθηδυπι 
6886 Ρυίαπί (οὗ, 1. 90, 2. 91, 1. 
δᾶη. Ὗ 47, 6), εΣ νϑῦθο ᾿ἰΐία 50ὺὉ- 
βία τ ΠΟ Βυρδιαϊίαγ, ἢΪ5] 
ΡΓῸ ϑρίθοίο 511. πο δαΐθῃ 
Κταθο. οοηΐθοῖϊί πονούμενοι. (οἵ. 
Π 51, θ. ΙΥ̓ ὅ9, 1) ρτορίεσ ἐτα- 
λαιπωροῦντο ΡΓΟΥΒᾺ5 ᾿ΠῈ{116 οϑβί; 

πολούμενοι δυίομι, αὐοα Βδι- 
ομθηβί. ἰη ΡΗΪ. ΧΧΧΥΙ Ρ. ὅ8 
Ρτγοροβυῖὶ, ἃ ργοβϑδβ Αὐἴοαθ 88 
ΔΙΙΘητιπὶ δϑί. 

8 83. καὶ ἐς. Ῥαγίουϊα καί 
Θχρ!οδίῖο δἀποοίϊιν αὐ ΥἹ 4, ῶ, 
αὐὶ οἵ, αάη, -- τὸ παρ᾽ αὖ- 
τοῖς κ. τ. 1. ρα] οοαα, Βουῖρ- 
τὰγᾶ πη τὸ γὰρ αὐτοὺς ἀεοίεπααπί 
δας ἴῃ ἀρροβίιϊοπα γάρ οΟἸ]οοᾶ- 
ὕατη οὐ 51 Π1}16 ΠΟΟ ΘΧΘΠΊρΙ ΠῚ 6558 
γοϊ απ δίαιο ΥἹ 24, 8, 68, 8. δυΐ 
ἴμ46. πονιπι οπαηιδίαπι ἀναπό- 
λοῦυϑον ἱποϊρίαπί. οοπίδγθηϊθβ 1 
2ὅ, 4. ϑεὰ {π᾿ ἢοὺὶ πεααῖῇ, 
αασᾶ ἴα βϑηΐθηίῖα ΡΥΪπιατὶα Ρᾶν- 
τἰου δεῖται. ῬῈΡ τη ΘΠ ὈΡὰ μὲν -- δέ, 
ἢ -- ἤῆ, καὶ --- καί ρϑνίίου! 8 
οοηϊπηοία ΘΧρ]ϊοαίαν (οἵ, δάη, ΥΙ 
24, 8 οὐ Θχθηρὶᾶ ἃ δῃϊθηο δὰ 
Αὐἶϑε, Ροῦδι. φ. 98 54ᾳ4ᾳ. 818); 
ΔΙἰιθυαπη βου οὐ σουθαπὶ Βηϊ ΠῚ 
αὐποὰ ἀϊοϊίυγ ἃ06556. ΡΌ558. Π0}10 
ΟΠ ΠηΔία ΘΧΘΠΊΡΙΟ., ουπὶ 1 2, 
4 ϑ8π| ἀροάοβὶπι ροϑύ ᾿ἰῃίθγρο- 
βἰία νϑῦθα ῃ καὶ μᾶλλον... 
πολεμεῖν "θυ. Ομ ογηδίϑ πῃ 
ἴπ ἰηΐ0. ᾿πϑθαιθη 8 ΘΔΡ. (πάν- 
τῶν οὖν τούτων ... ὠφελίαν) 
Βαῦθϑαί. ΟΠ ου θη [81 δι 61 5.18 ΠῚ 
τϑοθρογαῃι γΈΡθᾶ, 5Ι πα] ία τι Ιε- 
ηἰββίτηδ τηυίαίϊοπα παρ᾽ αὑτοῖς, 
ἵπ ᾿ρβογαπὶ ἰθντᾶ (οῇ, δάη, Υ 
49, 8), ΡτῸ γὰρ αὐτοὺς ΓΘΒΟΓΙΡ- 
568, [8 δῃΐπὶ Ρ6Γ ϑρροϑβίίοβ ἴπ- 



ΕΤΟΣ Τ. ΘΕΡΟΣ. (ὙΙΙ 38.) δ9 

ὑπὸ Πελοποννησίων μηδ᾽ ὡς ἀποστῆναι. ἐκ Σι- 
κελίας, ἀλλ᾽ ἐκεῖ Συρακούσας τῷ αὐτῷ τρόπῳ 
ἀντιπολιορκεῖν, πόλιν οὐδὲν ἐλάσσω αὐτήν γε καϑ'᾽ 
αὑτὴν τῆς ᾿Αϑηναίων, καὶ τὸν παράλογον τοσοῦτον 
ποιῆσαι τοῖς Βλλησι τῆς δυνάμεως καὶ τόλμης, 
ὅσον κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ πολέμου οἱ μὲν ἐνιαυτόν, οἵ 

ἐλάσσω αὐτήν γε Ἡ 

ἘΠ 1 Ἶ 19, 8 9.079: 
ΥἹΙ 806, Ἀ. δ 9 »1- 

. 7). Το φαὶ ἐλάσσονα αὐτήν τε. 
ἰοαϊα οορυϊαῖῖνα ἱπαρίϑ οϑί οὐ ἐλάσσονα ΤῊ... ἰηπδβιδίυτη, ΟἿ. 

ΠῚ 59. Ποῦ ον ΠΡ ΥΝ ΘΟ ἘΣ 

ϑοὰ ρδι- 
τηδνἃ 

τῶν ᾿᾿ϑηναίων ΟΠΊΠ65. ΡΥδοίον δι, 
τὸ παρὰ λόγον Η. ϑεὰ εἴ, δάπ, 1 78, 1. 

“,: . 3 τι Ἂ 

δηϊνοβ τὸ “6 ν μηδ ὡς απο- 
στῆναι εὐν αντιπολιορπεῖν. 
ποιῆσαι Ῥτοποπιθπ ἣν δᾶ φιλο- 
νικίαν τοϊαϊαπι δχρ !οαίασ. ΟἿ, 
τη. ΡὮ11Ο]. Βοπη. Ρ. 388 544. 
Ἰποοπβίθγαία ΟΪ855. ἀπ᾽ ιαί, ΠῸΠῚ 
᾿πῇη. σαπῇ ἀυίΐοαϊο ἰία δα ΠΟΠΊΘη 
ΔΡΡοπδίαγ (οἷ. δπὶπὶ 1 82, 4. 41, 
ΕΝ 80, 1), δίαπϑ ἀΘθ 115 «08πὶ 
αὐτούς 6558 ρυίαι παρ᾽ αὑτοῖς, 
αποα 5᾽ρη Ποδη 15 δβί, οαπὶ Α1Π6- 
ΠΙΘΏ5685 Ἵρδβὶ δυἴδτη ἴῃ ἈΙ6πᾶ ἰοτνᾶ 
ΟὈβι θυ ροβϑβὶηύ, ΑἸῖλον ΡΙαΥ 6 618, 
(Μηθπιοβ. ΧΙ ρ. 94) νϑυθογὰπι 
βίο ΓΔ ΠῚ ὙΘΡΘΓΆΓΕ βύπαεί, ΝΠ 
καί δηίε τὸν παράλογον ἀεο!οίο 
ἐποίησε Βουῖθῖ. ροβί χώραν πιᾶἃ- 
Ἰογεπὶ ἀἰβεϊ ποι! ΟΠ 6 ΠῚ ῬΟΠΘΗΒ. ϑεὰ 
βῖο. πϑαὰθ ὥστε «υοᾶ 5εαυϊίαν 
Β.ΔΠῚ γἱπὶ βϑύνᾶτθ ροίθδί (6Χχ 
ΒΌΡΘΥΙΟΥΙ 15 ΘΠ ΠῚ ΠΟῚ ΘΟΠΒΘΑΌΘἢΒ 
εβί, ἂὐ (οἱ Δ πη. Ροβί ΡΥ ΠΊΔ Πὶ 
ἱπουγβίο θη ἴῃ ΘΊΟΠΙ τη γϑηϊδη!) 
πθαπθ, ἰϊοεί ὅσον ἰιϊς ῥγὸ 5ἰπι- 
Ῥ Ιοὶ ὥστε 6586. ροβϑὶί, αυοᾶ πο- 
σϑπηιβ, ὁ παράλογος 58η8 ΓΔΙΪΟΠ6 
ἀεβηΐταν. Νεαᾷὰο δηΐπῇ ἰδ ηίι15 6δ5ΐ, 
αἱ ἀγαθοὶ ρϑθοοβ 8ηΠ05 ΑἰΠδπίθη- 
565 Ποβίϊτη ἱπιρ δία 5.5.6 ΠΓῸ5 
6588 Ρυϊανογὶηΐ, βεὰ αὐ ῬΥδθίου 
ἀτδθοογι πη) ΘχΒρθοίδι ΟΠ 6: Πλα]10 
ἀἸατῖαβ δα πὶ 5050 οΥἱπί, --- πό- 
λιν οὐδὲν... ϑηναίων. 
Ηΐπο. ΡΙαΐ, ΝΊΟ, 1 Συρακούσας 
πόλιν ᾿Αϑηνῶν οὐκ ἐλάττω. 
Πδ δηιθὶια Πᾶθο νβα βιιηΐ ἴπί6]- 
Ιεσθηάα 6856 ἱπίθγργαίϊθιβ, οἰϑὶ 

Τἰπιϑθὰβ ρα Οἰσογοηθιι οἱ (Ἱ- 
ΘΟΓῸ ἴρ86 ϑυγϑοιιβᾶβ ὈΓΌΘΙῚ Τηᾶ- 
ΧΙΠΙΔ ΠῚ 6556 (ἀγαθοδυῦατη ἀἰϊοιηΐ. 
Μις: νοΩ ἸΝ ὍΣ, 117 οἱ 1δὶ 
ΟΥ̓]. Οαοάα δα ἈΠ τ πα] δἰιϊηθί, 
Βίγαθο Ρ. 414 πεντάπολις, αἰΐ, 
ἣν τὸ παλαιὸν ΒΘ ΓΔΟΙΒΑΠΟΓΌΠΙ 
αν Ὁ5 ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα 
σταδίων ἔχουσα τὸ τεῖχος. ϑεᾶ 
ἢ ΠΟ. ΠΕΠΊΘΓΙΠῚ 5 β ἀϊ Οὐ Τη Το Τῇ 
6556 περ 1 6αἷς, Αἰπθη, Ὁ. 8514 
οα. 2 ἱπίθυρυ. θυ.) οαΠῚ τη6ῃ- 
5γα δοοαγαίθ ᾿ηἰία ᾿η.6]] δοίη 516 
ΔΙΩὈΙ ΠῚ τη ΟΘ ἢΪ πη], δὶ Νοᾶρο- 
11πὶ ΘΟ ρ] οίδπλν", 6556. ΧΥ τηὶ!]. 
Βυϊίαπη, βῖνα ΟΧΧΙΙ βίδά. θυϊ- 
Ὀμ5. γϑίθ! απίπν 68, ἀπᾶ6 αἶβρα- 
ἰανὶύ (0616 δὰ ΨΙΘ66, 6 ΑἰμΠο- 
ΠᾶΛα ΠῚ ΔΠΊΙια οἵ, Δάη. 118, 7. 
Ξε 0,2), ᾳαδίοπι5. Οἷς ΠῚ 
νι ΡΙαι, ΡοΙ. 2808 φῶμεν 
δὲ καὶ ὥφαντικ ἦν, ὅσον ἐπὶ 
τῇ τῶν ἱματίων ἐργασίᾳ μέγι- 
στον ἦν μόριον, μηδὲν διαφέ- 
ρξιν πλὴν ὀνόματι ταύτης τῆς 
ἱματιουργικῆς:; Αὰ τὸν παράᾶ- 
λογον τοσοῦτον ουηὶ νἱ οοη86- 
Οα1ΟἢΪ5Β. δα 6 ῬΓΟΡΙΘΓ δ5θηΐίθη- 
υἰδπὶ γαΐουτὶ ροίθϑδί, αὐ βαρ 
ἀϊοίαπι δβϑί, ἤθᾷὰθ Ργορίεν ψοῦ- 
θΟΓΕ ΠῚ δ γιούαΓ Π], 4π86 ὥστε 
αὐτόν (5οἷ]. τὸν παράλογον), 
ουΐα8. νἷσθ βίο ὅσον ΓὰΠΘΘΓΘίΌΓ, 
ΠΟ Ῥδίϊαγ,. Τίϑαιι6 ΟΠἸΠΐ τϑίϊοῃ 8 
σατοὶ αιοᾶ (1455, αἰοὶΐ ογθαὶ πο 
ΡΟΒ886 ἰπίθν. 86. Ποὴ τϑίουεὶ το- 
σοῦτον εἱ ὅσον. Ελ οὺν ὅσον 
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δὲ δύο, οἱ δὲ τριῶν γὲ ἐτῶν οὐδεὶς πλείω χρόνον 
ἐνόμιξον περιοίσειν αὐτούς, εἰ οἵ Πελοποννήσιοι 
ἐσβάλοιεν ἐς τὴν χώραν, ὥστε ἔτει ἑπτακαιδεκάτῳ 
μετὰ τὴν πρώτην ἐσβολὴν ἦλϑον ἐς Σικελίαν, ἤδη 
τῷ πολέμῳ κατὰ πάντα τετρυχωμένοι, καὶ πόλεμον 
οὐδὲν ἐλάσσω προσανείλοντο τοῦ πρότερον ὑπάρ- 
χοντος ἐκ Πελοποννήσου. δι᾽ ἃ καὶ τότε ὑπό τε 
τῆς Δεκελείας πολλὰ βλαπτούσης καὶ τῶν ἄλλων 
ἀναλωμάτων μεγάλων προσπιπτόντων ἀδύνατοι ἐγέ- 
νοντὸ τοῖς χρήμασι, καὶ τὴν εἰκοστὴν ὑπὸ τοῦτον 

τῷ αὐτῷ πολέμῳ Η. γαῖα. 
κατατρυχόμενοι ΡΓῸ κατὰ πᾶντα τετρυχ. Ἡ., ᾳποά 54]τ6πὶ κα- 

τατετρυχωμένοι 6888 ἀδρεραῖ. Ηρ οοριυαίο ἰᾷπιθη γΘΓΌῸ 8|10] Τῆπο. 
ΠῸΠ πὐταν, 568 τετρυχωμένοι ἀϊχὶι ΤΥ 60, 2, τρυχόμενοι 1 126, 8. 
6 κατὰ πάντα δαυίομῃ οἵ. ΤΥ 81, 8. 

8 4. τε ροβὶ ὑπό οπὶ., (888. Δυρ. ΠΟΙ], νη. Τ. Ραϑὶ. 1ι. Μ, δ}}1] 
τη}. Βδβροπάοθι εἱ καί ἃπίδ τὴν εἰκοστήν. 

κατὰ τοῦτον αι. Η. εχ 5010]. ὑπό κατα. 

681] ΨψἱΠΊ, 6Π8ΠῚ ἃ|ῖ8ὰ5 ἤΠΆΌΘΓΟ αν, Οἵ. Αρρ. Β. Ὁ. Π| 149 159. 
Ροίοβί, ῬγΆΘρυΘ5850 τοσοῦτον ΠῸΠ (λ55. ῖο {.Χ1 21, 2. -- ὥστε 
Παρθαῦ, ῬΥΘΘΒΘΥΕ ΠῚ 51 δα Ποο το- 
[ευτὶ ομληΐο ποαπραὺ Μαάν!ρὶὶ 
δαίθπι οοηΐδοίατα ὅσοι (Αἀν. οΥἱι, 
ΤΡ. 829) πο 501πῚ ᾿πὰ1}}}8. δϑί, 
864 οιΐδπι δὰ βοπίοπιϊαπι πια]ὸ 
σοηνθηϊ. ιρηϊΠοαγοίαν. δ ΪΠῚ 
αταθοῖὶβ απ Αἰπθηΐθηβοθ πασᾶ 
αἴὰ τϑβϑβίθγθ Ρ0556 ορί παι βββϑϑηΐ 
ΟΠΊἾθ 5. Γ6ΠῚ Ῥγδθίου δχρθοίδ- 
0 Π6 πὶ Θν ΘΠἶ588, 4 πᾶ ϑ8] ψ6ΓῸ ΘΕ Π| 
ἔπουῖπὶ. ααΐ {Πα Π0η Ορὶπαιὶ 
δββθηΐ, -- οἱ δὲ τριῶν... 
χρόνον. ϑαβια! !πλ8. ΠΠῸ ΘΟΙη- 
τη Ῥοδβί ἐτῶν δίαια οὐδείς οὐπὶ 
Κτιορ. δὰ οἵ δέ ἀρροβίψππὶ 6556 
νοππηι5. ΒΘΟΠΠα ΠῚ εἰ Ἃτδη]. 
8 ὅ8, 4 Δάη. ὅ. Νᾷπι [ἰσοί οὐδ πὶ 
60 Ῥοβίίο βεποιίϊνιβ τριῶν ἐτῶν 
ἃ βυθαπάϊοπάο χρόνον ΡΘΠάοΡΘ 
Ῥοβϑὶΐ, ἰδηθη αὐἰὰ 5101 νϑὶ γέ 
ρϑυίοαϊα μοῸ τηοάο ΙΧ αἰ ΧουΪβ. 
ἘΡαδίγα Ηφνν. 1. 1. οὐ δὴ πλείω 
χρόνον, Ὁ] ΡΡΟΥΒῚΒ ἱπῈ{1}6 οϑί 
δη. --- περιοέσειν. », 14 εδί 
περιέσεσϑαι καὶ ἀνϑέξειν. 
Βυϊα, 6. Ῥακ. [τὰ ἀριὰ ροβίε- 
ΥἹΟΥΘΒ. ἀοιημτη βου ρίογοβϑ ἰηνθηϊὶ- 

δὰ τοσοῦτον τοξοτοπάτιπι δϑί, -- 
ἑπτακαιδεκάτῳ. Κυιορ, ἐβ- 
δόμῳ καὶ δεκάτῳ ὀοηἰθοῖί. δε οἵ, 
δάμη. ΓΝ 101, 1. --- τὴν πρώ- 
την ἐσβολήν. γιά, ΠΙ19. 

84, ἀδύνατοι... τοῖς 
χρήμασιν. ἤγουν ἐν- 
δεεῖς χρημάτων ἐγίγνοντο. 
560Π01. Ηοο Ιοᾳπθπαϊ σθηὰβ πα5- 
απδπ 1101 ᾿πν θα] Ραυίαι ΒΙοοιηξ, 
Νοίππι εϑὺ Θορίθ οοη γᾶν απὶ δὺυ- 
νατὸς χρήμασι, ἂς 460 νἱά. 1 
18, ὅ. 26, 4. -- τὴν εἶκο- 
στὴν ... τῶν κατὰ ϑάλασ- 
σαν. Ῥοτγῖ, : νὶρ᾽ 6811} ἃ ΠΊ ΠῚ 6Υ - 
οἷα πΊ, 486 πιᾶῦὶ γνΘῃ ΘΡ Δ - 
ἰὰ Ὁ; Τηᾶρὶβ Ῥουβρίοπ ν᾽ ϑβὶ- 
τᾶ] (ὅ γοσοπί) τὰ δ οἷ ἃ τῇ 
πηατὶ ἱπιρογύϑίδγ μη, 7, 
Βοροκῃ. Οδόοη. εἶν. Αἰμθη, 1 
Ρ. 4826, τοὶ ἀοοσοῦ. νἱοθϑί μηδ τη 
ἰβίαπη ἃ Τῆι. ΠΊΘΙΠΟΓ (8 ΠῚ ΠΟῸΠ 
ἴῃ Ῥίταθθο, 568 ἴῃ 800] ΟΥΠῚ (ΟΥῚΒ 
[αὉ το θπιριου θιι5] Θχϑοίδῃ θβ56΄ς, 
Ηδδοῖ. [Ιάρηϊ 11 Ρ. ὅ89 εχ Χεῃ. 
Ηΐβι, αν, 1 8, 9 ἀδηιοπβίγαι ἤδπὸ 
νἱφοϑίπηδηὶ δα ΟἹ. 92, 4 50}}8- 
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τὸν χρόνον τῶν κατὰ ϑάλασσαν ἀντὶ τοῦ φόρου 
τοῖς ὑπηκόοις ἐπέϑεσαν, πλείω νομίζοντες ἂν σφίσι 
χρήματα οὕτω προσιέναι. αἱ μὲν γὰρ δαπάναι οὐχ 
ὁμοίως καὶ πρίν, ἀλλὰ πολλῷ μείζους καϑέστασαν, 
ὅσῳ καὶ μείζων ὃ πόλεμος ἣν, αἵ δὲ πρόσοδοι 
ἀπώλλυντο. 

29,. Τοὺς οὖν Θρᾷκας τοὺς τῷ “Ἰημοσϑένει 
ὑστερήσαντας διὰ τὴν παροῦσαν ἀπορίαν τῶν χρη- 

ἀποπεμ-. 
φϑέντες οὖν 
μετὰ Ζιει- 

μάτων οὐ βουλόμενοι δαπανᾶν εὐϑὺς ἀπέπεμπον, τρέφους οἱ 
προστάξαντες κομίσαι αὐτοὺς 4Διειτρέφει καὶ εἰπόν-- 
τὲς ἅμα ἐν τῷ παράπλῳ (ἐπορεύοντο γὰρ δι᾽ Εὐ- 
ρίπου) καὶ τοὺς πολεμίους, ἤν τι δύνηται, ἀπ᾽ 
αὐτῶν βλάψαι. ὃ δὲ ἔς τε τὴν ΤΤαναγραίαν ἀπεβί- 

ἐποίησαν οοἀά,, ατοᾶ 5ἷ.. ἀἰοὶ πϑαὰὶς. Ἐπιθπά. Βα ἢ. Αἀποτί. 
Ῥ. 25. 

μείξω Ῥτο μείξους ῃ1., μᾶλλον Η. 
αρ. 39. 8 1, ὑστερίσαντας Ατιρ. εἰ ΒΕΚΚ. Αποοᾶ, ποὴ ἀο- 

ἰθγῖπ, 
“ιιτρέφει οο44. Οἵ, 54, ΠῚ 76, 1. 
δύνηται γαῖ. Η. ΜᾺ}}., τοϊααὶ οοἀά. δύνωνται, «ἀυοὰ ποὸ δὰ 

ΑΥΠΘΠΙΘη865 πθ6 8ἃ ΤΙνδοο5. Τα αὶ ῬΙδοοί, 
8 2, ἔς τε γαΐῖ, Η.. τοὶ]! τὲ ὁπ]. 
Τάναγραν οοἀα, Οἵ, «4, 

τὰ πὶ οὐ ἐγ] θαία γϑαιιοίαᾷ 6588 πραὶ!Θθ -- ἀπέπεμπον. ΟΥ̓ δάπ, 30 
ἴῃ ἃ οχίρθηᾶδ 6888 ψείβδί πη 2. Υ 2], 1, -- Ζιειτρέφει. 
ΤΠογγοϊομοπὶ ἀπθηάδηη εἔκοστο ΝἜρΡΟβ οἷὰβ ρυΐδιυῦ 6556, πὶ 
λόγον, ἀπεπὶ Αὐἰβί, ἴῃ ἤδη. 368, ρᾶϊθι Νιίοοβίγαι!: ἀϊοίαβ εδὶ ΠῚ 
αὔθ ἰαθυ!αθ 0]. 98, 8 ἀο- τς ΟΝ το8, 1. 0} ον ΟΡ Ρ δὴ, 
ουἷτ, Ρεγβίγπρὶς, -- τοῦ φό-ὀ Ἐπογοὶ. ἴῃ ἢ. ν. [ΠΟΛ ΠῚ ΠΟΙΠΪΠἃ- 
ρου. Οὗ, δάη. 1 96, 2, ΠΠ|18, 8. τὰν ΥΠΙ 64, 1. 129, 2. - εἰ- 
ν 18, ὅ. -- αἴ δὲ πρόσ- πόντες, οὑπὶ ἰμ55͵556ηΐ. 
οδοι ἀπώλλυντο, σατη γοαϊ- Οἱ, 86η. Ι1851]1, 1.11 11, 4. -- 
[15 ΡοΡΙΓοπί, Οἱ, Κναερ, 869, ἀπ᾽ αὐτῶν] ἀντὶ τοῦ δι᾽ 
16 8αη. 8. αὐτῶν. 8.101. ΟΥ, ἄπ. 11 77,1. 

Ιῃὴ ρϑββῖνο δ᾽ ᾳαοί 8 η5 Ἰερί ταν 
Ολρ. 39. 81. τοὺς... ὗστε- βλάπτεσθαι ἀπό τινος, αἱ 6, 

ρήσαντας. Βδᾶιον ἀμυθἰιαί, 8, ουϊ οομιγατίπ ὠφελεῖσϑαι 
αἰγὰ πὶ ὑστερεῖν τῷ Δημοσϑένει ἀπό τινος. 
δι 56ῖῸὺ δὰ Παδπηιοβί! 6 61 82. Ταναγραΐίαν. ΟἿ ΙΝ 
νϑηΐγα δὴ δά υ8ὰπὶ| θεπ0-ὀ 7176, 4. ὅὐπὶ Ἰάπᾶρτα ποη δὰ 
ΒίΠθηἶβ, ΑἸ οΓαπῚ τϑοίθ ρτο- τηᾶΓΒ βἰ(8 6βϑϑί, δὰ ᾿ρ58ΠπῚ ἀΓΌ ΘΠ 
θᾶνὶί Ατη.; δὰ ΠοΙΠΟΒίΠΘη6 ΠῚ 605 ΘΧΡΟΠΘΙΘ ΠῸΠ μοίοιί. Νε- 
ΘὨΪΠῚ ΟΠ. ΏΪΠῸ ΠΟ ἢ νΘΠΘΙΙΗύ, Οἵ, «6 ΘΧΘΠΊΡΙΪ8Β ἴῃ δάῃ, ΠΙ 91, ὅ 
21, 1.2; ἀφικομένους ὕστερον 8818 ΡΟ δία. ἈΓΡΘΙῚ ῬΓῸ ἰοτνᾶ, 
ἢ Δημοσθένης ἐς Συρακούσας ἷἴπ 48 5ἰϊ8 οδί, ῬΟῺΩΪ ΡΟβΒ86. 
ξέπλευσε ἀἰϊχὶι Ῥαυ5. 1 28, 8. Βδοίθ ἰρίίυγ ΟἹα88, ἢΐο ποπιθῃ 

Θρᾷκες ἐς 
τὴν Βοιω- 
τίαν ἀπο- 
βάντες υ- 
καλησσὸν 
αἱροῦσιν, 



ὅπου μέγας 
φόνος γί- 
γνεται. 
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βασεν αὐτοὺς καὶ ἁρπαγήν τινα ἐποιήσατο διὰ 
τάχους καὶ ἐκ Χαλκίδος τῆς Εὐβοίας ἀφ᾽ ἑσπέρας 
διέπλευσε τὸν Εὔριπον καὶ ἀποβιβάσας ἐς τὴν 
Βοιωτίαν ἦγεν αὐτοὺς ἐπὶ Μυκαλησσόν. καὶ τὴν 
μὲν νύχτα λαϑὼν πρὸς τῷ ἙἭ ρμαίῳ ηὐλίσατο (ἀπ-- 
έχει δὲ τῆς Μυκαλησσοῦ ἑκκαίδεκα μάλιστα στα- 
δίους). ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πόλει προσέκειτο οὔσῃ 
οὐ μεγάλῃ, καὶ αἱρεῖ ἀφυλάκτοις τὲ ἐπιπεσὼν καὶ 

ἀπροσδοκήτοις μὴ ἄν ποτέ τινα σφίσιν ἀπὸ ϑα- 
λάσσης τοσοῦτον ἐπαναβάντα ἐπιϑέσϑαι, τοῦ τεί-- 

χους ἀσϑενοῦς ὄντος καὶ ἔστιν ἧ, καὶ πεπτωκότος, 

τοῦ δὲ βραχέος φκοδομημένου, καὶ πυλῶν ἅμα διὰ 

τὴν ἄδειαν ἀνεῳγμένων. ἐσπεσόντες δὲ οἱ Θρᾷκες 
ἐς τὴν Μυκαλησσὸν τάς τὲ οἰκίας χαὶ τὰ ἱερὰ 

διαπλεύσας γαι., διαπλεύσας Η. 
8 8. ηὐλίσατο ναι. Η., τοϊῖααὶ ηὐλίξετο. Οἵ ΤΡ 48, 1. 

οὐ μεγάλῃ δαι. Η., τεϊίαυ! οὐ οπι. Ρτδοίθνᾳῃιθπη αυοὰ ΠοΟ 
ορρίάυπι κώμη τῆς Ταναγρικῆς 8 ϑίγαν, νοθαίαν (ν]ά. δάη.), 

Πρ ΔΙΙ ΟΠ τι Τθοίθ ἰΠ ΘΓ Οβι (δ 6588. τα ῃἱ γεν 5 80, 4 ὡς ἐπὶ με- 

γέϑει [ἀὰ ᾳυδα νἱά, δ(π.}] ργοθανὶ νἱἀθίαγ. [Δθπὶ ἀθηιοπβίγαίιν 60, 

αυοᾷ τᾶτο Ππαυΐπ5 Ιοοἱ τηθηΐΐο ἢΐ ἴῃ ιἰβίοιϊα. Κ. ΑὙ. 

τινὰς... ἐπαναβάντας γαῖ. Βο5. Μοβαυ,, εἰ ἐπαναβάντας 

οἰϊδτη ἴε. Ματο, Ραὶ. ἀυρ. Μ. 885. Τ. δ. Ε. Η. 1. Ῥοβι ἀθγδηηιβ 
ΘΧΘαρΙα Ρ᾽ τα} 15. τὰνές οὐπὶ πορϑίΐοηθ ΘΟΠΪαΠΟΙΪ. 

βραχέως αι. Απρ. αν. επ. Αὖ' οἵ. δάῃ. 

τοῦτα γεϑταϊ, --τ ἀφ᾽ ἔἕσπέ- ἔκειτο. 5.10]. -- ἀπροσδο- 
ρας. »»ξιαύίτη σα νοβροτγᾶ, 
δίτη αὶ δίαπο ἱπρυαϊ ν65Ρ6- 
τ. Βα. Βιδνῖιον ἀθ ν 65} 6}. 
Οὗ, ΠῚ 112, 2 οὐ 'Ὁ1 δᾶη. εὐ 11 
ΟἿ, 6. Οείογαπι ΠῚ ΓΈ Ρ 65. ἀθνᾶ- 
βιδία Ταπᾶρταθα ΟΠ οἰ θπὴ ἐγ η8- 
νϑοίαβ οϑὺ οὐ 'ἰπάθ ΕασΙ ΡΟ ΓΌΓΒ115 
ἰταϊθοίο Μγοδίοββατη ἰηνϑβὶί. --- 
Μυκαλησσόν. ϑίταῦ, Ρ. 404 
ὁ (ΤἈυογ ἀἰαϊ ρᾶῦ]ο ροϑὺ ἔδπηϊηὶ- 
παι οϑὲ ποπιθη) υκαλησσὸς 
κώμη τῆς Ταναγριπῆς" κεῖται 
δὲ παρ᾽ ὁδὸν Θηβαίων ἐς Χαλ- 
κίδα. ΟἿ, Βαγ5. ἀδορτι. 1 Ρ. 217. 

88. τῷ Ἑρμαΐίῳ. [Ιὰ δὰ 
τῆᾶτα Ὑἱἀ θοῦ βἰταπὶ ἔαΐβ86, ΟἿ, 
1ἷν. ΧΧΧΥ 80, 9. Τμο41. ατἴδεο. 
βαρ ΠΡ ΟΣ Βυ 5: ἐπ ηρες- 
προσέκειτο) πλησιάσας ἐπ- 

κήτοις μὴ ἂν ποτε... ἩΡᾶτ- 
ἰἴοαϊα μὴ εχ βιρογνδοιο δααϊίυτ, 
αὐ πλῸ 015. 8118... ᾽πὶ 4υϊθ 8. ἱπιρ}}- 
οἰίαᾷ γν6}] εδχρύθβϑβ παρϑίϊο βϑί. 
Π 49, ὃ ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυ- 
χάξειν, [αθὶ τᾶταθῃ οἵ, δάη.], Υ 
96, 8 ἀπέσχοντο μὴ ἐπὶ τὴν 
ἑκατέρων γὴν στρατεῦσαι, ΠΙ 
85, 8 καὶ ἐλπίδα οὐδὲ τὴν 
ἐλαχίστην εἶχον μή ποτε, τῶν 
᾿ϑηναίων τῆς ϑαλάσσης Ἀρα- 
τούντων, ναῦς Πελοποννησίων 
ἐς Ιωνίαν παραβαλεῖν. Ἑδάεπι 
γαίϊο δϑὺ ἴῃ ἰδ, αὑδ8ὸ ἀπαγο- 
ρευτικά ἀϊουπίαν... ΠαΚ. Υἱά, 
Δ 1 10, 1. 16. -- βραχέος 
ὠκοδομημένου, ἰ. 6. ὥστε 
βραχὺ (μαπι116, οἵ. Π 70, 8) 

εἶναι. Οἷ, ααη. 1 18, 2. Π 176,0. 
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ἐπόρϑουν καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐφόνευον φειδό- 
μενοι οὔτε πρεσβυτέρας οὔτε νεωτέρας ἡλικίας, 
ἀλλὰ πάντας ἑξῆς, ὅτῳ ἐντύχοιεν, καὶ παῖδας καὶ 

γυναῖχας χτείνοντες, καὶ προσέτι, χαὶ ὑποζύγια καὶ 
ὅσα ἄλλα ἔμψυχα 1 ἴδοιεν. τὸ γὰρ γένος [τὸ τῶν 
Θρᾳκῶν] ὁμοῖα τοῖς μάλιστα τοῦ βαρβαρικοῦ, ἐν 
ᾧ ἂν ϑαρσήσῃ," φονικώτατόν ἐστι. καὶ τότε ἄλλη 
τε ταραχὴ οὐκ ὀλίγη καὶ ἰδέα πᾶσα καϑειστήκει 
ὀλέϑρου, καὶ ἐπιπεσόντες διδασκαλείῳ παίδον, 
ὅπερ μέγιστον ἦν αὐτόϑι καὶ ἄρτι ἔτυχον οἵ παῖδες 
ἐσεληλυϑότες, κατέκοψαν πάντας" καὶ ξυμφορὰ τῇ 

8 4. γυναῖκας καὶ παῖδας αί., καὶ γυναῖκας οτῃ, Η. Ὀτγαμ- 
46 Ρᾷεπθ ἅθατ8 τιβιιδίπιμη, Οἵ. Ἄν δοθβιη. ἀπίϊψα, ΠΡ. 129. 

τὸ δῃίβ τῶν οὔἹ. αί. εδἱ τη8]6 Εἷς δααϊίιγ, αυαϑὶ ΤΠ γα ΟΠ σ᾽ θη 5 
Ὁ αἰϊαὰ ἀἰβοουπθηᾶα 511. 
ΒΟΥΙΡ 5 Ἱπίορ γί] Ο1θ 85. 

ΕΥΘαα ἢ ἰββίπηὰβ ἶο δυίϊοα]! ἀ8ὰ5 ἴῃ δά- 

8 ὅ. καϑεστήκει οοἀά, Οἵ 54. 1Υ̓ 26, 7. 
ἅπασα Ἡ., αιοᾶ 40 Αἰιϊοῖὶβ οἰΐδτη ῥτῸ ἀπαδααΐδαιο Ροηὶ δά- 

ποίαι Ηεϊπά. αὶ ΡΙαί. Ῥῃδθάοη. 1080, Αἱ πᾶσα ἰδέα, αἱ ἢϊς, 
81, ὅ. 88, 1. 98, 8. 112, 7. 

Η:! 

οἵ παῖδες Ροβί ἐσεᾶλ. οοἸ]οοδίαν ἴῃ Ψαὶϊ. Η, 

8 4. τοὺς ΟΡ ΡΟΝ} 
ἐφόνευον. Οὗ Ραυβ. 1.38, ὃ 
ἹΜυκαλησσίων οὐ μόνον τὸ 
μάχιμον οἵ Θρᾷκες, ἀλλὰ καὶ 
γυναῖκας ἐφόνευσαν καὶ παῖ- 
δας. --ὁμοῖα τοῖς μά λιστα, 
Ῥοτῖπάθ δίἰᾳὰθ ἰΐ 4πὶἱ πιᾶ- 
χὶτπη 6 οΔ6415 ἃν ]αϊ βαπι, Οἱ, ΡΊαι. 
ΤΠ πη. 851 τιμώμενος ὅμοια Τερ- 
σῶν τοῖς ἀρίστοις. --- ἐν ᾧ ἂν, 
ϊ. 6. ὅταν. 

8 ὅ. ἰδέα. Οὗ, φάη. ΠῚ 81, ὅ. 
-- καὶ ἄρτι. ΟεΥπιδηΐὶ Ῥοῦρο- 
τοὶ καὶ ἐς ὃ ἄρτι. Οἵ, δάη. Π 
41, 4. --- καὶ ξυμφορὰ ἀλλο 
δεινή. θὲ οὐδεμιᾶς ἧσσον 
οἵ, 80, 4. ΝοΙῖ δγιϊσα! πὴ δηῖ8 
ξυμφορὰς ἀεβίάθγασο δαΐ ἴῃ ο0}10- 
οαἴΐοης αὕτη Ρτοποηιϊηἶβ οὔθ - 
ἄεγθ. Νᾷὰπη πᾶθο βοηίθηίίϊα δᾶ 
5. Π}}ΠΠ {ΔἸ ΠΘτ ΦΑΓῚ ΟΟΠΓΟΥΠΊαία 
δβί, ἀθ αυϊθιβ αϊοίιπι οϑί δάμη, 1 
17 2. ΟΡ Ῥοίοδες Πδδο τ δϑὺ 
486 ἰοἰϊ τὶ δοοϊάϊ!, οἃ- 
Ἰατηϊίἃ8 εὔδὺὶ πηᾶρὶβ 48 ΠῚ 
ὉΠ18 8118 ἱπορὶηδίδ εἰ δίτοχ, 

ἘΓυβίγα ἰδ Ογα θυ ηΐ 4 ΟΠ, ΪΔ, 
αυδ6 ἴπ οοαα, ἰτϑάϊίαᾳ βαηΐ, {πουὶ 
βίυἀοθδηι, Νϑη αυορὰ οὐδεμιᾶς 
ἥσσων μᾶλλον ἑτέρας ἱπίοι 568 
Ἰππχογαηΐ, ρτϑθίθγαιιαπι αυοα 
ἧσσον (εἴ. 54.) ΤΡ ΘΑ ΙΡΙγ, ΘΟρΡυΪὰ 
ἀθοβί. ΘΟ 8ΠῚ ΟΠῚ 55] ΟΠ ΘΠ, Ἠδδοκίυβ 
αΐϊάοπη ἰοὺ 1 188, 8 ἣν γὰρ ὁ 
Θεμιστοκλῆς .. διαφερόντως 
τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος 
ϑαυμάσαι δχοιβαί, ὃϑεὰ οχὶ- 
ΤηΪδ Ὁ. ΤΠ Ρ15 4110 (αμ οἵγε 
αμοφοτοίοἠποίε Ἡγεῖδο. .. πιϑὴτ' 
αἷς οἴη ἀπάθυοῦ) Ὀδπ6 ἀϊσαηίαν 
(εἴ. ΙΝ 8, 3), πο πιΐη τι πᾶ - 
δἷ5 4110 πόη ἰἴίθια, απ 1115 
ὉΠ] αυϊὰ δα βυροιῦῖβ διαφερόν- 
τῶς δαϊοϊίαν, 18. δαΐ Ιάθπι ἀἰοὶ- 
ταν δαί δογγθοιῖο γῸ] ἱποΓΘ ΘΠ ᾺΠῚ 
Ρδγίϊοι] 5. δέ νοὶ καί ΘΧΡΥΙΠΠ6ἢ- 
ἀππὶ 5ιβηϊΠοδίυγ (μᾶλλον δέ, 
γ6] ροίϊυ8β, καὶ μᾶλλον, δαἷ- 
46 8460 πιᾶρ]58. Οἵ, δάη. Π᾿ 
11, 1). ΑΙ βίον οὐδεμιᾶς 
ἥσσων μᾶλλον ἑτέρας ἀδόκητός 
τε προϊαηΐ, ὑηᾶθ Πδθς οΥίᾶ δϑὶ 



οὗ δὲ Θη- 
βαῖοι βοηϑή- 
σαντες πολ- 
λοὺς τῶν 
Θρᾳκῶν ἐν 
τῇ ἐσβάσει 
ἀποκτείνου- 
σιν. ἀριϑμὸς 

τῶν ἑκατέ- 
ρῶϑι, ἀπο- 
δανόντων. 

θ4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Η, Ἅ΄. 

πόλει πάσῃ οὐδεμιᾶς ἧσσον [μᾶλλον ἕτέρας] ἀδό- 
κητός τὲ ἐπέπεσεν αὕτη καὶ δεινή. 

ὅ0. Οἱ δὲ Θηβαῖοι αἰσϑόμενοι ἐβοήϑουν, καὶ 
καταλαβόντες προκεχωρηκότας ἤδη τοὺς Θρᾷκας 
οὐ πολὺ τήν τε λείαν ἀφείλοντο καὶ αὐτοὺς φο- 
βήσαντες καταδιώκουσιν ἐπὶ [τὸν Εὔριπον καὶ] τὴν 
ϑάλασσαν, οὗ αὐτοῖς τὰ πλοῖα ἃ ἤγαγεν ὥρμει. 
καὶ ἀποκτείνουσιν αὐτῶν ἐν τῇ ἐσβάσει τοὺς πλεί- 
στους. οὔτε ἐπισταμένους νεῖν τῶν τε ἐν τοῖς 
πλοίοις, ὡς ἑώρων τὰ ἐν τῇ γῇ, δρμισάντων 

πάσῃ πόλει αι. 
ἥσσων οἸλι65 ρταθίοι 855. Τὶ Ματο, Ε. 

ῬοῦΥ, οὐ ΠδιΪπι. 

Τα θυ ργοίδυηθηΐαπι (6]. 

σαρ. 80. 8. 2. Ριὺ τὰ ἐν τῇ γῇ δαῖϊ. Ἡ. νΑ||ἃ τὴν φυγήν, 
απο βουϊρίαγα εὐΐδη ἃ 56110]. 
ὑπθη πὶ 510, 
βοτὶρίδ. 

δαηοίαια. 6ϑί. 
ἀοοοπῦ τὴν φυγὴν δή ἴῃ Γιυρ΄. 

Βοὰ αὐἰὰ 46 οἃ 5ί8- 
νυϊσαίαθ 5ῈΡ6Γ- 

ἀνορμισάντων Ἡ,., αοᾶ ἃ Ὰ}18 ἔογίαβϑα ὄχ ργβββιπι 6110]. 40- 
αὔθ σΟΠ ΠΟΥ δΐ, Θ6ἀ ΔΙ δὶ ἀρυὰ Τῆσο, πο ᾿θο ταν, 

Ηδαβὶϊ ἰηπίθγργοίαιϊο: οἱδὰ 65 
ΟΠ ἢΐ αἰϊᾶὰ σγαυίουν οὐ πηδρὶ8 
ααλπὶα}1ἃ αἰ ρυδοίου ορὶ- 
αϊοημθι οὐ δύγοχ. ϑεὰ βίο 
Θχουβαγὶ Π0ἢ ροίθβὺ τέ ραυιίοι!δθ 
οΟἸοσϑίϊο (μθαιιθ θη ΠΊ δ᾽ ΠῚ} 16 δ 
ΠῚ 81, 2, πρὶ νἱα, δάπ,), εὐ ἰπὰ- 
16 δϑί οὐδεμιᾶς ἥσσων, ΘᾺ 
δ ΘΠ} ΤῈ8 ἰάατια ΘΡΆνἾι15. ν ΘΓ} 8 
μᾶλλον ἕτέρας δεινή Ἔχρεῖ- 
τηδίαγ, ΟΙα585. τῇ πόλει πάσῃ 
οὐδεμιᾶς ἥσσων δὰ ξυμφορά, 
μᾶλλον ἑτέρας ἀδόκητός τε καὶ 
δεινή δὰ ἐπέπεσεν ουιίπονο 
ταῖιϑ ἰΐα νοΐ, αιδϑὶ Βουρύππι 
Ιεσαίαν καὶ αὕτη ἡ ἐνμφορὰ 
γεὶ: καὶ ἡ ξυμφορὰ αὕτη. 
6. δ'ο αυϊάθπὶ αυϊοα δῆ λόφῳ 
μιᾶς ἥσσων δὰ 5ϑῃϊθη απ ο0η- 
ἴεν, απο Ιάθτη νϑυθ ]β μᾶλλον 
ἑτέρας δεινή ποῃ δομ ηθδίαγ, 
Νὰπι ὨΪΠ}} ρυοάοϑύ. ααοὰ ἰμίον- 
Ῥγθίαπαϊ ᾿ἰσθπεῖϊα ἱπαηθηλ Δθυη- 
ἀδηιατη (858. οὐβουναὺ (νους 
δηΐηι ξυμφορὰ ... ἥσσων αἴδδον 
ϑολίασ, ον πιδὴν' αἷ8 ἰγρεπα οἴη ον 
αἴο βανρεγδολαῦε ἐτα ῦ) οἱ καί 

(εἐϊ8 πΔ} δηίο μᾶλλον δΘχοὶα 588 
5115 1 σα (αΓ, 

Οαρ. 80. 81. ἐπὶ... τὴν 
ϑαλασσαν. Ουοά δδάρθηι ΓῸ5 
ἀποθιι5 ἢ οπα πῖθτι5 ΔΡΡ ΕΠ αύαν 460 
[δούα πὶ 6588. Ῥευδηΐ; αποα «αα 29, 
8 ἀπὸ ϑαλάσσης τοσοῦτον 
ἐπαναβάντα τεϑρίοἴδιαν, δὰ 5ἱ 
πῖο ἐπὶ τὴν ϑαλασσαν 60 τὸ- 
βρίοῖς, ἰπᾶθ ποη ὀχουβδίαν, αποᾶ 
βϑίππια! αν ρ5. ΠΟΠΊΪπϑίαν, ααδδὶ 
8 ΠΠΔΙΪ αἰν υΒ115. 510, 

8. 2. ἀποκτείνουσιν Ἔστω 
ἐν τῇ ἐσβάσει τοὺς πλεί- 
στους. ὕππι ΡῬᾶ}0 ροϑὺ ϑυάϊα- 
Τη185 6Χ τὨΪ 6 οὐ ἐ θοθητ 5. Τῆνα- 
εἶθιι5 ἀπορηΐοβ οἱ υϊπαπδρίπίᾶ 
50 τππὶ σΘοἰ ἶβ586, ΡῈ Γ τοὺς πλεί- 
στους . . . 0η ἰηἰθ!]ορὶῦ ΤΠ. 
ἘΠΊ ΘΓΒΆΠῚ ὨΠΠΊΘΓΠΙ, 564 ΟΟΙ, 
Ἔχ |ΠΠ0 ὁ86808. Ουᾶγο δοορὶ ἀθθοὺ 
80 81 βουϊρύμμῃ 510: καὶ ἀποκτεί- 
νουσι τοὺς πλείστους (τῶν ἀπο- 
ϑανόντων δυί διαφϑαρέντων) 
ἐν τῇ ἐσβάσει. Οἱ [ΓΚ 44, 3 
κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας οἵ πλεῖ- 
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ἔξω τοξεύματος τὰ πλοῖα, ἐπεὶ ἔν γὲ τῇ ἄλλῃ ἀνα- 
χωρήσει οὐκ ἀτόπως οἵ Θρᾷκες πρὸς τὸ τῶν Θη- 
βαίων ἱππικόν, ὕπερ πρῶτον προσέκειτο, προεκχ- 
ϑέοντές τὲ καὶ ξυστρεφόμενοι ἐν ἐπιχωρίῳ τάξει 
τὴν φυλακὴν ἐποιοῦντο καὶ ὀλίγοι αὐτῶν ἐν τού- 
τῷ διεφϑάρησαν᾽" μέρος δέ τι χαὶ ἐν τῇ πόλει 

τοξεύματος . ἀν. Ψ4]]., ἭΡΩ ξεύγματος πἰδὶ αυοᾶ εὐματος 
Ροβίὶ Πἰπίογαπι ἀοἰοία πὶ τὶ. Οἵ, δάῃ, 

τε Ῥοϑί προεκϑέοντές οὔλ. 58. Αὔρ. 6πη, Βα]. 1ι. Μ. Βδρ. 
Μᾶτγο, Βᾶ5. Ὁ ΠῈΣ ὯἹ: 

ἐποιήσαντο Η. οὐπὶ γρ. ἐποιοῦντο. 

στοι ἀπέϑανον αὐτῶν οἱ ἰθὶ 
δίῃ. Ἐοάθπι γοίθυίαν αποᾶ ρΡτο- 
χίηλῖβ νου ἀϊοϊτγ. ἴῃ τεϊαὰο 
γϑοθρία. Ῥϑθ0Ο05 ἀ6ο᾽ 1888. Ἐα]50 
ΟἸαβ5. ορίπαίαν αὐτῶν φεϑποιῖνο 
β᾽βη Ποαυὶ πῸῚ ῬΟ558. Πἰβὶ ΟΠΊΠ65 
Τιρασ68. οἱ ἰπῖνγα, π6 γΘραβηδηιἃ 
οχϑβίβίδί, νἱοἸθηία πιαίαιίοηο ἐπ- 
ἐδρασαν ριο ἀπέϑανον 50γ10 10. 
-- ἔξω τοξεύματος. οϑοσρ- 
ἰατα γυϊσαία. Ππϊι8. Ἰοοὶ οϑὲ ἔξω 
τοῦ ξεύγματος, ἀδ οαἷτ8. [4 π8Π| 
οχίτα Βατὶρὶ ροπίθπι να]ρὸ 
ἱπίογρυδίδηϊαγ} νουϊίαίθ ΠῚ ΗΝ 
οαπβᾷ ἀπθὶτανὶ ροιοϑ. ΝῸΠ αΆ 6 ΓΟ, 
ἃ ΡΓΟΡΔΌΙ6 56 πᾶνο5. ᾿ιὰ5. ρτο- 
χίπιθ Αὐτά θη [Ὁ] πη ΡΟΠἰΘΠῚ 
ΘΟΙΙοοαῦ Βδίγαθο Ρ. 408] ροιίι8, 
απο τϑοορία ἰθοῖϊο βἰϑηϊβοαδί, 
αὐδπὶ ἰπ ᾿ἰοτο ΜΙ οα  65510 βίδεϊο - 
Πθπὶ Πατῖββο ποὸ αὐἱᾷ 1115, αἱ 
ἷπ ἶβ δγᾶηΐ, τηδρποΡοῖθ δά- 
γοῦβ5 Βοθοίοβ Ῥγοίπθυϊύ Θὰ 
οΧχίτᾷ ροηίθπῚ οἀμποίαβ 6556; 00 
ὈΠῸΠῚ Τ]Δ ΧΙ ΠΊΙΠῚ ΒΟΓΙΡΆΪ πὶ ἴῃ - 
ἰοῖϊῖ, ααοὰ Εαροθα, 5ὶ Πιοάονο 
Βίοαϊο ἢάθβ. παρθηάα δϑί, {{ΠῚ 
ποπάτιπλ ΘΟὨ τ Π6η{1 Βοροίϊαα 86- 
Θοῦῖα δὺο Ῥοηίθ οοπίπιποίᾶ ογδί, 
[5 οηἷϊπὶ ΧΠῚΙ 47 διιοῖοῦ οδὺ ἰά 
ἀοηαπι ροβί οἰδάθπὶ Αἰμθηϊθη- 
β'απι ἴῃ ΘΙ οἶα δὲ ροβί ἀοίδθοιϊο- 
Ποπὶ Επαθοοθδθ 80 ΑἰΠΘΠΙΘηβιθι185 
[οί πη 6556. ἴπ οᾶἃ ϑβουὶρίυνα, 
αυδηὶ 4||8 βϑουΐιβ δϑί [6 ΠῸΒ 
ΓΘΟΘΡ᾿ΠΊ115],) Οπιηΐα ρἰαπᾶ διηΐ, 
ΘᾶτΊα 116 οἰϊδπὶ ίθρηδη5 ἴῃ ΤΠ 68, 

ΤΒυογαϊα 185 ΥΟἹ, ΤΥ͂, 5'9οΐ, 1. 

ἰοὺ 41] νυ]θαίδθ. Ῥυδοια]θΡιιηί. 
Ἐντὸς οἱ ἔξω βελῶν εἰ τοξεύ- 
ματος δᾶθο ιἰβϑἰἰαία δαηΐ ἰῃ 
Βουϊρίουι 5. αὐᾶθοὶβ, αὖ οἐϊᾶτη ἴῃ 
Ῥτονθυθίαπι δυϊουϊηί, Κ θ αΚ. Ωαϊ, 
αυοα ϑίγαθο {ΠΠπτὰ ΡΟΠπίθπι, 480 
Ῥοβίθα ΟΠ δ]οῖὶβ οατὴ ΟΟπιϊπθηίθ 
ἰπποία οϑί, δὰ Αὐἱάθηη Ροίϊι5 
ἔα 1556 4π8π| δα ᾿ἰ{π5 ΜΥΟΔ] 65510ΠῚ 
βἰρηϊῆοαι, ἰὼ νιυϊραίαδθ οὈϑβίδγα 
οὐθάθυθ πο ἀθρεραί, Οἵ, 46 ποὺ 
Ροπίο Πμ6αἰκ. ατδθο. βθρί. ΠΡ. 266, 
208 5ᾳ. Βυγβ. ἄδθοστ, 1 τ. 414 
οὐ ἰηβρίοθ Κίθρ. 140. ἴδπᾶ νϑβίδι 
ἀπθιιαιῖο, παπὶ ΤΠΘΌΔηΙ βαρ ία- 
γἸΪ5 αϑὶ 5᾽π0, ΟΕΠῚ ἰδοι Δίου 5. οἱ 
Γὰ πα ἸίοΓ 65. αἰϊαπάθ ἃ Βορθοίϊβ 8ἃ᾽- 
Οαββίίοβ 6586 [Υ̓ 100, 1 ΙΘρ Πηι8. 
564 Ρ]αἰδοθηβὶαπι οογίθ βδοὶΥὶϊ 
ΘΟΠΊΠΙοΙηογδηίιν ΠΠ 28, 2, 24, 2. 
Ἀ65 οογία οϑϑοί, βδὶ Π᾿ἸΓΘρΡἢΠ6ΠῚ 
ἴὰΠῸ ΘΔ ΘΒ.ΠῚ 6586 ΘΟηδίαγοι; ὨΔΙῺ 
αἰὰ5 ΑἸΠΘηἶβ. [αἰ βίαια ὀιστοῖς 
βεβλημένον. Μία, Ῥαι5. 1 238, 
8. 4 οὐ ΤΙ. Ηϊϑι. αν, 1Π ῥ. 420, 
1)6 οδθάθ ἰδιῆηθη οἷιι5 ἰδοοὶ Τῆι- 
ογαϊάο5, οὐ θιοίγρ θ5. απϊάδιῃ 
ΟΠ] ΘπἸοναίπν ὙΠΙ 64, 1, πὶ 
νἱὰ. «άη. --- ἐπεὶ ---  ε, τοὐπγεπὰ 
λίηφογεη. Οπδ6 βϑαύπιηύαν ΘΟ ΠῚ- 
Ῥδγδηΐαν. βἴπι} οἱ ΟρΡΡΟΠαΠίΩΓ 
Βαρ νου ιι8. Οἱ, ΡΙαι, Ῥγοι. 888 ο. 
88δς, -- οὐκ ἀτόπως, ποπ 
Αθβαγά, Ϊ. 6, πΠΟΠ Π186. --- 
ἐν τούτῳ, ἸΑου ΣΠῚ ΘΥ ΜΝ τ. . 
ἐν τῷ προεκϑέοντας καὶ ξυ- 
στρεφομένους τὴν φυλακὴν 

ὅ 



66 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, λ΄. λα΄. 

αὐτῇ δι᾿ ἁρπαγὴν ἐγκαταλειφϑὲν ἀπώλετο. οἱ δὲ 
ξύμπαντες τῶν Θρακῶν] πεντήκοντα καὶ διακόσιοι 
9 Ἁ ,ὔ "ἢ ,ὕ 9 ’ὔ ’ 

ἅπὸ τριαχοσίων καὶ χιλίων ἀπέϑανον. διέφϑειραν 8 
δὲ καὶ τῶν Θηβαίων καὶ τῶν ἄλλων οἱ ξυνεβοή-- 
ϑησαν ἐς εἴκοσι μάλιστα ἱππέας τὲ χαὶ ὁπλίτας 
ὁμοῦ καὶ Θηβαίων τῶν βοιωταρχῶν Σκαιρῳφώνδαν᾽ 
τῶν δὲ “Μυκαλησσίων μέρος τι ἀπανηλώϑη. τὰ μὲν 4 
κατὰ τὴν Πυκαλησσὸν πάϑει χρησαμένην οὐδενὸς 
ὡς ἐπὶ μεγέϑει τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἧσσον ὀλο- 
φύρασϑαι ἀξίῳ τοιαῦτα ξυνέβη. 

“4ημοσϑένης 51. Ὃ δὲ Δημοσθένης τότε ἀποπλέων ἐπὶ 1 
περὶ Ἄἄκαρ- - Κκ , ΝΎ ον » ξιξι 2) . πο »ανίανοτρα- Τῆς Κερκύρας μετὰ τὴν ἔκ τῆς “ακωνικῆς τείχισιν, 

ἐγκαταληφϑὲν ΟἸΉΠ 65 ἥν τ 6Ι. εὐ Βθρ, Οἵ, δάη. 
8. 8, διεφϑάρησαν Ἦ. 1. Ατ,, 564 ἴῃ Η. 5. ν. τϑοίθ γρ. διέφ- 

θειραν. 
ἱππέας μαλιστα Μ. Μοκαᾳι. Η. 1. Ρτοχίπηιπι σε οπὶ. αἴ, 

Μ. Παρ, 
ἀπαναλώϑη οὐρα. ΟἿ 58. 1]... 
8 4, τὰ μὲν δὴ Νεη, Τ, Βερ. “ΜΉ τοι πῃ. 

χρησαμένων οοἀ4. Οἵ, 8αη. 
5ιρᾶ οἷ, 54, 1. 801. .8ὲ 

ὕδρ. 81. 81. ἐπὶ ναι, Μοϑβαι. Κ4]]., τεϊ!α αὶ ἐκ. Αἱ νἱὰ. 8 2844. 
εἰ 20, 8, 

ποιεῖσϑαι. -- ἐγκαταλει- ΒΒῃίΘΠ ΕΔ ΘΟ ΔΟΥΘΠ Δ ΠῚ οὐ ΡΥΟΡ θοῦ 
φϑέν. Νοὴ ἀδρτγεϊοπδὶ βὰηῤς ὡς ἐπὶ μεγέϑει, «πο ἀδ ὑτθῖ5 
ῬΓΟΡίΟΥ Ταρὶπᾶπι, 564 ρτγδθάδηαϊὶ 
οαυβα ἴῃ ὉΓΡ6 ΓΘΠΔ ΗΒ ΘΥΔΠΐ, 
Οὗ Π 78, 8. Θιυοᾶ ΟἸα58. ἐγ- 
καταληφϑέν ἀοίδπαθηβ ἐγκατα- 
λελειμμένον 50] θΘ μά ππὶ ἔπϊβ568 
ΟΡΡοηΪ,, ρΡοίθγαί 58η6 5160 βου] ϊ, 
564 ΘΓ ΠΘΟΘ6556 ἰποῦῖί, ΠῸΒ «αὶ: 
ἄθιη ΠΟ Ρουβριοἰπλι8. -- τῶν 
Θρᾳκῶν ἀεἸ. ρννν. δίπθπι. πον. 
βου, ΠῚ ῥ. 297. ἀδθηρίϊναβ, ῬτῸ 
0 ΠΟΠΊΪη. ῬΟπομάτ5 ταί (ΤΥ 
9. Τὸ 0 ΤΥ 1), ύπιτι 
Θ ΔΙΊ ΠΊΔΙ]68 ΠΊ 651. 

8 8. Θηβαίων τῶν βοιω- 
ταρχῶν. ,, Ενδηξ φηϊπὶ ἰπέου 
ἀπαδοίση Ὀοθδοίδυομοβ ἀπὸ ΤΠ6- 
ὈΆ ΠῚ, τ ν Ὁ1: 1. δ 0 ΚΕ, 
-- μέρος τι, '.. 6. μέγα νοὶ 
“Δ Ρ ὑν μέρος. Οὗ, Μδιῃ. ατ. 
ὃ 487, ὅ οἱ δά, 1 28, 8, 

84, νη θυ δε ϑὴν δὲ ῬΥΟΡ ΟΣ 

παρ ϊιἀῖπ6, ἀἰοῖίαν, ΠΘΟΘ5ΒδΡ ΠῚ 
6ϑί. --- ὡς ἐπὶ μεγέϑει, ΡΟ 
ΓΒ τη 8 8 πἴτα ἀἴῃ ε, ΟΠ ἿΠ 
118, 6 ἄπιστον τὸ πλῆϑος λέὲ- 
γεται ἀπολέσϑαι ὡς πρὸς τὸ 
μέγεϑος τῆς πόλεως. ἘαΪ50 
Ηδδοκ, πάϑους 5υθαυπαϊ,. Νεαὰα 
Θηΐπ ΠΟ ΟΠ 56 ἶρ80 ροίεβί 
ΘΟΠπιρᾶταν, Π6 νουθὶ5 οὐδενὸς 
Ὥσσον νἱά. ἐπ Ἢ 947 1.5 
κατὰ τὸν πόλεμον, ἘΡΦΟΣ 
θε1]ο Ῥεϊοροπμηδβίαθο. Ὑ|α. δᾶ 
ΠΡῚΝ ΒᾺ 

ΟΡ. 81. 81. τότε ἀπο- 
πλέων ἐπί ὁδί Ια ΟΣ τ τς 
μετὰ τὴν ἐκ τῆς Δακωνι- 
κης τεέχισιν, 1 18 ἀποπλέων 
ἐκ τῆς «ακωνικῆς μετὰ τὴν 
ἐν αὐτῇ γενομένην τείχισιν. 
ΟἿ, αἅπη. ΥἹ 89, 1. δὲ τὰ οἵ, 20, 
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» -» » ΄ ξ ’ ὁλχάδα ὁρμοῦσαν ἐν Φειᾷ τῇ ᾿Ηλείων εὑρών. ἐν 
ἡ, οἱ Κορίνϑιοι ὁπλῖται ἐς τὴν Σικελίαν ἔμελλον 
περαιοῖσϑαι. αὐτὴν μὲν διαφϑείρει. οἱ ὁ᾽ ἄνδρες 
ἀποφυγόντες ὕστερον λαβόντες ἄλλην ἔπλεον. καὶ 
μετὰ τοῦτο ἀφικόμενος ὁ Δημοσϑένης ἐς τὴν 
Ζάκυνϑον καὶ Κεφαλληνίαν ὁπλίτας τε παρέλαβε 
χαὶ ἐκ τῆς Ναυπάκτου τῶν Μεσσηνίων μετεπέμ-- 
ψατο, καὶ ἐς τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον τῆς ᾿καρνα- 
νίας διέβη, ἐς ᾿ἡλυζειάν τὲ καὶ ᾿ἡναχτόριον, ὃ 
αὐτοὶ εἶχον. ὄντι δ᾽ αὐτῷ περὶ ταῦτα ὃ Εὐρυ- 
μέδων ἀπαντᾷ ἐκ τῆς Σικελίας ΞΡ ὃς τότε 

τοῦ χειμῶνος τὰ χρήματα ἄγων τῇ στρατιᾷ ἀπ- 
“δ . 2 “᾿ , ᾿» ν δ , 

ἑπέμφϑη., καὶ ἀγγέλλει τὰ τὲ ἄλλα καὶ ὅτι πυϑοιτο 
Ἁ “-"Ἥ “ἤ Ἃ δὴ ’ ς }Ὶ 2 

κατὰ πλοῦν ἤδη ὧν τὸ [ἰλημμύριον τὕὉπὸ τῶν 
,΄ ο ’ Μ Υ Σ τ, 

Συραχοσίων ἕαλωκοός. ἀφικνεῖται δὲ καὶ Κόνων 
3 (5᾽ 7 , ΄ παρ᾽ αὐτούς, ὃς ἦρχε Ναυπάκτου, ἀγγέλλων ὅτι 

εὑρών, ἀτὸ δ σοπιρ]ομἀάδτη βϑητθηξίϑτη ΟΔΥΘΓδ ΠῸΠ ΡΟΒΒΆΠΙΠ5, 
ΟΠῚ. ΟἸΏΠ65. ργᾶθίον αι, ἢ. (νυ]ς, λαβών πυ]]8πὶ ν᾽ άθιαν πᾶ θΟΓ8 ὁοδά, 
ἀποίου το), Εχοϊα! ργορίθι βἰ πα απ οπὶ εεὼν (Ἠλείων) ἰἰτι6- 
ΓΆΡΌΠΊ, 

Ξ ἢ, ἔς τὲ Ῥτὸ ἐς τὴν ναί. Η., 
᾿Δλυξίαν οοα 4. ρτᾶειον φξυγίαν Μοβαᾳα. ΟἿ, Ηφγοάϊδη. 1 ρ. 811 

εὖ βίερ!. ΒΥΖ. 8. ν᾿ 

2. -- Φειᾷ. Οἵ 1 26, 8. οὐ 101] ἀείπαθ πᾶγγδηύιν" ἃρραῦοῦ Εσνγ- 
δάη, --- εὑρών. Οὗ ΠῚ 6, 8. πιραοπίθημ, απἰ ποθὴ οορίᾶβ, 5868 
Δ 4... 15 τ δ ἢ Κορίνθιοι Ρϑοαηΐδμη δὰ οχθγοϊζασῃ Θ1Ο1]Π]16η- 
ὀπλέται. ΟἿ 117, 8. 19, 4. Β61ὴ ἰγϑδαυχογαὶ (16, 2), δὰ θε- 

82. τῶν Μεσσηνίων. Εχ τποϑίπθηθπὶ γραΐββθ, τὖὸ ἴῃ [18 
ΒὈΡΘΙΙΟΥΙΡ5 τρεῖς ὁπλίτας. --- τορὶομϊθιβ ΟΠ] 60 ΘΧΘΡΟΪ (ΠῚ 
᾿Δλύξειαν. ϑιτλθ. ρ. 459: ὑπὸ ΟΟΠΠ σον θί. --- τότε. Βοβριοϊίαν 
“Ἱευκάδος ἑξῆς Πάλαιρος καὶ 
᾿ἀλύξεια «τῆς Δκαρνανίας ἐστὶ 
πόλις, ὧν ἡ λυξεια πεντε- 
καΐδεκα ἀπὸ ϑαλάττης διέχει 
σταδίους... εἶτα ἄκρα Κρι- 
ϑωτή. Οἵ, Τιραὶς. ναθο. βϑρί. ΤΥ 
Ρ. 14 58ᾳ. Βυτ8. ἀεοστν, 1 Ρ. 118, 

ὃ αὐτοὶ εἶχον, 561]. 
᾿Αϑηναῖοι. Νὰ. ΤΥ 49. Ν 80, 2. 

8 8. περὶ ταῦτα] ἤγουν πε- 
ρὲ τὸ συλλέγειν δύναμιν. 568}0], 
ΑἸ ἀδ Ιοοοὸ ἱπιο]θσαηΐ, --- ἀπο - 
πλέων. Οὐ 6 ϑ᾽οτα γβαϊουῖῖ, 
πο ἀϊοϊίαγ, ϑεὰ οχ 18 486 

" 
οι 

δα ἐδπΊρι5 10, 2 5β᾽ σπὶ Ποαίατη, ἀδ 
40 π81 μυΐας Ῥανίου]ας οἵ, δά, 
1101, 2. --- κατὰ πλοῦν. Οἱ. 
δάη. ΠΠ|.82, 1. -- τὸ Πλημ- 
μύριον ἑαλωκός. ΟἿ. 
ὩΣ ΠΣ 

84. Κόνων. δϑῖπε. ἀυθῖο 15 
65, 4ἱ Ροβίθα οἰ ἰββϑίμιιβ [ϑοίι8 
οὐ ᾿ἰρβῖ8β {Προ μῖθι5 Νοροιΐβ.. πῦγὸ 
ΠΟΙϊ5βίηηιιβ εβί. -- ὃς ἤρχε 
Ναυπάκτου. τ πδνῖθιβ 
ΑΘοΙ5. 101 βίαιοη θη Πα Θμ 5, 
ἴα ἰρβὶιβ ΓΡ18. ουδίοαϊδο ρτᾶθ- 
Ῥοβίϊι5. νἱἀθίαν [ὉΪ5856,. σα  ΠῸᾺ 

5 Ἔ 

τιώτας ξυλ- 
λέγει. ἀπαν- 
τὰ δ᾽ αὐτῷ 
Εὐρυμέδων. 
ἀφικνεῖται, 
δὲ καὶ Κό- 
νῶν ἐκ Ναυ- 
πώητου 

ναῦς αἰτη- 
σόμενος. 
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αἵ πέντε καὶ εἴχοσι νῆες τῶν Κορινθίων αἵ σφίσιν 
ἀνθϑορμοῦσαι οὔτε καταλύουσι [τὸν πόλεμον] ναυ- 
μαχεῖν τε μέλλουσι πέμπειν οὖν ἐχέλευεν αὐτοὺς 
ναῦς, ὡς οὐχ ἱχανὰς οὔσας δυοῖν δεούσας εἴκοσι 
τὰς ἑαυτῶν πρὸς τὰς ἐκείνων πέντε καὶ εἴκοσι 
ναυμαχεῖν. τῷ μὲν οὖν Κόνωνι δέκα ναῦς ὃ Ζ΄η- 
μοσϑένης καὶ ὁ Εὐρυμέδων τὰς ἄριστα σφίσι 
πλεούσας ἀφ᾽ ὧν αὐτοὶ εἶχον ξυμπέμπουσι πρὸς 

8 4. ἱκανὰς οὔσας δυοῖν δεούσας ξἴκοσι τὰς ΟἹ. εη. 1. γὶι., 
Ρτϑθίθγαπᾶπι ααοα ἴῃ ἴιοο εἶναι Ῥτὸ οὔσας Ἰηγ ΘηΪ(ῸΓ, (55. τ. οἱ 
Ρἰθγΐαιιθ 411] ἱκανὰς οὔσας δυοῖν δεούσαις νοὶ δὲ οὔσαις εἴκοσι 
ἄρ 
.« ἸερῚ τα Γ εἶναι. 

Οὐπὶ Πἰ5 Η, ἴῃ Οθίθυῖβ ὁοπϑθηιι!, 56α οὔσας οτι. ΡτῸ 400 8, 
γαϊρο ἱκανοὺς ὄντας δυοῖν δεούσαις ταῖς. 

ὃ δ. ἀρίστας ΤΙ, ΡαΙ. Αυρ. Μ, 455. Μοβαι. Τὶ βη. 6, 

ἐν Ναυπάκτῳ, 56 Ναυπάκτου 
ΒΟΥ Ρίαπὶ βὶι, --- αἴ πέντε καὶ 
εἴπκοσὶ .ι.- ἀνθϑορμοῦσαι. 
0 17:.4. 10. δ...-- σφίσιν, 
Οοποηὶ δί οἰὰ5 ᾿βανίριιθ. - οὔτε 
καταλύουσι τὸν πόλεμον. 
Ηδαβ8.: πρᾷι αὶ ἀοβίβίουθ ἃ 
6110, αυοά, Ιἰοοὶ ᾿ἰὰ πόλεμον 
καταλύειν ἀϊοαίαγ, ποὸπ ἃρίμπι 
εβί, αυἱα δάπιιο ΠΟ Ρ ΡΠ ΘΓ πὶ 
(οἰ πιμἰοσαπι Πᾶγ65, 566 Δάν ΘΓ51185 
Αὐμθηΐθηβοβ ἴῃ ϑίαίίϊοημθ δγϑηί, 
γεγὰπὶ καταλύουσι τὸν πόλε- 
μον ΠῸΠ Πᾶνθβ, 568 οἰν (δίθβ 
Ῥϑοθηη ἴδοϊθηίθβ, Οὐποη ππηίανὶί 
Πᾶν65 Ορροβίίαβ π0ὴ, αιοᾶ 5ρ6- 
Γανθγαΐί,, ϑίδίοῃθ ἀεοθάεγο; 1 

εϑί καταλύειν τὴν φρουρᾶν, 
τὴν φυλακήν, δας Β'τηρ! οἷον 
καταλύειν (ροτία τεροίϊτο). 
Μδη] [οβεἰββίμηυπη ἰρσὶ ταν (ΘΠ Ιη 5 
Δα αΙ πη θη απὶ ΠΟΙΔΪηἶΒ ἴθ ΠΟοΟ 
ΟΡ ὑ8ὰ ΔΌΘΙΓδηΐ5... Μαάν. 
Ααν, οὐ, 1 ρ, 829, Οὐπὶι ἰΔΠΊΘη 
πιὰ) καταλύειν ἰζὰ ὈΒΌΡΡΑΥΪ 
ΘΧΘΙΏΡ 15. ΠΟῚ ἙΟΠἢγπηδίθπι, 56, 
Ῥγϑθβίδυθ ΠΟ 15 ν᾽ ἀθίαγ αὐτό (τὸ 
ἀνϑορμεῖν) δὰ καταλύειν οορὶ- 
ἴδ, 4 ἀδ τὸ οἵ, ΠΠ 11, 1 ἡμῖν 
δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλοῦντες, 
χαλεπώτερον ἔμελλον οἴσειν 
ἰθῖαπθ δάη., δία ἢος ψευθυ πὶ 
ἴῃ ΘΔη46Π) ᾿βοπίοπιίδηι ΔΟΟΙΡΘΓΘ 
ἄτι) οβίθπα πη ΨΙ 84, 96 κατα- 

λῦσαι ἂν τὸν πλοῦν, Ῥπουάο- 
Ὥεμη. ΧΧΧΙΠ 4 τὸ μὲν πλεῖν 
καταλέλυκα. Μενίϊπηι5. ἰρίξυτγ: 
νἱρίηοὶ αὐϊπαπο πᾶγ65 Οο- 
γἰπ ποσα ϑάνουβθαϑ 88 
Βίδ(] ΟΠ 6 πὶ ἀροπίθβ ΠπῸπ ἀ6- 
βἰβίθνθ, 8568 φργοϑιϊαπὶ πᾶ- 
γ4} 6 ΦΟΙη ΠΪ5 ΒΤ 8, 6556. -- 
ὡς οὐχ ἱκανὰς οὔσας. Ὅς 
ΒΥΘΙΒΣ]ς. οἷν," άη. ὙΓ 24:05. -- 
δυοῖν δεούσας εἴκοσι. 
ϑαρτα 17, 2 δυΐ, 5ῖ ΠΠὰπὶ ἸΟΟᾺ ΠῚ 
ἢ 5ρθοίδγθ ΠΟΙ πη5, 48 ἀθ 76 
οὗ, 101 δάη., οϑυίθ 19, ὅ νἱρί πὶ 
ΠυΙηθΓδία5. 6556 ΔἀπΊ ΟΠ 65 ΗδΙ]η1. 
ααοείίαῦ, αὐοα ποη ἀϊοίαπι 511, 
αὐἱὰ ἀσᾶθιβ τυϑιϊαιὶβ βι0 [δοίατη. 
Βεᾶ οὰπὶ Πἰβ ἴρβα Οὐποῃ ᾶ- 
γϑηΐβ56 νἱἀθίαγ. Νδηι ροϑί οἷ 
γϑαϊίμηλ ΓαγΒὰ5. νἱσὶητὶ δὰ Ναὺυ- 
ΡῬϑοίαπι νἱἀθπίαν. ἴυΐϊδθθ, Ῥεϊο- 
ῬΟΠΠαβὶΪ οηΐϊπὶ 84, 1 φγδθίεν νυἱ- 
σἰηθ ααΐϊπαιθ ἤᾶν68 8185 ᾿ηϑίγα- 
Χίθβθ ΠΑΡΓΔηΪαΓ, ἰί8 τὖ Ῥ80}0 
Ῥδιοίοῦεβ ϑθθγθηΐ Αἰι1οῖβ πᾶνῖ- 
θ05. Εδδ δυίοπι)ι 85Ϊ ρυϑϑίθι ἀβοβῃι 
ΠαΥΪ.ΠῚ 50 514 ἴα Οὐποηὶ ἀδία 
ἀυοάονισὶη [υϊδθθηῦ, βθϑγΒ ΠῚ 
ΟΠΊΠΙ ΠῚ ΞὈΠΊπᾶ [υἰδδοί νἱρὶπίὶ 
οοίο. 5᾽ νοῦὸ ἰδ ΠΟ Ρἰ5 
ἀυδβ πᾶνθβ νἱρί πὶ αυΐηαιιθ πᾶ- 
Υἱὰ ΠῚ ΠυΠΊΘΓΟ ΡοΙοροππαβὶὶ δά- 
αἰ ἀΙ58θηΐ, ἀπᾶ ἰδηθιπὶ πᾶν ΑἰΠ6- 
ηἰθηβίθαβ ἰηΐεγίοσθβ [υϊβϑθηΐ, 
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τὰς ἐν τῇ Ναυπάχτῳ᾽ αὐτοὶ δὲ τὰ περὶ τῆς στρα- 
» Ν ’ “ ς ᾿ τὶ , Α 

τιᾶς τὸν ξύλλογον ἡτοιμάζοντο, Εὐρυμέδων μὲν 
ἐς τὴν Κέρχυραν πλεύσας καὶ πεντεκαίδεκά τε 
ναῦς πληροῦν κελεύσας αὐτοὺς καὶ ὁπλίτας κατα- 
λεγόμενος (ξυνῆρχε γὰρ ἤδη 4ημοσϑένει ἀποτρα- 

, , δι ν 6 ΄ , . » πόμενος, ὥσπερ καὶ ἡρέϑη), Δημοσϑένης δ᾽ ἐκ τῶν 
περὶ τὴν ᾿“καρνανίαν χωρίων σφενδονήτας τὲ καὶ 
ἀκοντιστὰς ξυναγείρον. 

2. Οἱ δ᾽ ἐκ τῶν Συρακουσῶν τότε μετὰ τὴν 
» , [νι , αἰχαν ἢ ἢ 

τοῦ Ιλημμυρίου ἅλωσιν πρέσβεις οἰχόμενοι ἐς 
ἢ ’, Ὶ -" ’ , 

τὰς πόλεις ἐπειδὴ ἔπεισάν τε χαὶ ξυναγείραντες 
ἔμελλον ἄξειν τὸν στρατόν, ὃ Νικίας προπυϑόμενος 

, » -» Ἁ Χ ΄ »Ἤ 
πέμπει ἐς τῶν Σικελῶν τοὺς τὴν δίοδον ἔχοντας 

καὶ σφίσι ξυμμάχους, Κεντόριπάς τε καὶ ᾿Δλικυαίους 

τε δηία ναῦς Ππαᾶρεὶ γρ. αί., τοὶ φαοτιπη. ΘΙ τὶ τηϊ οπ]. Ρδν 
ΒΥ ΠΟ γβὶπὶ σοηβαθίαηη ἀοίθπαϊς Βαι. Οἱ. δάη. 116. 

Ἐἐσντεσεον ὡς δυνατὸν Ἡ. οἱ ΜΑΣ]]. 
δρ. 92. 8.1. τοῦ οπι, (855, Αὐρβ. ΟἹ. ὕεη, Τὶ Τι. Βερ. Ματο. 

Μ. ΚΕ. [ΠΣ Ὁ. 1. Ε. οὐ ἰθβϑίθ ΒθΚκεγο οἰϊδπι Ἡ, 8:6 μετὰ τὴν 
“έσβου ὥλωσιν ΠΙ ὅ1, 1. 

πυϑόμενος 6!. γεη. γαι. 
διάδοχον Αὔϑαν6 δῖ, 
σφίσι ΟΠ. ΟΠΊΠ65 ὈΥδθίου Καί, Η. 
᾿Δλικυαίους 6 α55. Αὐνσ. Μ. 6]. Τ΄ Τὸ. Ἡ. Βοο, εὖ ΟΡ] Γ65. 8}}] 

ΟΕ ΝΕ 9.59: 

Αἰίδηηθη. νἱχ ὀλέγῳ ἐλάσσους 
Πᾶν65. αἷοὶ ροββιαηΐ, ἀπ|θ1185. ἀΠἃ 

β᾽ σπἰβοδηίαν, [οογίθ θχθυοϊδι8. ὃχ 
ἢϊθ οἰνιταιϊθαβ οΟΙΘοῖΒ 6556 

ἃ ῬΔΓΘΠῚ ΠΕΠΊΘΓ ΠῚ 65], 
8 ὅ. περὲ... «ξύλλογον, ]. ρι 

περὶ τὸν τῆς στρατιᾶς ξύλλο- 
γον. ΟἿ Κτιθρ. τ, ὃ 47, 9 
δἅη. 19. ---ὠο᾽ὀὐτού ς] ἢ ἤγουν. τοὺς 
Κερκυραίους. Ξ6Π0), -- ἀπο- 
τραπόμενος, εχ 810}}1ἃ τ ὁ- 
γΘυβαιδ, Οἱ. ΠΙ 89, 1. ΥἹ θὅ, 8. 
-- ὥσπερκαὶ ἡρέἔϑη, απ 6 τὴ - 
δαἀτηοάππη οὐϊὰ πὶ ἀεδἰ οί 5 
μοναὶ (Δ ἱπιρουῖϊ! ΘΟΠΊΠΊΙ- 
αν εὐαιν για, 10, 1. 

92. 5.1. οἵ δ᾽ : 
δτι κε πρύκοα ἐς τὰς πθλα γἱά. 
26, 9 δὲ δ νϑγθὶβ5 οἰχόμενοι ἐς 
τὰς πόλεις 5 θδιδηιῖνο πρέσβεις 
ΡΟΒιροβίθβ δάπ, Κ' ὅ,1. -- τὰς 
πόλεις. ἡ [Ὁαπὶ 88, 1. 6εἰα εἰ 
Οδπηατῖηἃ ΒΘΟΓΒῈΠῚ ΠΟΙΗΪΠΘ ΕΓ, 
[16] Θ᾽ η 8 εὐ ΗΪ πη θγᾷ ρ Οὐ 551 ΠΊ11ΠῚ 

Ἔχ βυ τη ηἀτ8 651,7 απᾶθ. οορίδθ 
οατὴ ἰαχίαᾳ ΟΥΔΠῚ διιδίγ 6 ΠῚ ῬΘΥ 
ἀργατη Αρτὶρθης πὰτη ΡῬτοοῖβοὶ 
νϑυϊα6 οββϑηΐ, 8]|18Π|. νη ΠῚ 
ΠΑΡ Ρθδηϊ, αἀπᾶπὶ αὖ ΡΘῚ ᾿ηίθυ ον 
᾿η5 8186 ἰγθητ τ ἢ. Τάθτῃ οοπίπηοιὶ 
οαπὶ ΟὙΠΡΡΟ ἰάπὶ ἔδβοογαπί 1, ὅ. 
ῷ, 8. -- Σικελῶν τοὺς... 
ξυμμάχους. ΟΥΎὟΙ 88, 4. 94. 

Κεντόριπας. Κξντορι. 
πίνους τοβοῦὶ θοπάππη οδηβοί 
ΟἸανεν, 510. δηῦ, ρ.. 809. δὰ]- 
δαίδιη δχουδαὺ [.00. Ῥᾶγὰὶ]. τ. 
Οὐ ΤΡ 209. δὶ 5304: ΑΡυα 
ΤῆποΥ ἀἸά θη, αὐ ρα ΡΙθγοβα 6, 
αΓ05 Κεντόριπα νοοδίαυ ΥἹ 
94, 8,, Ὁ] οἵ. ἀθ οὰ δᾶη. -- Ἶ4λι- 
ΣΟ 70 υς. οοὐοαά, ᾿Δλικυαίους. 
Βίορῃ, “λικνυαίους εἰ 51. ὈΙοα, 
ΧΙΝ 48, ὅ. ὅ4, 2, Αρυὰ Οἴοεγ, 

Νικίου πεί- 
σαντος οἵ 
Σικελοὶ Σι- 
κελιώταις 
ἐπὶ Συρα- 
κοῦύσας βο- 
ηϑοῦσιν 
ἐνέδραν 

ποιοῦνται. 



Καμαρι- 
ναῖοι δὲ καὶ 
Γελῷοι καὶ ἡ 
πολλὴ Σι- 
κελία Σνρα- 
κοσίοις βοη- 

ϑοῦσι. 

π ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ ΗἩ, λβ΄. λγ. ἢ γ 

καὶ ἄλλους, ὅπως μὴ διαφρήσουσι τοὺς πολεμίους, 
ἀλλὰ “ξυστραφέντες κωλύσουσι διελϑεῖν" ἄλλῃ γὰρ 
αὐτοὺς οὐδὲ πειράσειν" ᾿᾿κραγαντῖνοι γὰρ οὐκ 
ἐδίδοσαν διὰ τῆς ἑαυτῶν δδόν. πορευομένων δ᾽ 
ἤδη τῶν Σικελιωτῶν οἱ Σικελοί, καϑάπερ ἐδέοντο 
οἱ Αϑηναῖοι, ἐνέδραν τινὰ [τριχῇ] ποιησάμενοι, 
ἀφυλάκτοις τε καὶ ἐξαίφνης ἐπιγενόμενοι διέφϑει-- 
ραν ἐς ὀκτακοσίους μάλιστα καὶ τοὺς πρέσβεις 

πλὴν ἑνὸς τοῦ Κορινϑίου πάντας οὗτος δὲ τοὺς 

διαφυγόντας, ἐς πεντακοσίους καὶ χιλίους, ἐκό- 
μισὲν ἐς τὰς Συρακούσας. 

ὅ8. Καὶ περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας καὶ οἱ Κα- 
μαριναῖοι ἀφικνοῦνται αὐτοῖς βοηϑοῦντες, πεν- 
ταχόσιοι μὲν ὁπλῖται, τριακόσιοι δὲ ἀκοντισταὶ 
καὶ τοξόται τριακόσιοι. ἔπεμψαν δὲ καὶ οἵ Γελῷοι 

οοἀᾷ. π|55., Ἁλικυαίους Ρα],, ᾿Δλκυαίους γαι. Μοβαι. Οπι., ᾿ζλκι- 
αἕους γοη. Κ᾿, ᾿Δλικναίους τε ᾿Δλικυαγρίους Τίᾶυν. ΠΝ Ἄλικυ- 
καίους. Οἷ τοῦτ: 

διαφήσουσι οοα4, ρτγδθίθγαυδπι αποὰ ἀφήσουσι Ατ, ΟἸν. Κὶ οἵ 
διαφρήσωσι Μ. οοπμνιηδη8β ΠΟΌΓ. ΘΟΠἸ ΘΟ ΓΔ ΠῚ διαφρήσουσι. 

αὑτῶν γαι. 
8 2. τινὰ οἴη. δαί. οἱ Τιοηι. Μᾶρ. τ, 381, 4. ΟἿἁ, 11 90, 8. 
τριχῆ οτι. (885. ΜΡ; ΟΙ. βω. Ραὶ]. 1ι. Μ. Ββο. Μαγο. Ο. Ε. 

{πρα.. 1πὸ. Βᾶ8.. ἀν, 9. 1. Ἐπ ΕΥΒΟΣ ΡΘβϑβίπιϊ εἰ γρ. γαῖ. ᾿0επὶ 
Τποι. Μαρ. 1. 1. ΤΙ 455, γϑο. τηᾶπὶ ἰητεν ἐνέδραν οἱ τινὰ 5ογὶρ- 
ἐμπὶ δβϑῦ, τπὐὶ ἰϑοϊίαν ἰη Δ, οΘαβρθοίπμπη 6588 ἀθυοθί, ᾿ἰσθὲ ποη ἴδοι! ο 
δὶ. ἜΧραιανο, αμὰδ οἱ ον ἴῃ ΤΠποΥ αἰ 15 οὐαί οπ 6 ΠῚ ἰπβδυταμη 51.“ 
Ηδδοκ. , 

οἱ ΡΙΊη. Ηδιϊοίθηβοβ [᾿ππη0 ἢδ]1-ὀ οσδθηβού ρ. 809. 814. Νοιϊβ- 
ΟΥ̓́ΘΏ568, νἱά, ΕΓΘαπα. Τμ6χ, 1,41. 5. βἰπηθ οϑὺ δηΐϊπη ορρίάσμα ἀρυ- 
ΝΥ 455. Εγδὶ αυϊάδηι π΄ 5101 τστἴὰθτη παὰᾷ ργοσὰ ἃ Οδηίουϊ- 
αὐὺ5 Ηαϊΐϊογαο (4 λικύαι), 5ε8ὰ εὰ΄. ρὶβ βἰίιηι. -- διαφρήσουσι. 
βία ἰηίον Ερθβίδπη οἱ ΓΘ ] τὴ Οἤ, Ατὶϑί. ἂν, 198 τῶν μηρίων 
οὐ ΤΑ]γθαθαπι, αὖ 6Χχ ϑίβρ!. εἴ τὴν κνῖσαν οὐ διαφρήσετε. --- 
Ὀιοά. ἀοουϊ ΟἸανου. Ια ὰ6 ἀδ ἄλλῃ, ἰῖα νὶα, --ἄκραγαν- 
δὸ ἃρυὰ Τίιο. οορσίίαδτα Π058 τῖῆφοι Ρ6Γ ἸΡΒΟΓᾺΠΊ {θΡΓΔ ΠῚ ἰΓδ ἢ - 
ψοίαύ Ππὶτι5 Ἰοοἱ ταίϊο. ΝΙϑὶ ἰσϊτανυ, ϑδίαπη ποῸη οοποθάθθαηί, αποᾶ 
αὐ ἘΆΖΕΙΙ5, δβίαίαθτθ ψ ]πη5 ΠΕΘΙΪΓΟΥΙΠῚ ραγ65 566 ΠΡ ΠΗ ΠΥ, 
ἄπα5 5106. αὐῦθ8 ἀἰϊοίαδβ θοβ886 Οἵ 838, 2. 
Ηδ]ϊογ 5 θαυ απ ατι6 8] 16 ΓΔ ΠῚ 5᾽ 18 ΠῚ 82, τῶν Σικελιωτῶν οἵ 
[αΐϊθβθ οἶγοα Αθίπαπι δὲ Οβπίουῖρα, “Σικελοί. Οἱ. δάπ. ΠΙ 116,1. 
ὨΪ 1} Αἰ τοβίδί, ααᾶπι αἱ Ποῖ “-- ἑνὸς τοῦ. Ηενν. Ι. 1. ἕνός 
σοΥΡαρίατπη ἰπἀϊθεπιθ8 οἱ Οἷὰ- τοῦ ὁθηϊ. Ῥ͵ΤΟΡΙραυ 25,.9.,. ιαὔὺοὸ 
ΥΟΥΪ δ6ῃίθη τ δΙηρ] δοίην, ἰΙο00 ἰδηθη ΠΟῺ οἰβοϊταΓ ῬΙαγα5 
4υἱ ᾿ἀγυριναίους τοβοτὶθεπάσθπι Οοτπιπίογυτι 16σαίο8. ἴμ|556. 

τῷ 



ΕΤΟΣ 1. ΘΕΡΟΣ. (1 582. 88.) ΤΠ: 

ναυτικόν τε, ἐς πέντε ναῖς, καὶ ἀκοντιστὰς τετρα- 
κοσίους καὶ ἱππέας διαχοσίους. σχεδὸν γάρ τι ἤδη 

3 

πᾶσα ἡ Σικελία πλὴν ᾿᾿κραγαντίνων (οὗτοι ὃ 
οὐδὲ μεϑ᾽ ἑτέρων ἦσαν), ὁ 
᾿ϑηναίους μετὰ τῶν πεορυθδγο 

ἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπὶ τοὺς 
οἵ πρότερον 

’ , 

περιορώμενοι ξυστάντες ἐβοήϑουν. 
Καὶ οἱ μὲν Συρακόσιοι, 

Σικελοῖς πάϑος ἐγένετο, 
᾿ϑηναίοις ἐπιχειρεῖν" 

9 Ἂν τῷ, 

ὡς αὐτοῖς τὸ ἐν τοῖς 
ἐπέσχον τὸ εὐϑέως τοῖς 

ὁ δὲ Ζημοσϑένης καὶ Εὐ- 
, .» , ΒΡ -»Ἥ -»Ἥ ΒΩ "“ 

ρυμέδων. ἑτοίμης ἤδη τῆς στρατιᾶς οὐσῆὴς ἔχ τὲ 
τῆς Κερκύρας καὶ ἀπὸ τῆς ἠπείρου, ἐπεραιώϑησαν 

-» -» ᾿Ὶ Φ Υ Ν, 9 “ἢ 3 

ξυμπάσῃ τῇ στρατιᾷ τὸν ᾿Ιόνιον ἐπ᾽ ἄκραν ᾿Ιαπυ- 
γίαν᾽ καὶ δριηϑέντες αὐτόϑεν κατίσχουσιν ἐς τὰς 

9 ΄ 9 ’ , 

Χοιράδας νήσους Ἰαπυγίας, καὶ ἀκοντιστάς τέ τι- 
» ,ὕ Β 

νας [τῶν ᾿Ιαπύγων] πεντήκοντα καὶ ἕχατὸν τοῦ 

θαρ. 38. 82 ἅπασα δι. 
ἃ ὃ. 

ΓΘΟ, 
4παπὶ ἀρὰ ΤΊιο. 
σχωμὲεν τὸ πλεῖν. 
ΒΊ6ρ]}. ΤἬ δ βδυτῖ, 

ἔκ τε Και, Η., τοι τὲ ΟΠ]. 
8.4, τῆς Ἰαπυγίας Ἡ. 

Ὅαρ. 88. 811. ἐς πέντε 
ναῦς ΡιῸ ΔρΡοβίοη6 οϑί νοοᾶ- 
θὰ} ναυτικόν. 

8 ὃ. σχεδὸν γάρ τι. Οἵ. 
αάη. ΠῚ 608, 4. -- πᾶσα ἡὴ Σι- 
κελία πλὴν Ἄκρ. Ρτὸ Πῖ5 Ροϑβί 
ἱπτογροβίίαμ βθηϊθητίδπι οἵ ἄλλοι 
διιθβυ αν, ΟἷἉ, αάη. ΨΠ1Π 70, 1, 
Σικελία δαίοτπι μἷο 5οῖο5 Σῖβε. 
λιώτας 5᾽συϊίοαι; πᾶῖὴ Σικελῶν 
Ῥ᾽ αγὶπη 05. δἰϊ πη ΠῚ ΑὙΠΘ ἢ] ΘΠ510115 
ἴαν᾽588 ν]άϊπιιβ 82, .Ὦ. ΟἹ, δ7, 11. 
-- οὐδὲ μεϑ' ἑτέρων. σέ, 
Ἐπ ΠΤ ο δ᾽ ΔἼΛΟΝ. 
Ραγιίίου!α ἀὐγοτβαιῖνα «ἃ ρτδο- 
ΘΓ Θ558 1 ἘΣ τν τνς τοίου αἱ 
ΥΙ 21, 2, υἱὲ οἵ, δάη. -- οἵ 
πρότερον περιορώμενοι 
Ἰῃιδγροβίια αὶ βῖπεὶ οὗ ἄλλοι ὃχ- 
Ρἰϊοδηΐ. 

8 8. τὸν Ἰόνιον. Νά. 54 

ϑοᾷ, 
ἐπέσχον τὸ εὐθέως (585: 01. 8. απ. 61, 560] (5355 8 

δπιθη., το αὶ ἐπέσχοντο εὐϑέως. 
Οἷ, δάπ, ΠῚ 710, 1 δὲ ὅόρι. ΡΗ]]. 

Νρο ϑρ πο πῇ δ τηθαϊΐυτη ἰπθηάτιπὶ Θχθπιρία 

Ὁ; 8ὅ, 9. 

Μίραϊη] πο Ιερῖτιγ αδ- 

881 μηδ᾽ ἐπί- 

ΟἿ ας Ὁ. 

ΠΙ 1ΟΤ, 1. -- ἄκραν Ἰαπυ- 
γίαν. 1 δάη, ΥἹ 80, 1. 
ὃ 4. τὰς Χοιράδας. Ὁ Τὰ- 

γευα5 ἤᾶβοθ ἰηβ 85 δ ᾿ἰρ511ΠῚ 
ΤΑΡθητ πᾶ 86. ἘΓΌΪ5. ΡΟΥίμηῚ ἴῃ σοη- 
Βρϑοία Μοίδρομτ οὐ οδύϊ πη ηΪβ 
Βνιδάδηϊ " ροβἰίαβ [586 οθηβοὶ 
118]. δηΐ, Ρ. 1825. Η πὰ 5. Ηοάϊα 
5 ΡΙαρίαπι οἱ δι, ἀηάγθᾶτη ἃρρΕ]- 
Ιανὶ ἀοοθῆί ϑινίηθαγη, [{. Ρ6ὺ 
5101}. 10 Ρ. 811 οἱ, ααἱϊ 'ρ8ε ἴη- 
γἶβὶύ οἱ δοοιγαιϊαβ ἀθβου ρβὶῖ, 56 }15 
ΜΑυβΟ]η5 10, Ρ6ῈΡ γαγίαβ Ῥγο- 
νἱποὶα5 γαρηὶ ΝΟαρΟΙἸἑαηὶ ΠΡ. 911, 
Ιῃ ΠΟΠΠᾺ}}15. Δ πη6ῃ (4 0}}}5 Πα] 6 
ἸΠΔῖΟν ᾿πβὰϊα δῖ, ἐΉΒΕΙΒΝ ΤΉΪΠΟΥ 5:. 
Ῥαμθ νοοᾶῦαγ, [τῶν Ἰαπύ- 
γῶν], αυοᾶ ροβὶ νήσους Ἰαπυ- 
γίας ΒΡ ΘΥνδοδ ἢ 6.1] δϑί, πιο θβϑίθ 
βδραῦαί ργοποπιθ ᾿πἀεβηϊίαμη ἃ 
ὨΔΠΊΘΡΑ 118, αἰ θβοιπὶ δρ5- 
βηθ. σοπἰπησθηαιπὶ οϑί, Οἱ, 

“]ημοσϑένης 
καὶ Εὐρυμέ- 
δωνπεραίω- 
ϑέντες τὸν 
Ἰόνιον Γῖεσ- 
σαπίους τὲ 
καὶ ΜὝετα- 
ποντίους 

ἀναλαμβά- 
νοῦυσι, καὶ 
ἐς Θουρέαν 
παραπλεύ- 
σαντες πα- 
ραινοῦσι 



ξυστρατεύ- 
ξιν προῦν- 

, 

μοτατα. 

Ἷ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΤΡΑΦΗΣ Η, λγ΄. λδ΄. 

Ἱεσσαπίου ἔϑνους ἀναβιβάζονται ἐπὶ τὰς ναῦς, καὶ 
»ΌΟ7»ψ, ΟἹ ᾿ ᾿Ὶ 9 ν ’ ἋἊ 

τῷ ἥἄρτᾳ, οὔὄπερ καὶ τοὺς ἀκοντιστὰς δυνάστης ὧν 

παρέσχεν αὐτοῖς, ἀνανεωσάμενοί τινα παλαιὰν φι- 
λίαν ἀφικνοῦνται ἐς Μεταπόντιον τῆς ᾿Ιταλίας. 

" Χ , ΄, Ν Χ 

καὶ τοὺς Μεταποντίους πείσαντες κατὰ τὸ ξυμμα- 
χικὸν ἀκοντιστάς τὲ ξυμπέμπειν τριακοσίους καὶ 

τριήρεις δύο καὶ ἀναλαβόντες ταῦτα παρέπλευσαν 
, ᾿ ’ ἜΣ ᾿ ’ 

ἐς Θουρίαν. καὶ καταλαμιβανουσι νεῶστὶ στασέι 

τοὺς τῶν ᾿4ϑηναίων ἐναντίους ἐκπεπτωκότας καὶ 
Ψ, Ν ᾿ 9 ΄ » 9 , 

βουλόμενοι τὴν στρατιὰν αὐτόϑι πᾶσαν αϑροίσαν- 

τες, εἴ τις ὑπελέλειπτο, ἐξετάσαι καὶ τοὺς Θουρί- 

ους πεῖσαι σφίσι ξυστρατεύειν τε ὡς προϑυμότα- 

ἹΜεσαπίου φραυοὶ οοἀά, ἀθίεγϊουῖβ ποίδθ. 9, ἡ αυϊδύ θυϊ8 τη αρυὰ 

1105 βου ρίουθϑβ, φιθηηδ ἀπο πη οὐ ἰη ΜΘ 58 08 οἱ Μεϑβᾶρι 5." θα, 
8 ὅ. αὐτὰς ρτο ταῦτα δι. υἱ Η. 5. ν. οὐπὶ γ0. 

0, πὰ; ΠΙ 25; 1. 8 6, ὑπολέλειπτο δ εῃ. [. 
τε οτὴ. ἢ. 

ἅΠῃ: 9 ὍΣ ὙΠ 00.» τ -- 
Μεσσαπίου ἔϑνους. οἵπιϊ- 
γϑῦβᾶ Ϊαργοῖα ἴῃ ὑγ65 ρᾶνίθβ Οἱ τὰ 
αἰνίβα οὐαΐ, Δαδῦαπι Μοββαρὶᾶ 
ΡῬδθηϊηβοϊα σΟΠ 6 αίαΓ, αὐᾶθ 
ἃ Ταύθηῖο δὰ Βιμππαάμβίαπη τη] 
Αὐβοπῖίο Ιοπίοαιδ ἰαποίταν, ὙἹα, 
ΟἸαν. 14]. δηϊ. Ρ. 1227.“ Ηπα 8, 
Οἵ, Νῖοῦ. Ηἰβί, Βοπι. Τρ. 108. 
Κίορουί. ἀθοσυ, δηΐ. ὃ 8588. 390. 
-- Ἄἄρτᾳ. Οἵ, Ατῃθη. ρ. 108 ἢ, 
»Ηδβυοῖ, ἄρτας, μέγας καὶ λαμ- 
πρός, Θουκυδίδης, 4υἱ ο" οου}05 
παθαϊε πὰπὸ τθϑθπι αἰοίαπηι ἃ Π6- 
πηθίσῖο ὑοπηῖο0 μέγαν καὶ λαμ- 
πρὸν ἃρια ΑἴΠ6π.“ Ἃε]]. -- 
τινά, ἴ. 6. 4πᾶ6. 408}15. [ποεὶύ 
ΔΟΘΌΡΑΙΪΒ αἰοὶ ποααῖ!. --- τῆς 
Ἰταλίας. δος ἰάθο δἀάϊίᾳ 
βΒαηΐ, ᾳαοα Τα} 186 ποπλθπ ΤΠποΥ- 
ΑΙ 415. δοίαίθ τηϊηΐϊπηθ ἰοίδτη ΘΠ 
{6 ΥΓ 8 Π1, 4 ΔΤ ΠΟΒ γε] οἰἰαπὶ 48 ΠῚ 
Βοπιδηὶ [ἰαἰϊὰτη νοοδῦδηΐ, ΟΟΠῚ- 
Ῥ]θοίοθαῖαν, 564 ἰαπίαπη ἢ ΠῚ ΠΏ 
οἰ ρᾶυίθη ἃ [8ὲὸ ἔϊππινῖο αἰατθ 
Μειαροπίο ἀγρ6 ᾿βαπθ δὰ [γϑίπηὶ 
Θιοαϊαση. Οποὰ οχ ἢ, 1. ἀοσαῖ! 
δίαα Απιϊοομὶ ἂρυὰ ϑίγαθ. Ρ.-: 
284 δυοιοτγϊίαία. οοπῆντμηαν! Νῖο- 

ΟΥ, δάη. 

ὈΠΗΡῚ 6: ἢ. 19. 5η: 
εἰ Κἰοροτί, 1.1, 8. 821. 

8 ὅ, κατὰ τὸ ξυμμαχι- 
κόν. Ἧος ἰἴοβᾶιθ δηίθα πο 
πιοπιογαίατη οϑί. ΟΥ, δάῃ, Υ' 81, ὅ: 
ΒΟΘΟΚΏ, [π5οιῖρί. 1 Ρ. 2106 εχ 
γοεῦο πείσαντες οἱ οχΧ ὅΐ, 11 
Μϑιαροηιΐπο5 ἴῃ Βοοῖο5 ὑπ] θα ἈΥ]05 
(φόρου ὑποτελεῖς) ποπ 6886 Γα- 
ἔδγθηάοβ ἀοπιοηβίναί. 6 ᾿ἰρϑἃ 
γοοθ ξυμμαχ. οἷ, δάη. Π 22, ὃ. 
-“-ὀὄναλαβόντες. ,νΑριῖα5 ο5βεΐ 
παραλαβ. Κταθρ. Αἱ ἀναλα- 
εἴν εϑὺ βθοὰπι βάση 6 το, Οἔ 

Υ 64,ὅ. 1186, 1. ΟΙα55. ἀπο ιαύ 
8 τϑοθρίαᾷ γαϊ. ἰδϑοίϊοπε ἀναλὰ- 
βόντες ἐς αὐτὰς, Ροδβίαιυδ πὶ 

ἴῃ 6858 (πανθβ) ὑὕθοβρθγαηΐ, 
βου θη ἄππι δἰν (οἵ, 1 2ὅ, ὅ. Π 
19, 1. ΝΙ2ὅ, 4. ΠΙ 28, δ). 564 

ἴα ἀἰϊβριίοοῦ ααοά, ομΠῚ ῬΔΥΒ 
ἰαπίαπι βαρονίουῖβ οδίθοι (οἵ 
ἀκοντισταῦ) σορίιαηα 5117). Π0}}0 
πιοάο οδϊδοίαπι νοὶ ἀναλα- 
βόντες 5᾽συϊβοαίατη οβί. θοῦ - 
ρέαν. ΟΓ, ἀάη. ΥΙ6ΘΙ, 7. 

8 6. εἴ τις ὑπελέλειπτο 

ποῦ ἃ γϑῖθο ἐξετάσαι ρΡεπάεί 
(51. δῃ]ηὶ βουϊθοηάαπι οὐαὶ εἴ τις 

ΟΕ 1 19,4 



ΕΤΟΣ Τ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ1 838. 84.) τὸ 

τα καί, ἐ ἐπειδήπερ ἐν τούτῳ τύχης εἰσί, τοὺς αὐὖ- 

τοὺς ἐχϑροὺς καὶ φίλους τοῖς ̓ ἀθηνδέοις νομίζειν, 

περιέμενον ἐν τῇ Θουρίᾳ καὶ ἔπρασσον ταῦτα. 

84. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι περὶ τὸν αὐτὸν χρό- 

νον τοῦτον οἱ ἐν ταῖς πέντε καὶ εἴκοσι ναυσίν, 

οἵπερ τῶν ὁλκάδων ἕνεκα τῆς ἐς Σικελίαν κομιδῆς 

ἀνθώρμουν πρὸς τὰς ἐν ΝΝαυπάχτῳ [ναῦς]. παρα- 

σκευασάμενοι ὡς ἐπὶ ναυμαχίᾳ καὶ προσπληρώσω»- 

τες ἔτι ναῦς. ὥστε ὀλίγῳ ἐλάσσους εἶναι αὐτοῖς τῶν 

᾿“ττικῶν [νεῶν]. ὁρμίζονται κατὰ ᾿Ερινεὸν τῆς ̓ ἡχαΐας 

ἐν τῇ “Ρυπικῇ. καὶ αὐτοῖς τοῦ χωρίου μηνοειδοῦς 

ὄντος ἐφ᾽ ᾧ ὥρμουν, ὁ μὲν πεζὸς ἑκατέρωϑεν προσ- 

βεβοηϑηκὼς τῶν τε Κορινϑίων καὶ τῶν αὐτόϑεν 

(ἀρ. 84. 81. καὶ οἵ περὶ οἴηπθβ ργϑβίου αί, ϑεὰ καὶ οἵ 
ῬΓΟΥΒ5 ἱπορία διηΐ. 

τοῦτον χρόνον ΗΠ. ΑΙΨΠΙ 18 ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον 
οἵ βἰ τη ἃ 8110]. 

8 3. αὐτῆς Η. Αἱ νἱά. δάη. 
ἐν ᾧ γρ. Η., αἰ ἰηΐτα 8 8, αποὰ ρταθίονί ἤδθυν. ϑιίπά, ΤΠυο, 

Ρ. 906. ὅεα οἵ, ὙΠ 91, 2. 
προσβεβοηϑηκὼς ἜΜ ΕΙΣ το ααὶ προσβεβοηϑηλότες. 56 1Ππ4 

Ἰάβο ργδείδυθπάππι οὐαὶ, αὐἷὰ ἀοῖμάθ. νϑυθατι ἴῃ 5᾽ηΘ.]ΔΥΪ ΒΘ. ΠΣ, 

ὑπολέλειπται. Οἴ, ἀἄη. 129,2), τείχους [ιοὰ ΧΥ͂ 5Βιδάϊα ἀἰδίαν 
βιὰ δὰ αϑροίσαντες Ρουηοὶ, ἃ Ῥαποιυτηο] παράπλους ἐνενή- 
Οἵ, 8ὅ, 1. Κυιοσ. εἴ τε ὁοηϊ. 60η-- κοντά εἰσι στάδιοι, ἑξήκοντα 
ἔθγβηβ 20, 8. δρᾷ ᾿δὶ Ρνδθοθα δὲ ἐς “Αἴγιον ἀπὸ τοῦ Ἐρινεοῦ. 
τοῦ στρατεύματος. ΞΞΞ: ἐπει- Οὐ, Ουτι, Ρεϊορ. 1. 4ὔ8, αυἱ 
δήπερ ἐν τούτῳ τύχης πο ρΡουύαπι ΠῸΠῸ Ρτορίου νὶ- 
εἰσί, ααοπίατι ἴἢ ἤδο οβϑθηῦ ποίἃ ΑἸηρθίαπι ποιϊπατὶ ἀοοοί, 
ἔοτιαπ88 οοη ἀϊοΐοη 6, αὖ εἰ Βιιβ. ἀθορν, ΠΡ. 818, Δ4- 
ΑἸΠΘὨΪ ἢ 51 Π1ΠῚ ἘΕΝΝ οἴθοιὶ ἀϊτατηρηίαπι τῆς ἀχαΐας ἀριϊ58]- 
εββθηΐ. Οἵ. δάη. ΠῚ 17, ΠΠ αΠῚ δϑὺ ρυορίοι Π ουαΪ5 ΕνἸη θα πὶ 
ΟΡ. 94. 81. τῶν δι βώϑων οὲ Πανὶ απ ΘΊΟ 6. ΘΟΡ ΠΟΠΊΪ ΘΗ. 
τὰν κομιδῆς. γιὰ. 17, 4. -- τῇ Ῥυπικῇ. Ὁ , Βί6ρΙι. 

ἀνδιώρμουν. ον αὖ ςἸ. γα ΒΥγΖ. Ῥύπαι πόλις ᾿ἀχαϊκή εἰ 
19, ὅ. 81, 4, ἸΝΟῦΣ οὲ ἴα Ραι5. ΥΠ 28, δ “σταδίους δὲ 
νεῶν, αὐᾶθ6 ῬΓΟΡΙΘΙ πιο] θϑί Αἴγιον περὶ τοὺς τριάκοντα 
οἰπβάθιη νοοαθ] τϑρϑίϊἰ0 6 ΠῚ ἀπέχει ἹῬυπῶν, «αἱ ἰάεπι ἰᾶπὶ 
Π] 6 8 ἀρβαπί, 46], Ηουν. 1. 1. δᾶ δοίδίθ Ῥδ} 16 1η88 ἰδηίατη ὉὙ- 
-- προσπληρώσαντες Ἐ 2} Β]8 Ἡρερ βουῦῖθι., Υ]άΘ 
προσέτι ἄλλας πληρώσαντες. ὅτι. ].] 6, 469. Βυν5.].1, »., 380. 
500]. Οὗ, δά. Ι 104, 1. -- ἃ 3, αὐτοῖς. Νοὴ αὖ ὄντος 
ὀλίγῳ ἐλάσσους. ὁγ 8άη, Ῥομάοί, αἰ Ροτί, ν᾽ ἀθίαν οσθρ 586, 
81, 4 -- Ἐρινεὸν τῆς 564 δα παρετέτακτο τεξετίαν. --- 
᾿Δχαΐας. Οὗ, Ῥαυβ. ὙΠ 252,7 τῶν αὐτόϑεν ξυμμάχων, 
ἐς λιμένα ᾿Ἐρινεὸν ἐξ ᾿Αϑηνᾶς ογ'. 6, Αοἰδθοῦαη, αὐ ἰὰ}0 

ναυμαχία 
ἀντίπαλος 
Κορινϑίων 
καὶ 4ϑη- 
ναίων Πο- 
λυάνϑους 
καὶ 4ιφί- 
λου ἡγου- 
μένων κα- 
τὰ Ἐρινεόν. 



4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ἡ, 1δ΄. 

ξυμμάχων ἐπὶ ταῖς ἀνεχούσαις ἄκραις παρετέτακχτο, 
αἱ δὲ νῆες τὸ μεταξὺ εἶχον ἐμφράξασαι᾽ ἦρχε δὲ 
τοῦ ναυτικοῦ Πολυάνϑης Κορίνϑιος. οἱ δ᾽ ᾿4ϑη- 
ναῖοι ἐκ τῆς Ναυπάκτου τριάκοντα ναυσὶ καὶ τρι- 
σίν (ἦρχε δὲ αὐτῶν “ἰφιλος) ἐπέπλευσαν αὐτοῖς. 
καὶ οἵ Κορίνϑιοι τὸ μὲν πρῶτον ἡσύχαζον, ἔπειτα 
ἀρϑέντος αὐτοῖς τοῦ σημείου, ἐπεὶ καιρὸς ἐδόκει 
εἶναι, ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους καὶ ἐναυμά-- 
χουν. χαὶ χρόνον ἀντεῖχον. πολὺν. ἀλλήλοις. καὶ 
τῶν μὲν Κορινϑίων τρεῖς νῆες διαφϑείρονται; τῶν 
δὲ ᾿“ϑηναίων κατέδυ μὲν οὐδεμία ἁπλῶς, ἑπτὰ δέ 
τινὲρ ἄπλοι ἐγένοντο, ἀντίπρῳροι ἐμβαλλόμεναι καὶ 
ἀναρραγεῖσαι τὰς “παρεξειρεσίας ὑπὸ τῶν Κορινϑί- 
ὧν νεῶν ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο; παχυτέρας τὰς ἐπωτίδας 

προανεχούσαις δαὶϊ., απο ἴῃ Η. 5. Υ. ὁππὶ γρ. δἀποίαίαπι ε5ὲ. δε 
προ 

εχ ἀνεχούσαις οὐέαπὶ νἱάἀθίαν: 
αἰχὶν ΤΉαο., 568 ἀνέχειν οὐΐατι 1 46, 4 (αθὶ νἱά. 
οἱ βιβμϊποαῦ ῬῚ ΟἸΠΪ ΠΘΥΘ. αποά 410] προέχειν. 

8.4. ἀλλήλους ψαὶ. ϑη, 

πᾶπὶ προανέχειν πιυβαθπδτη Αἰ] 
84 η.) εἰ ΤΥ ὅ9, 8 

8 ὅ. οὐ μία Π. Ῥάυ]ο Ροϑβί ἰάθη εὔπλοι. 
ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ αι. Τι. 8566 οἵ. 86, 1. 1Υ 3, 32. Υ 87; ὲ ἐπὶ τούτῳ 

ΟΥ̓Π65 1 ἢ Δ οραδουη ΟΠ Οὐ πτὴ Ρ ΓΘ 5 
οοποοϑϑογᾶηί, γα, 11, 9 [6ἐ ἰδὶ 
δαη.] οὐ ἀδ νὶ νοῦ. αὐτόϑεν οἵ, 
ΤΠ 7. 5:0 ἡν 891. “Ὁ Αὐτὴ 
Πολυάνϑης. Εππάθπη 6588, 
46 απὸ Χρη, Ηϊβι, αν. ΠῚ ὅ, 1πηβη- 
τἴ0 ἢαὶ, 101 βαβρίοδίαν Βομμοὶά, 
5 8. τριάκοντα ναυσὶ 

καὶ τρισί. 6 παΠΊΘΡΟ ΠΑΝ] ᾺΠῚ 
ΠΟῚ πιὸ δχρθᾶϊΐο, . . , [Νϑιη] 
81, 4 Οοποη Ναυρδοίο ργδθίθοιϑ 
ΣΟ σε τα πίμππι 56 παῦΌθυ ἀἰοῖί; 
1146 πὶ 8 ὅ ἀθοθπὶ ἃ Τ᾽ 6ποβιΠ6ῃ 8 
οἱ Επτγυιπθάοηίε ἀαία5. πᾶν 65. 5115 
δα: αἰ: Πομλϊπ8. ἢΐο οὐ υἱρὶη- 
ἰἃὰ 65 Ναιρδοιί 6556. αἰσαηίαν 
εὐ 1158 ργδοίβοίαβ θδί πὸπ ΟὉΠΟη; 
56 ὈΊρΠΙ 5... 6061}. ὈΙρΡμὶ- 
Ιὰπὶ οὐ ααϊηαιθ πᾶνιθυβ. δὰ 
Ἰπη ΡΘΡΙ τ ΠῚ βυβοὶρίοπάαπι ΔΙΠ ἢ 5 
τ ϊβΒ Π] 6588 ἄρρᾶνεί.. ΑΤΥΉ. 
Βροιπάμππι θα, 4τ8ὲ 81, 4 δὰ- 
ποίαν! πλι8, ΠῸΒ ὈΙρ ΙΙαπὶ ΘΕΠῚ 

αἷρὰ8Β ἠᾶνῖθὰ8 δάνθηϊββα Ριι- 
[Δ ΠΊ085. 

 ὅ. ἁπλῶς, ρΡ]ᾶπε. 6, 
ΡΙδι, ῬΠΔΘαΓ, δή Ὁ. Ῥμαρά. 300 ἃ, 
-- ἑπτά τινες, ἷ. 6. οἰτοῖο Υ 
58 Ρ 06 πὶ. Οὗ δι. ΝῊ 87, ὃ. 
ἀντέπρῳροι. αι, ἄντι- 
πρῴροις τᾶν Κυπθρ, Νοη 
πλαϊ απ νἱἀθίυν ἰπίθυθββθ, απὸ- 
ηἰδπὶ δάνοιβϑθ δάνθιβὶβ ῬγΟΥΆ8 
ῬιΟΥΪβ ρϑίθ θα ΌΓ, --- ἐμβαλλό- 
μεναν οἷν. 1. 5 βηϊΠοδίϊο τα 
ἀουὶν ύογΠη ἔμβολος, ἐμβολή 
τοίνυν ἰάθοαιιθ Ῥοιῃΐ ῬγῸ τυπτό- 
μεναι τοῖς ἐμβόλοις τῶν Κοριν- 
ϑίων νεῶν ταοποὺ Αὐν. ἡ Β 6 οΚ, 
Οἵ, 86, 8, 710, 6 ἰθίᾳφιε. δάη. 
ΒοΠμποιὰ, δὰ Χο, Πῖβι, αν. ΤΥ 
8, 12. -- ἀναρραγεῖσαν τὰς 
παρεξειρεσίας. θεὲ παρεξ- 
εἰρεσίας νοῦ νἱα. δάη. ΕΥ̓ 12, 1; 
ἄἀναρρ. 65. Ρονἔγί πρθῦθ, Ἴδας 
οετᾶνο, - τὰς ἐπωτίέδας!] 
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ΤΟΣ 1. ΘΕΡΟΣ. (ὙἹΙ 84) τῦ 

6 ἐχουσῶν. ναυμαχήσαντες δὲ ἀντίπαλα μὲν καὶ ὡς 
αὐτοὺς ἑκατέρους ἀξιοῦν νικᾶν, ὅμως δὲ τῶν ψαυ-- 
αγίων κρατησάντων τῶν ᾿᾿ϑηναίων διά τε τὴν τοῦ 
ἀνέμου ἄπωσιν αὐτῶν ἐς τὸ πέλαγος καὶ διὰ τὴν 
τῶν Κορινθίων οὐκέτι ἐπαναγωγήν, διεκρίϑησαν ἀπ᾿ 
ἀλλήλων. χαὶ δίωξις οὐδεμία ἐγένετο. οὐδ᾽ ἄνδρες 

οὐδετέρων ἑάλωσαν᾽ οὗ μὲν γὰρ Κορίνϑιοι καὶ 11ε-- 
λοποννήσιοι πρὸς τῇ γῇ ναυμαχοῦντες ῥᾳδίως δι- 
ἐσῴζοντο, τῶν δὲ ᾿Ιϑηναίων οὐδεμία κατέδυ ναῦς. 

1 ἀποπλευσάντων δὲ τῶν ᾿“ϑηναίων ἐς τὴν Ναύπα- 
χτον οἱ Κορίνϑιοι εὐθὺς τροπαῖον ἔστησαν ὡς νι- 
χῶντες. ὅτι πλείους τῶν ἐναντίων ναῦς ἄπλους ἐποίη-- 

΄ 3 - 3 

σαν καὶ νομίσαντες αὐτοὶ οὐχ ἡσσᾶσϑαι δι᾿ ὅπερ 

Δα 6 ΠῚ 510 ἀἸοιῖ ἃρυὰ Ὑ]ν. Θθγίιπη ΘΧ ΘΠΊΡΠπιπὶ ΠΟῚ οχβίαί, Ρυδοίουϊ- 
πητ5 ἰσίταν ἐπὶ τοῦτο, ἀπδπηπᾶπι ἐπί οὐπὶ ἀἸΠογατη γοΟΒ θα] Οιτη 
ἀαι. οἄπάοπι νἱπι Παρ ΥΞ 9). 

8. 0. Ριὸ ῥᾳδίως, αποά γαῖ, οἱ 8. ν. ἢ. μαυϑηΐ, τρί αὰϊ ἴογα 
ΟΙΊΠΕ5 καὶ. "Δα αὶ δὰ νῈ] ῥᾷον" Βα. Οδγία ογοᾶϊ πϑααϊί, 
406. ᾿πίογργθίαι! δαὶ, καί, εἰἰα πη, ἶο νϑίθυθ θᾶτῃη ἱρ5ᾶπι Ο"Ὁ 
ΘᾺ ΠΙ ΒΙΆ ΤΩ 1... 6ὲ 8.016. 

5 5 Ω : ς οἷ 

ἃ 7. αὐτὸ Ναι., δι΄ αὐ τὸ τοϊααὶ ὁχ οογγθοίανα, τα! νἱἀθίαν, αὐτὸ 
βου ρίαγτδο οὐὔίατη, Οἵ, δά, 

ἐπωτίδες εἰσὶ τὰ ἑχατέρωϑεν Κυμερ. αν. 8. 40, ὅ δάη, 4. πος 
πρώρης' [5υἱά. πρώρας] ἐξ- αὐτοὺς ἑκατέρους. «Ὡς 
ἔχοντα ξύλα. ὅϑεμο!. Οὗ, δυ14. ργὸ ὥστε αἱ 5δορίιβ ἀρυὰ 4|105 
Ζοη. Εἰγηη. Μ. Ἐγαην ἰσίίαγ ΡΟΒ[τᾺΠ| ε5ῖ. [6 οᾶϑιι γθυθο πη 
ἄσδε ἰγὰθ65. 40 αἰτᾶησιθ ρᾶτία αὐτοὺς ἑκατέρους οἵ, ΙμοὉ. δα 
Ρτοτᾶθ ργομπηϊηθηίθβ Οἵ, ἤρα, Ρῆγνγη. Ρ. 780 απ. οὐ Κύπθρ, ὅτ, 
8 Επγ. Ιρ|σ. Ταυν. 1860, ἐθχ ὃ ὅδ, δάη.8; ἀ6 ΘοἸΪοοδιΐοπο δάπ, 
40 ἰοοο δχΧ ᾿ἰἰβ ΠῚ ΘΠ ΘΟΓἃΒ. 51|5- 
ῬΘηβᾶ8 6586. ἀϊβείπηιιβιυ δα]6- 
θαπὶ δὰ ΤΟΒίΓΠΊ, αποὰ ᾿πίρν Θἃ5 
ογαί, Πνυπηδηά τ πι, , , ΕρΟΙ65. ΠΟῚ 
ἰδοὺ Οὐοαβίοηθ ἃ ΟΟνμ 115 ἴη- 
νϑηίαθ, βοᾷ ἰδηΐαμη 50 1410 γ68 
ἴδοῖδα βαηΐ, αὐ οοπαάποογρηι δὰ 
Ῥογάοπἃβ πᾶνο5 ΠΟβ 165. ΑὙΤ, 
Τηνϑηΐαβ ΡΙϊηἰὰπὶ Η, Ν, ΝΠ 51 
ἃ Ρίβαθο Τυγρ θη ἀΐοουο αἰ Πυτηδί 
ΒΙοοπηῖ,; 564 1ὰ 116 1 8. 309 ἀδ 
γοβίγὶβ ΠᾶΡγϑί. 

8. 6, ναυμαχήσαντες. 
ἀντίπαλα, 1. 6, ναυμαχήσαν- 
τες ἀντίπαλον ναυμαχίαν. δὶς 

11, 4 ἀγχώμαλα ἐναυμάχουν, 
81,8 τοσαῦτα μαχομένους. ΟἿ, 

ΤΟ ΒΘ. 0.15 τοῦ ἀνέμου 
ἄπωσιν αὐτῶν. Ὅξ φεοποιϊνὶ5 
αἰνθυβὶβ δὰ ἰάθη ποθὴ ἃρρο- 
5115 ἐδ ἘῸΝ δα δ50ρ).. Αἱ. 809. 
Μδιῃ. 8 580 δάη. 1, ἘΜ 
αν. 517 ἢ δᾶ; 7. --ἰ διὰ τὴν 

Γ οὐκέτι ἐπαναγωγήν] 
διὰ τὸ μὴ ἐπανάγεσϑαι αὐτοῖς 
[ἔτι] τοὺς Κορινϑέους. 8610]. 
Οὗ δἄη. 1181, 4. 
δ οὐπαϊ νομίσαντες : 

νικᾶν, οἴ απυοὰ 00 6δ8Π ἃ} 6 ΠῚ 
ΟΔΌΒΔΙ ἱἰρϑὶ 586. ΠΟ νἱοίοβ 
6586 ρυΐξαθαῃί, 00 4υδηϊὶ 
αἰίεσὶ αἀὔοαπο, ἱ, 6. ΑἰΠοηΐθῃ- 
565, 5868 Π0ΟΠ ἴμπϊ556 νἱ᾽οίου βϑβ, 
Ετηθηἀδνίτηιβ Κ᾽ αι, ϑβ80Γ}Ρ (ΓΑ ΠῚ 



“Ιημοσϑένης 
καὶ Εὐρυμὲ- 
δων Θουρί- 
ους βοηϑοὺς 
ἀναλαβόν- 

τες τὴν Ἶτα- 
λίαν παρα- 
“πλέουσιν, 
ἕως ἀφικ- 
νοῦὔνται ἐπὶ 
Πέτραν. 

10 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἡ, λδ. λέ. λς΄. 

οὐδ᾽ οἱ ἕτεροι νικῶν" οἵ᾽ .τὲ γὰρ Κορίνϑιοι ἡγή- 
σαντο χρατεῖν, εἰ μὴ καὶ πολὺ ἐχρατοῦντο, οἵ τ᾽ 
᾿Αϑηναῖοι ἐνόμιζον ἡσσᾶσϑαι, ὅτι οὐ πολὺ ἐνίκων. 
ἀποπλευσάντων δὲ τῶν 1Π]ελοποννησίων καὶ τοῦ 
πεζοῦ διαλυϑέντος οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἔστησαν τροπαῖον 
καὶ αὐτοὶ ἐν τῇ ᾿Ἰχαΐᾳ ὡς νικήσαντες, ἀπέχον τοῦ 
᾿Ερινεοῦ, ἐν ᾧ οἱ Κορίνϑιοι ὥρμουν, ὡς εἴκοσι 
σταδίους. καὶ ἣ μὲν ναυμαχία οὕτως ἐτελεύτα. 

0. Ὃ δὲ “ημοσϑένης καὶ Εὐρυμέδων, ἐπει-- 
δὴ ξυστρατεύειν αὐτοῖς οἵ Θούριοι παρεσκευάσϑη- 
σαν ἑπτακοσίοις μὲν ὁπλίταις, τριακοσίοις δὲ ἀκον-- 
τισταῖς, τὰς μὲν ναῦς παραπλεῖν ἐκέλευον ἐπὶ τῆς 
Κροτωνιάτιδος, αὐτοὶ δὲ τὸν πεζὸν πάντα ἐξετάσαν-- 

τες πρῶτον ἐπὶ τῷ Συβάρει ποταμῷ ἦγον διὰ τῆς 
Θουριάδος γῆς. καὶ ὡς ἐγένοντο ἐπὶ τῷ Ὑλίᾳ πο-. 

καὶ δηΐθ πολὺ οτι. ΟΠΊΠ65. ῬΓδοίεν αι. Η. ΟἵἨἉ, δάη. 
ὅτι οὐ γαϊ., το!ῖααὶ εἰ μὴ, αὖ νἱἀδίαιν, 6χ ἱπίθρρυ. γ6] οουγθοί, 

ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ ΤΠΘΠΠΌΓΟ οἰἴΐεοία, Αἰ ἴῃ δ᾽ησι θ᾽ τη ΘΠ ΓΪ5Β ΠΟῚ ΘΔ46ΠῚ, 
5688 βίη 1 νοοᾶθα]α ἰπίθι 58 ΤοΒροπάθηῖ. 

8 8. ἀπέσχον Η, 
ξυμμαχία Ῥαϊ]. Αὐρ. Μ, Ματο. Η, ". 

ἐτελεύτηϑη γαι. Ραββί ναπὶ σΟη γᾶ ΠΊΟΥΘΠ] ΤῊ. 6βί. 
ὕΔρ. 8ὅ, 81. Θουρέδος Ἡ., ἴῃ πιᾶγρ;. γρ. Θουριδάτιδος, υοὰ 

Ἰερὶθαν ἴῃ γαί. Αἱ ΒιοΡΗδηα5 ΠΝ τὸ ἘΠ ΘΓΟΣ Θουριᾶται, καὶ 
Θουριὰς τὸ ϑηλυκόν. Τὰ Ὁ, εἰ 1. Θουρέας, αἱ ΥἹ 61, 7. 104, 9, 

αἰίενα τϑρυάϊαία, α«αΐα ἰπίθν 56 ἐπείσϑησαν, ἂς ἀπ νἱ Παϊῃβ 
του ποααρθαηΐ δι᾽ αὐτὸ ΨΟΡΌΪ νἱὰ, δήη. ΠΙ 86, ὅ. -- 
δι᾿ ὅπερ. 5ῖσ ΘΠΪΠῚ ΡΓῸ δι᾽ Συβαρει ποταμῶ, νἱοῖπο 
αὐτό ἀϊσεπάσπι οὐαὶ διὰ ταὐτό Τ]νΐ5, 46 4ὰο νἱά. διῦαῦ, ρ. 2368. 
νῈ}] διὰ τοῦτο. Ἐχοηρία ἃ Οἴαν. [8]. δηΐ, ρ, 1268, Ησοάϊο 
ΒοΘηπι. 8|1Δῖα ΠῚ 18, 4. 17 98. Οὐοϑβοῖϊθ. γι, ϑινίπρυτη. [0,1 
126, 4 πυθ ποη Ῥονεποηΐ, -- ». 8062. 
εἰ μὴ καὶ πολὺ ἐκρα- 8.2. Ὑλέίᾳ ποταμῷ. .,.Ὀ1η- 
τοῦντο. Ὅς εἰ Ῥδγιΐου!α οἵ. 
δάη. ΠῚ 9, 2, ἀθΘ καὶ πολὺ ἅάη. 
Ι 25, 4. ΠΙ θ9.: 
ἀρ. 8ὅ. 8 1. παρεσκευά- 

σϑησαν. Ῥονί.: ρᾶταίϊ ἴπο- 
γα; ΒΙοογηΐ. : 56 ΡΛ αν 68 Πί, 
ΑΥΠ00 δὶ παρεσκευάσαντο, {Ππὰ 
παρεσκευασμένοι ἤσαν. ΟοἸΠαι18 
νοῦ 88, 6 τοὺς Θουρίους 
πεῖσαι σφίσι ξυστρατεύειν ΠῸ5 
παρεσκευάσϑησαν μον οίΆ ΠηαΣ 

6Ἶ16. δϑί δουΐατη δ] ̓ α αθ ΠῚ ἈΠΊΠΘΠΙ 
οϑίθῃθγθ, αθ πὶ ψϑίθγιτη ΗΠ δ γη 
6558 Πἰφαϊάο Δἰβυτηδυθ ροββίβ; 
ΘΠ ἰδηθη 6556 βίδίαᾳο, αυἱ ΠῚ 
τα ἃ ραβδααπι 80 Οδγϊαίθ ΠΟνῸ 
[ἀνῖ8ι}} 8ἃ0 οὐἱθπία ἷπ πΊΔΓΘ 
οαπαϊίαν, ΟἸανον, [4], ᾿. 1814,“ 
Ηπὰ 5. [ἃ δβϑβϑοὶ ΕἸαπιθηΐοα ἢ, 
»ἶυχίαὰ Τράεντα ποταμόν [αυἱ 
ἤπὰὴ Τιϊοηΐ0} ροηΐς ΟεἸ]αγὶ 8. 
ΨΙα..ς θιοαν ΟΠ: 22. ΟΝ 8.58: 

᾿ 



τϑ 
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ταμῷ καὶ αὐτοῖς οἵ Κροτωνιᾶται προσπέμψαντες 
εἶπον οὐκ ἂν σφίσι βουλομένοις εἶναι διὰ τῆς γῆς 
σφῶν τὸν στρατὸν ἐἕναι, ἐπικαταβάντες ηὐλίσαντο 
πρὸς τὴν ϑάλασσαν καὶ τὴν ἐχβολὴν τοῦ ὙὝλίου᾽ 
χαὶ αἵ νῆες αὐτοῖς ἐς τὸ αὐτὸ ἀπήντων. τῇ ὁ᾽ 

ὑστεραίᾳ ἀναβιβασάμενοι παρέπλεον, ἴσχοντες πρὸς 
ταῖς πόλεσι πλὴν “Ποκρῶν, ἕως ἀφίκοντο ἐπὶ 11έ- 
τραν τῆς ἱΡηγίνης. 

8560. Οἱ δὲ Συρακόσιοι ἐν τοὐτῷ πυνϑανόμε- 
νοι αὐτῶν τὸν ἐπίπλουν αὖϑις ταῖς ναυσὶν ἀπο- 

πειρᾶσαι ἐβούλοντο καὶ τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ τοῦ 
πεζοῦ, ἥνπερ ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, πρὶν ἐλϑεῖν αὐτοὺς 
φϑάσαι βουλόμενοι, ξυνέλεγον. παρεσκευάσαντο δὲ 
τό τε ἄλλο ναυτικόν, ὡς ἐκ τῆς προτέρας ναυμα- 

αρ. 86. ὃ 2. 
δὰ ϑορῇ. ΡῃΪ]. 841. 

εἶδον Ναιῖ. Αἱ νἱα. δἄπ. οἱ Βαίίῃηι, δίᾳιο Ηθγπη, 

Ἐβ58. πᾶηθ Ασιδη 6 55ρ᾽σαίαν 
ΘΙ ηθαγη, Ὁ. 888. προσ- 
πέμψαντες. ΟΥ̓ 1 ὅδ, 1. 1 
62, 3. Νοὸὴ ορὰβ εβϑὶ προπέμ- 
ψαντες; απο οοπὶ. Ροτίι8. 
ἐπικαταβάντες, ,»0 01] 
Ρουγεχιϊϑβεηῦ ᾿ἰογ ἀθβοθῃ- 
ἀθηᾶάο δα ΟΥ̓Δ νΘΥΒᾺ5 5'ν8 
Ρτοργθβϑὶ δὰ οὐὔδηὶ νΘΓΒῈ8. 
Ετοπΐὶπι ἐπί ρυδοροβίτϊο βἰσηϊῆ- 
οᾶγ6 νἱἀθίαν ΑἸ Πΐθπ565 ΠΟ 88 
Τοοορίβ56, ΨΘΥΠῚ ῬΟΥΓΟΧἾ5586 ὉΓῸ- 
στϑαϊ ΔΙ 18} ἴῃ ῬΑΓΐΘ ΠῚ 56 αι θηΐ68 
Ἡγ αὶ δα τηᾶγο ἀβαὰθ [ᾳποᾶ 
κατα ρτδδροβίοπθ δχρυιτηϊα}7. 
ΟΥΤΝ 1.1. ΥἹ 950; δ᾽ ὙΠ 28; 
1, 84, 5. Ατα, -- πρὸς τὴν 
θάλασσαν καὶ τὴν ἐκβο- 
λήν φῬτορίεν. οο!!οοδίῖ Ομ Θ πὶ ΠΟῚ 
ΟῚ ἐπικαταβάντες (ΙΩΒ. 
4), 564 ἴοὰπι ηὐλίσαντο νἱἀθιὰγ 
Ἰᾳπσοπᾶμηι 6556. Οἵ, Χρῃ. Ηϊβι. 

αν, ἃ ἢ οἵ 8 οὐ δάη. Ν 84, ὃ. - 

ἐς τὸ αὐτὸ ἀπήντων. σε, 
ΠΙ9Ι, 4. -- ἀναβιβασάμε- 
νοι. Ἐχ ΒῈΡΘΓΙΟΥΙ 5 Β' πη} πα] 
τὸν στρατόν. ΟἿ, δάη. 190, 4. 
-- Ποκρῶν. Ἠὶϊ δπηὶπὶ δηϊοὶ 
οὐδηΐ ΤΠ οοἀδο πιο" ΠῚ], --- Π - 

τραν τῆς Ῥηγίνης. ,,ἴωα- 
ΘορΘίγδτη [Π06}] 66 1.6 ἃ 5, ὄιμαθ. 
Ῥ. 3289 ἀπὸ δὲ τοῦ Ῥηγίου 
πλέοντι πρὸς ἕω ,Δευκοπέτραν 
καλοῦσιν “ἄκραν ἀπὸ τῆς χρόας 
ἐν πεντήκοντα σταδίοις, εἰς 
ἣν τελευτᾶν φασὶ τὸ ᾿“πέννι- 
γον ὅρος. ΝΟΌΙ6 ΟἸοογοηἶβ 58- 
ῬΥΘΠΊΟ ἔπ 6 Γ6 ῬΓΟΠΙ απίαν τη ΠΟ ΪΘ 
νοσδίιν ὥαρο ἀ6] Ατὐηὶ. Οἵ. 
ΘΙ θαγη, 1. 1.1. 448. 

ΟΡ. 56. 81. αὖθις. Οἵ, 
29 86. -- τοῦ πεζοῦ. ἢοο σ6- 
Πθῖϊνο ΘΧΡΠΙοδιαΡ ΒῈΡ ΘΓ ἄλλῃ, 
υδϑὶ τῇ ἰἰογαίιπὶ δὶί, δὺς ἀθ 
ἄλλῃ οἷ. ἀάῃ. Ι 128, ὅ. - ἐπ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο. ξυνε λεγον. 
γιὰ. 325, 9 οἱ ἂς ̓ αάνεπίαι ΠΟΓᾺΠῚ 
ΔαΧΙΪοταπὶ 82 54. Ῥοίδγαιί ᾿ϑῖταν 
οἰΐατη. Ῥ᾿ α5α προ νυ δοίαπιὶ ροηΐϊ; 
δ Ὁ ἈΠ ΠΡ ὙΠ; 
4. Κτιοσ, αν, 8 ὅ8, 2 δάη. 8, 

8 ὃ, τό τε ἄλλο ναυτι- 
κόν. ϑιρηϊβοδηίιν το] αθδο Ρᾶν- 
65. Οἰα5515. ν6] τυϑιϊα 8 γ65 ΠΆΡΑ] 15 
Ρτδθίοῦ ῬΓΟνἃ5 ἀθἰμἂθ ποπλϊηδί88. 
--ὡς...σχήσοντες, ορτουῖς- 

φρονιμωτά- 
τη παρα- 

σκευὴ Συρα- 
κοσίων ναυ- 
μαχεῖν μεῖλ- 
λόντων καὶ 
διάνοια αὖ- 

τῶν. 



{ὃ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἡ, λς΄. 

χίας τι πλέον ἐνεῖδον σχήσοντες, καὶ τὰς πρῴρας 
τῶν νεῶν ξυντεμόντες ἐς ἔλασσον στεριφωτέρας 
ἐποίησαν, καὶ τὰς ἐπωτίδας ἐπέϑεσαν ταῖς πρῴώ- 
θαις παχείας, καὶ ἀντήριδας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέτειναν 
πρὸς τοὺς τοίχους ὡς ἐπὶ ἕξ πήχεις ἐντός τὲ καὶ 
ἐξωϑεν" ᾧπερ τρόπῳ χαὶ οἱ Κορίνϑιοι πρὸς τὰς 
ἐν τῇ Ναυπάκτῳ ναῦς ἐπισχευασάμενοι πρῴώραϑεν 

ἀντήρειδας ρατ5 οοά, 

τὴ ἃ ̓  ΟΥ̓ ΘΠ ΟΟΙΏ ΠΟ αἰ ἰαὺ6 Π] 56 
Παθἰ ΓΟ 5 Βα ρουϊουϊ ρΡ παρ η ἃ 
ΡῬΘΥβρθχθύδηΐ, 1. 6. δῇ βιιπὴ 
ΤΠ] Π1Π1, 4 1671 ΘΟΙΠΠ ΠῚ ΟΠ ΟΥ̓ΘΙῚ 6586 
6 Βιρουῖοσα ραρηᾶ αἰ ἰοογδηΐ, νοὶ 
δ Θ1ΠΊ ΤΠΟΔΠΠΊ, 410 5856 δᾶνοῦ- 
5115. ΠΟΒίθηῚ Ρἰὰ8. γοΡοΥ 5 ΠδὈ]- 
[ΓΟΒ 6 500. οἰθ.6 δίθρῃ. 6 
ἐνεῖδον οἵ 1 9ὅ, 1. ΠΙ 80, 4. 
ὙΠ 62, 1. -- τὰς πρῴρας. 
“Ηρ Θομηπιθηξιτη ΑΥἰβίοηὶ ο- 
γἱηίπϊο [46 4πὸ οἵ. 89, 2] δἀ- 
Βουῖριι Πιοά. 5΄ο. ΧΠῚ 10, 2." 
Ηπἀ 5. ξυντεμόντες ἐς 
τοι ας ΟΕ ὙΠ 86: τὸ ἐς 
εὐτέλειάν τι ξυντέτμηται οἱ 
Αὐβίορι. Βδῃ. 1202 εἰς ἕν 
ξυντεμών. Οἵ, Ῥεπιοβίῃ. ΧΎΠΤΙῚ 
240 ὡς εἰς ἐλάχιστα συστεῖλαι. 
δῖ. Τιῦΐπο σοηίγαμθνο (60- 
5616) ἴῃ δηραϑύαπηη αὖ 51}}}Π[|ἃ 
αἰοίπιαβ, Ιοά. 1. ἀ. ρῦὸ ΙΒ 
μιᾶθού: τὰς πρῴρας τῶν νεῶν 
ποιῆσαν βραχυτέρας καὶ τα- 
πεινοτέρας. 6 τὸ οἵ, αγᾶβεῦ 
Ὧθ Ψεῖι. τ πᾶν. ρ. 28. -- καὶ 
ἀντηριδας. γε 8ὅη [σγδτηπηδ- 
1018] ρΊ18 6 ἰαρίάθαθ πηινὶθ δα - 
δύναοίδϑ οὐ [αὐ 16] {0101} 65 
Ἰρηοὶ.Κ. Ῥακ, Τούμπι οπαητία- 
{0} δῖος Ἰηἰογργθίαίαν Ηδᾶβ.: 118 - 
48 εἰ η8 ΟὈΙ Ια 8, 4παἰθ5 
68 6 [ἐπωτέδες) 5501 668 - 
ὑαΥ, ἰππχοΡπηῦ δα πανιὰ ΠῚ 
Ρανϊθίθϑ ρου ηρ θη 18. [π|6- 
Ἰϊαὰ5 Ρϑυθ πο πι18}7,) ΒΡ 010 
ἴογθ βϑϑηθῃ οπθίτοναη οὐ 
ἱπίπ5 οὐ δχίτϑ. Ἐοιπηδηηα8: 
ὠπὰ αἴοδε (ϑέμγπιθαϊκοη) λαίέοπ 
δῖα τυϊοον ἀμγοὶλ οἵἴποη ἵπ- πὰ 

σέ, τἄπη. 

αἰϑιυαν" 5 ὁ Εἰοη Ἰαηφοη Ἡίαθν- 
εἐλαϊξ πε ἄἀοπ άπάθη 465 ϑολῖξς 
765 υογϑιιγάογι, Οῦτ.: 2, Δ ΠΡ] Ϊο8 
γράάο: ἀπᾶ ἔον' ἐλα ἰθηρέδ οἔ δῖ: 
διδϊί5 (ΓΓοπι ἐμ ργοιο) ἐμὸν 8μρ- 
»ογέοα ἐλθδε ολϑοῖβ (ἐπωτίδας) 
ὃν α 86 ὁ} 58ραγ5 (ἀντήριδας), 
ἐμαί τυεπὲ ἤγοπι ἐμ ομθοββ ἐο ἐλ 
δλΐρ᾽ 5 δἴάδ δοίμ ἱρηϑδάθ απᾶ οκέ- 
δἰ6 ἐλὲ δλΐρβ."" Οπδίθυ πο 5 δἰτι5- 
τηοαϊ {ἰθ]οῖη 65 ν᾽ θὺὶ [1588 ἀ οοοί 
ΒΙοοπμ, ἴῃ 6α. 2 (ἀντερείσματα 
καϑ' ἑκάστην ἐπωτίδα δύο. 
Κ6Π0]. Β85.). ΟἱἉ, ασᾶβν 1.1. ΕἾ6- 
χίοποι ἀντήρεδος Α]ιογϊ] ἀντή- 
ρξείδος 05 ἰΐθοὸ ρυδοία! τη 8, 
απο ρῥγϑθίοῦ κλείς εχ [ΙοῃΐοῸ 
ἡληΐς οὐἴπιη. ΠῸῚ οβϑϑῦ ΨΘΡθΌΙΩ 
αταθοσπι, αποὰ Πεοίθγοίαν. ξις, 
ειδος. 1ὰ γρυτμηθπίαπι [206 κἴτ15 
Ῥανα]. αὐ. αν. 1 ρ. 282 ἀϊοὶν ἴῃ 
ΟΥ̓θΘπῚ γράϊτθ, αυἷᾶ, 408 Π05 
αἰ ἀγπλαν θυ  πλὰ5 κλείς ἀπ οι Π 6588 
Ρθι ξιδὸς ἀεοιπαίππι, ὰ Ἰρ50πὶ 
πορϑίαν ἃ 115, αυὶ ἀντήρεις 06 
τη040 ἀφο! ηθην. 568. πὸπ Ρ6ῃ- 
Ῥϑηάῖν δἀάϊια δα κλείς ἃ βΟὉΪ5 
νοῦ ὁοχ Ιοὔΐοο κχληΐς οΥ- 
6πτὴ, αἰ 5, Θυν Ππᾶθο ἀπὸ νοῦθᾶ 
γθοίθ ἰηΐθ 56. ΟΟΠΡΔΥΔ ΠΟῚ 
Ροββϑῃΐ, ἀθοϊανανίμηαβ, Ῥυδείθρθα 
ΠΟΘ ΠῚ βρη θητ8 ἢ ΟΘΟΠἢΓηηδΐ 
Ἡενροάϊαη. ΠΡ. 470. γΡθ απ 
ὑποτείνειν νἱάθίαν 6588 Δ πὶ 
ἴθσθ αποὰ “προτείνειν. -- ἐπι- 
σκευασάμενοι πρῴώραϑεν. 
Ηἰς ἐπισκευάζειν πο 65 Γ6- 
ἔϊοοτθ, 564 ἰμβίγιθεθ, ρΡδ᾽- 
τ, Οἵ, δάη. 1 29, 8. Ῥεϊπάθ 
πρῴώραϑεν, 4υδτῃ Πεχὶομ πὶ δα 46 
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» 

8 ἐναυμάχουν. ἐνόμισαν γὰρ οἱ Συρακόσιοι πρὸς 
τὰς τῶν ᾿4ϑηναίων ναῦς οὐχ ὁμοίως ἀντινεναυ-- 
πηγημένας, ἀλλὰ λεπτὰ τὰ πρῴώραϑεν ἐχούσας διὰ 
τὸ μὴ ἀντιπρῴώροις μᾶλλον αὐτοὺς ἢ ἐκ περίπλου 
ταῖς ἐμβολαῖς χρῆσϑαι, οὐκ ἔλασσον σχήσειν. καὶ 
τὴν ἐν τῷ μεγάλῳ λιμένι ναυμαχίαν, οὐκ ἐν πολλῷ 
πολλαῖς ναυσὶν οὖσαν, πρὸς ἑαυτῶν ἔσεσϑαι" Ὥ 

τιπρῴροις γὰρ ταῖς ἐμβολαῖς χρώμενοι ἀναρρήξειν 
τὰ πρῴώραϑεν αὐτοῖς. στερίφοις χαὶ παχέσι πρὸς 

χοῖλα καὶ ἀσϑενὴ παίοντες τοῖς ἐμβόλοις. τοῖς δὲ 

᾿ϑηναίοις οὖχκ ἔσεσϑαι σφῶν ἐν στενοχωρίᾳ οὔτε 

8. ὃ. ἀντίπρωροι γὰρ οοαά. σῇ, αάῃ. 

παίοντες δῖ. γρ. Ἡ., τοϊϊαπὶ παρέχοντες. 

8 4, τοῖς ᾿4ϑηναίοις δαί. 

ἃ ΤΟ ΘΟκῖο ΟΟΙ ΘΟ δὰ ΡῬγγη. 
ῬΕ 5.86: (0[ ΚυπΘρ., ἀν. 8. ν 
19 8δάη, 16), ἴψπρα. ΟΠ1ΠῚ ἐπι σα. 
ποη οαπὶ ἐναῦυμ.; πᾶτη ἀποὰ ρτο- 
υἷβ Ἀρογθβδὶ βηὺ Πᾶν 65. ΠΟΒ11168, 
ΠΟῸῚ ΘΓδὺ γ65. {{Π1π|8. ῬΡΟΘΙΠΪ Ρθου- 
ΠΑΡ 15. 868 απο ῬΓΟΓα8. ἰἰὰ ἰη- 
ΒΙΓΟΧΟΓΔΗΪ, 

8. περέίπλου. ..Εχοϊαϊτη6 
ἢ διέκπλου “ Καπερ. Οἵ. ὃ 4. 
βεὰ οἰΐαπιὶ δεέκπλους 5ἴπ6 περί- 
πλω, ανϊ αὐϊπβαιθ πηθητ]0 Πουὶ 
Ροίαἶδ86 ΘΧ᾿ΒΕΠΠΊ ΘΕΌΣ, Ιοσϊίαν 1 
49, ὃ. -- οὐκ ἐν πολλῷ, ἴῃ 
ΠΟ ΠΙΆσΠΟ βραίϊο. [6 Ὅ0110- 
ΕΝ ποραιομὶϑ οἵ, Κύαθρ. 

ἘΠΕΤΘΥ; τὸ αάῃ, 4. Ῥνδθιθυθᾶ 
μα γΡΒΟΥΊΙΠι οὐκ ἐν πολλῴ 
πολλαῖς ϑυδν (δίθπ). -- ΟΣ 
ἑαυτῶν. Οὐ. «ἄπ. 11 86, 
ἀντιπρῴροις ΟΡΤΟΡίον βαροῖ 
τἷονα διὰ τὸ μὴ ἀντιπρώροις 
ταῖς ἐμβολαῖς χρῆσϑαι γοϑίϊταϊί 
Ἀ εἶβκ. ἰάαφιθ οοπῆυτηαὶ 40, ὅ. --- 
ἀναρρήξειν.... τοῖς ἐμ- 
βόλοις. Βοιοπία νυϊσαία Βουὶρ- 
τγἃ παρέχοντες ΜΙ ΟΠΠῚ ΑΘ ΠῚ, 

Ροτγίο τὰ πρώραϑεν αὐτοῖς ἀε 
Αἰῃθη, Πᾶν .8. δοοΙραύτν, οὐὰο 
οὐἶτ: ἀντίπρ. γὰρ χρώμ. τ. ἐμβ. 

(ἐνόμισαν) ἄναρρ. τὰ πρῷρ. 
αὐτοῖς (3. αὐτῶν) τοῖς (ἑαυ- 
τῶν) ἐμβόλοις στερ. καὶ παχέσι, 
παρα, (ταῦτα) πρὸς κ. κ᾿ ἀ. 
(ἔμβολα αὐτῶν), ευἱ βιγιοιυγθ 
ἴανοπὲ απὸ 40, ὅ ἰεραμίαν." 
ΒΘοκ. οχ ΓΝ αὶ ἀθιθυϊοτα 
δάάϊι. Ῥαῦϊο ἈΠΟῪ θοῦν.: υ»παρ- 
ἔχοντες, 5611. τὰς ναῦς νεὶ τὰς 
ἐμβολάς, αποὰ δοάθμῃ τοαϊί, 
οἴου πίοι; αὐ Ατϊβίορη. ἤδη, 
6706 οὐ ρᾶββὶ πὶ αν 15. ΞΟΥΙΡίΟΥ 68: 
ηιϑοίϊη ἐλ δλοοῖς ιὐἱίμ.“. δοά 
ΡΙΓΟΓΒα5. ᾿ππβὶ ὑαυπὶ ν᾿ ἀθίαν ἀἴσθνα 
δῷ σνοβϑίοη θη (ἐμβολήν) οἵ - 
ἔδΥγΘ ῬΓῸ νϑυθῖϊβ 56 ρΡύἄ ΘΡΘΥ6 
αἃ Ἰούτπ πη, ναῦν δαυίθηι ναὶ Ρο- 
ιἰἰὰβ ναῦς ἀπάδ (Πα 6Πὶ γϑροἰὰ5 ὅ 
{πὺ 8486 δαίοτη γί! 0 }}}5. ἸΠ50]6Ὲ- 
εἶα οὐ. Ῥυδθροβί(ομα πρός εὐ δο- 
Οαβαῖνο ΟΠΊΪΒ580 δίαιπιθ 6610 
ἀαίϊνο ἰπβίυαπηθηϊ διυροίαν, 
Οπλϊβδὶ ααϊάθπὶ δθοι5. ᾿ΠΟΟΠΊΠΊΟ - 
ἀππὶ (ΟΠ Πρ χρ]ϊοδίίοπο Αὔτο- 
Βοῃϊδηδ (οἴ, Μαι), τ, ὃ 428 ἀ), 
5684 οὐ πὸ δῖ. αυἱάοπ πρὸς 
Ἰάοπθαπὶ ἰια δαί ΘΧΡΙΟΔΙ10})6Π1, 
γοδίϊ αἱ πγῖ5. Ναί, Ἰροι θη θη, απ 
ΟΠ ἢἶ5. αἰ ΠΟ (ἃ8. Βα] αἰ οϑί. 

8 4, ἐν στενοχωρίᾳ. ἴΙὰ 
τ 0 ῬΟΥΐὰ ααΐηᾳ 6 τ}Π1ἃὰ Ρ85- 
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περίπλουν οὔτε διέκπλουν, ὧπερ τῆς τέχνης μά- 
λιστα ἐπίστευον" αὐτοὶ γὰρ κατὰ τὸ δυνατὸν τὸ 
μὲν οἱ δώσειν [διεχπλεῖν], τὸ δὲ τὴν στενοχωρίαν 
κωλύσειν [ὥστε μὴ περιπλεῖν]. τῇ τὲ πρότερον 
ἀμαϑίᾳ τῶν κυβερνητῶν δοκούσῃ εἶναι ἀντιπρῴώρῳ 
ξυγκρούσει μάλιστ᾽ ἂν αὐτοὶ χρήσασϑαι᾽ πλεῖστον 

ᾧ περὶ τῆς τ. ΗΠ. Αἱ νἱὰ, Μαι]ν, αν, 8. 521, ὅ, 
διέκπλουν ρτο διεκπλεῖν ναί. 

8 ὅ. τὸ ἀντίπρωρον ξυγκροῦσαι γαι., 56 οππὶ γρ. ξυγκρού- 
σει; τρια τὸ νεῖ τὸν νϑὶ τῇ ἀντίπρωρον ξυγκρούσει, ν6] συγ- 
κρούσει. ΒΡ Ρβουρίαπι ἔαΐτ σοπαΐηδ 6 50υ]ρίατα ἀντιπρώρῳ ξυγ- 
χρούσει ἃ ΠΟὈΪ5 γοϑυϊαίαθ τὸ ἀντίπρωρον ξυγκλροῦσαι εἱ Βἷπο οτίδο 
σΟΥΤαρίοΙαθ. Οἱ, δάῃ, 

Βαθππι Ρδίθηι!. -- περίπλουν. 
Ναίαγα. οἴ ἃρρᾶτθῖ ὃχ 1184.1. 
-- αὐτοὶ γὰρ... περι- 
πλεῖν. Ιὰ Δ]66γῸ ΠΊΘΠΊΌΓΟ 86Γ- 
Τ60 ἰίἃ τησίαίι8. οδί, τὖ 5] ἴῃ 
Ῥυΐονε τὸ μὲν γὰρ αὐτοὶ οὐ 
δώσειν διεκπλεῖν ἸΘσ ον πηι5, 46 
αὰὸ δηϑοο αι} 0 ΡΘῚ 5 ΠΟ ΠΥ ϑῖπ 
εἴδοοίο οὗ δάηῃ. 1 88, ὅ. ΥΙΙ 8, 
4. 41, 4. .,ΝΒἹ ἀθεβϑοί διεκπλεῖν 
οἱ πιοὸχ ὥστε μὴ περιπλεῖν, 
ΠΘΏ1Ο ἴδο!]6 γτθαυίγογού... ,, Νὲὸ- 
486 ἰδηθηῃ 6Χχ ἰηίθγργοίδιηθηίο 
οΥἵΐα ογθᾶο. . .7γ Βαθθδη ΡΟΙ(Ϊπ5 
ἴῃ 60 ΘΈΠΘΙΘ, 400, αὐ ΠΟΙΊΘη 
ἴρβιπι οαπὶ ὃ μὲν... ὁ δέ, 5ἷο 
11 νϑγθα γαροίπηΐιν, (Αγ, δα 
51. Δ]  β αἰ (8115. ον Πι πάδ8 ὁαιι888 
ἴιὰ δὰ ὃ μὲν -- ὁ δέ εἐχρ!ϊοδιῖο 
δΔαάϊίαν, ποὴ 8 πἰγαπηαῖιθ, 568 
δὰ ΔΙ ΘΓ Γ Τα δα αὶ 5016, (οἴ, 
Μδίῃ, αν. 8 288 δάη. δ) εἰ ἢἷο 
ΒΟΥΙΡΊΟΥ, 51 γθη] ΠΟΙ Ϊ ΔΙ] ΠῚ β᾽ρηἷ- 
ἤσᾶγα νο] ἰββοί, τα] 10 ΒἰπΙρ οἰ τι 
ΒΟΡΙΘΘΓΘ Ροιοαῖ αὐτοὶ γὰρ κατὰ 
τὸ δυνατὸν οὐ δώσειν διεκ- 
πλεῖν, τὸ δὲ τὴν στενοχωρίαν 
κωλύσειν. Ἰίδηαὰθ πὰπο 8556ῃ- 
{πὰρ Οοθείο, αἱ δά ΗΥΡΘΙ. 
ΡῬ. 61 διεκπλεῖν εἱ ὥστε μὴ 
περιπλεῖν ἀεὶ, 

8 ὅ. τῇ τε... ἀντιπρῴώρῳ 
ξυγκρούσει, αυοα ργὸ οοῦ- 
Ταρία ᾿ἸΡΓΟΥ ἢ] βου ρίαγα τοϑίϊ- 
ὑπ] Π}}5., ΠΟῚ8 ρίϊι5 δα βθηΐθῃης- 

{8 Π| οὐ βἰπιρ οὶ ν᾽ ἀθίαῦ 6556 
4 Πὶ αυοὰ ΟἸα 58. Ῥοῦτγ. βθοσίιβ 
βουῖρϑὶι τῷ ἀντέπρῳρον ξυγ- 
κροῦσαι δὰ τῇ ἀμαϑίᾳ ΔΡρο- 
Β[Π|,) ΡΓῸ 410 ΠΊΘ] 1118. Θογίς ογδὶ 
τῶ ἀντίπρῳροι ξυγπροῦσαι ἃ 
Κτιθρσ, ρτοροβίίαπι. Νϑαπθ εχ- 
ΕΠΡΙ9 αποᾺ δία! 1 82, 4 ἡ 
δοκοῦσα ἡμῶν πρότερον σω- 
φροσύνη, τὸ ... ξυγκινδυνεύ- 
ξιν (αἰ 551Π|}}1π|5 ὁδί δἰιθγαπι 1 ΑΙ, 
2) οἰ Ποιίαν ἴῃ β᾽ μ}Π 10 118 Βϑῃίθ μα 5 
ΒΘΙΏΡΘΡ ἢδο ἀϊσοοπμαϊὶ γαίῃ βουὶρ- 
ΤΟΥ6 ΠῚ τι ἀΘὈι556, οὐ π ΠΟὈΪ5 
αὐ! θη, 5ἰααϊάθπι ἰδ||ὰ δχϑῖη- 
ΡΙοναπι ΘΟ παι Ι0η6 ἰπα θη, 
ἀθοβύ αυοᾶ 5111}16 510. Οἢ, θπὶπὶ 
ΠΥ 5} τὶ τὴν δοκοῦσαν μοι 
βελτίστην γνώμην εἶναι. -- 
πλεῖστον ... περισχήσειν. 
Θυοὰ οοαά. ΡῬγδοθομὶ “πλεῖστον 
σχήσειν ρτὸ πλέον σχήσειν ε558 
ΡΟΒ5868 δα βίρπϊῆοατο φαοα Ρογίτ5 
νου 568 ΕΝ οοΟηϊοΙ ΟΠ 6 
Γὰΐαγοβ βου ρίου απ πδ ΠΟῚ 
Ργοθδίατγ, ΟἸδ58. ρυΐδί ῬγΟρίον 
Γρθα θη Εἰ 8 πὴ ἸΙοοα  οπυτη πλέον οἱ 
ἔλασσον ἔχειν, ὉΪ σοηνοηϊΓοί, 
ΒῈΡοΥ δ ϊν πὶ 5. 5018] Ροιαΐδδ56. 
Βοὰ ποὺ ἱρβὰμη Δυδουϊα, ΠΕΠῚ 
ΒῈΡΘΥΪδιϊν5 84 ΤΕΠῚ οοηγθηϊεαί, 
οὐ (|| ποη ορὶηϊοηϊθιβ, 568 
ΒΟΥ Ρτου ΠΣ) ΘΧ ΘΙ] 18 ἀοἔθπάθηαα 
βαηΐ, Κταορ. πλέον... σχήσειν 
σΟηΪ. ; 568. νϑὺὶ ΠΟ δϑί 5 Π|116 6χ 
πλέον πλεῖστον ἴδοιιιπι 6588. --- 
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γὰρ ἐν αὐτῷ περισχήσειν᾽ τὴν γὰρ ἀνάκρουσιν οὐκ 
ἔσεσϑαι τοῖς ᾿“ϑηναίοις ἐξωϑουμένοις ἄλλοσε ἢ ἐς 
τὴν γῆν, καὶ ταύτην δι᾿ ὀλίγου καὶ ἐς ὀλίγον, κατ᾽ 
αὐτὸ τὸ στρατόπεδον τὸ ἑἕαυτῶν᾽ τοῦ δ᾽ ἄλλου 
λιμένος αὐτοὶ κρατήσειν. καὶ ξυμφερομένους αὖ- 
τούς, ἤν πῃ βιάζωνται, ἐς ὀλίγον τε καὶ πάντας 
ἐς τὸ αὐτό, προσπίπτοντας ἀλλήλοις ταράξεσϑαι 
(ὅπερ χαὶ ἔβλαπτε μάλιστα τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐν 
ἁπάσαις ταῖς ναυμαχίαις. οὐχ οὔσης αὐτοῖς ἐς 
πάντα τὸν λιμένα τῆς ἀναχρούσεως, ὥσπερ τοῖς 
Συρακοσίοις)" περιπλεῦσαι δὲ ἐς τὴν εὐρυχωρίαν, 
σφῶν ἐχόντων τὴν ἐπίπλευσιν ἀπὸ τοῦ πελάγους 

σχήσειν οοαα,, 56 πιαχίηια βι ρογίον 5 ἴον 114. Ρτγδο- 
ΡΟΒΙ0]0 ῬῸΡ ΘΟΙΠΡ ΘΠ ΔἸ ΠῚ 50Γ ρα 51ΠῚ|}Π|Ποὺ ονδηθῖ ΥἹ 48, Οἐ, 54, 8 6 
εὐ ΙὟ ὅ2, 8. 

ἐπ᾽ ᾿ὀλέγον ΗΝ 

8 6. πᾶντα δαὶ. 

τῆς οτη, ΟἸ. πη. Ρα], 1, Η, 1. Βα5. 1. Μοόβαᾳα, Κὶ Αὐὶ στ. θδπ. 
εὐ ἴῃ ΒΕΡΡΙθΙηθηΐο ΠΑΤΡῚ ΠἾ5.,. ἴῃ αὰοὸ ἐς πάντα... τοῖς ΒΑ Θηΐ, 
(55. Αὐὑρ. Ἀθο. Ποϊηά8 κρούσεως Ῥεδοθ θη, Ρα].. Πὑ. Με ΗΠ Βδ5. 
ὌΠ παν. Ἅ. εὲ ἴῃ βυρρ]οπι, πλᾶτο. Β6ρ. ΟἿ, 5, ΤΥ 3, 8, 

παραπλεῦσαι . 

ἔου πα ογϑίϊοηΐβ οἵ, δάη, ΥἹ 1], 
θ, ἀθ ἴρβ8ο ἰΙσθὺ οϑβίγουῦ ΠῚ ἃ ῃ, 
98, 4, ἀε διά απ, ΠΟ 29, 8. 

8 δ: ξυμφερομένους. οὐ 

ἀνάκρουσι»ν] ἀνάκρουσις ἐν 
ναυμαχίαις ἐλέγετο ἐπὶ τοῦ 
πρύμναν κρούειν [᾿πιπ|0ὸ κρού- 
εσθαι] ὅ6|0]. Οἱ, δάπ. 1 ὅ0, ὅ, 
ΕἸ5ὶ ἴῃ ἀπὶν θυβαπι [4 6. 5ἰΐ αἴ ἐς ὀλίγον. ϑ᾽να τον ξυνῆγον 
πρύμναν κρούεσϑαι, ἰἅπηθη νἱ- ἐς ὀλίγον͵ Π 84, 1, ανἱ εὖ. ἀάη. 
ἀθὺὶ δἰϊαυϊὰ ἰπίογθββα δάποίαι. -- ταράξεσϑαι. Ἐπί. πηθὰ. 
Ηδδοκ., ΘῈ ΠῚ ΡΟΣ 1128 5ου θαι ΓΟ Ρᾶ55, ἂν ΟἿ, 2. -- σφῶν 
καὶ τὸ μὲν ἐς ἐμβολὴν ὑπ- 
αγαγεῖν εἰς τοὐπίσω τὴν ναῦν 
ἀνακπρούσασθϑαι, τὸ δὲ εἰς φυ- 

γον τῶ» τ ἀνάκρουσιν. 
ΑΔ ἀρευίο πιαὺὶ [0116 ἴῃ ΠΟ. 1 165 
ΠᾶΨ 65 ἰηγαάογο οἱ τϑίγοσθάθγο 56 

γὴν πρύμναν κρούσασϑαι. Οτθπὶ 
γοίαίαι ΤΉμο. ΝΗ 40. ΤΣ 2, αὶ 
φαορά Ῥυῖι5 πρύμναν ᾿κρούεσϑαι 
ἀεϊπάς ἀνακρούεσϑαι ἀϊοίταν, --- 
ἐξωϑουμένοις. ΟἿ, ἀάη. 1 
90, ὅ, -- καὶ ταύτην δι᾽ 
ὀλίγου καὶ ἐς ὀλίγον. 
Εδ πα ἃ 6 (ἰοτταπ} αχῖσαο 
βΒραίϊο αἰβίδηίθπιὶ οἱ ἴῃ οχ- 
σαι πη βραίι απὶ Ρδίθῃ ἴ6 ΠῚ 
βΒθοσηάυμη Ὑ]σοῦιπ ἀ( 1Τάϊοί. 
Ῥ. ὅ87 οδχρίϊοαὶ 06}. Πς ιοία 

ΤΒπογα 8 ὟΟΙ. ΤΊ. οι. 1, 

ΡΟ558 ϑυγδοιβδηὶ ραίδηί. ΤΘΠΊΘΡΟ 
ΟΙα 585. ἀναχώρησιν Ρῖο ἀνά- 
Ἀρουσιν 50. ρ51ζ, ΠῸὴ ἸΠ 6] } 6 ρθη 5, 
ΟἿ Οὔνουβᾶ Ρυοτὰ γΓθοθαδηῖΐ, Βεά 
ΠΟΠ ἴῃ ἔπ σαπη 56 γθοϊρίαπί, 564 
ΠοδΟΠ απὶ πᾶν] Πὶ ἱπηρθέαπι ἀονὶ- 
ἰδ η65. οὐ, βἰπιυ δίαιτα ἰΐὰ γἰβιιΠῚ 
ΟΥΪζ, ΓΟΓΒῸΒ. Δ στ ββατγὶ. διρπῖῆ- 
δ η15. ἰρὶαν Ἵος ΙοθῸ δὲ ἀνά- 
Ἀρουσιὶν ἀυΔΠῚ ἀναχωρήσεις 
ΠΟ ἿΒ. π᾿ ἘΠΙΨ ΘΥΒΙΙΠ αἰοίιη], 40 
ΤῊ. ἴῃ οἰαβάθπι τοὶ ἀθβουρυϊοπο 

0 



, γίγνεται δευ 

χία Συραπο- 
᾿σίων καὶ ἅμα τεϑαρσηκότες μᾶλλον ἤδη ἀπὸ τῆς προτέρας 

89 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΤΡΑΔΦῊΣ Ἡ, λζ΄. λη. 

τε καὶ ἀνάκρουσιν, οὐ δυνήσεσϑαι αὐτούς, ἄλλως 
τε χαὶ τοῦ Πλημμυρίου πολεμίου τὲ αὐτοῖς ἐσο-- 
μένου καὶ τοῦ στόματος οὐ μεγάλου ὄντος τοῖ 
λιμένος. 

81. Τοιαῦτα οἱ Συρακόσιοι πρὸς τὴν ἕαυ- 
- τῶν ἐπιστήμην τὲ καὶ δύναμιν ἐπινοήσαντες καὶ 

ναυμαχίας ἐπεχείρουν τῷ τὲ πεζῷ ἅμα χαὶ ταῖς 
καὶ ἅμα πε- ναυσί. καὶ τὸν μὲν πεζὸν ὀλίγῳ πρότερον τὸν ἐκ 

ἑυμοχία: τῆς πόλεως Γύλιππος προεξαγαγὼν προσῆγε τῷ 
τείχει τῶν ᾿Αϑηναίων, καϑ᾿ ὅσον πρὸς τὴν πόλιν 
αὐτοῖ ἑώρα" χαὶ οἱ ἀπὸ τοῦ Ὀλυμπιείου, οἵ τὲ 

ὁπλῖται ὅσοι ἐκεῖ ἦσαν καὶ οἱ ἱππῆς καὶ ἡ γυμ- 
νητεία τῶν Συρακοσίων ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα προσ- 
ἤει τῷ τείχει" αἱ δὲ 

ὕαρ. 97. 81. 

νῆες μετὰ τοῦτο 

ταῦτα δαῖ., φαοα ρῥγδοίοεγι (1488. 

εὐϑὺς 

ρα ἴδοι 5 

ταῦτα εχ τοιαῦτα αὐᾶτη Π0Ο 6χ 1||ὸ Περί. 
ἤδη μᾶλλον Ἡ. Ὁ. 

8. 2, γυμνητεία 6458. Αὑρ. Τ, γαίο Η. Οτ. Ταῦτ, πὶ. Ατ, ΟἸτ, 
γυμνιτεία Μανο, Μοβαι. Βερ. Κ. τῃ., τεαυΐ γυμνητία. ΡῬοίοϑβί 

υμνητεία ἰίὰ ἃ γυμνητεύω ἀετϊνγατὶ τὶ ἱππεία, οαυϊίαίι5, 80 ᾿ ᾿ 
νππευώ. 

49, 2 υδὺ85 ε8ΐ, -- τοῦ Πλημ- 
μυρίου πολεμίου τε. Ῥατιὶ- 
οὐ]ὰ τέ ἴἰὰ ΘΟἸ]οοαίἃ οβί, φυδδὶ 
βεθα αγατη 510 καὶ ἐπικειμένου 
τῷ στόματι, Ἀ. τ. Δ. Οἱ. δάπν 
Ἴ 1.---οὐ μεγάλου ὄντος. 
Ια. 50. 9. 

Οὰρ. 87. 8 1. πρὸς τὴν 
ξἑαυτῶν ἐπιστήμην τε καὶ 
δύναμιν, Ῥτο 508 ΡΕΥΪ18 
οἱ Ῥοίοηιίΐα, ΡΓῸ Τϑίϊοπθ 
βδθ. ΡοΥϊιϊδθ οὐ νίγί τη, 
»» Εἰθηΐπι τὸ ἀντίπρῳρον ξυγ- 
κροῦσαν Ρ]οΡαΤηατιο Ἰπαϊοίαπι οραὶ 
Ἰηβοϊδη δα σοὶ πᾶν 8}18, 568 ϑὅ'γδ- 
οαβϑηΐβ 016 ἔυ1, αὐἷὰ τηράϊο- 
ΟΥ68. δὐϑπί πϑυιίδ, ΟἿΟΝ 9, 4 
ὅστις. - πρὸς τὴν ἑαυτοῦ δύ- 
ναμιν ᾿τὴν ἐπιχείρησιν ποι- 
εἴται.““ Ατὰ. - τῷ τὲ πεζῷ. 
Ηππο ἱπιροϑίαπι, αἱ Ποβίθ8 ἀἰδίϊ- 

ΠΟΥΘΗἑαΥ, βἰσηυἰδίαπι 6556. ἴδοὶ!α 

ΘΟΡΠΟΒΟΙ ΙΓ, 
8 ὃ. τὸν ἐκ τῆς πόλεως. 

Ἠ!5 Θοπίγαυϊᾶ Ροβίβ 5ιπὶ γευθᾶ 
καὶ οἵ ἀπὸ τοῦ Ὀλυμπ. -- 
καϑ' ὅσον... ξώρα. 1ὰ 6δι: 
καϑ'' ὅσον αὐτοῦ ἕωρα προ. τ. 
πόλ., ααοδαὰ τ επὶ 5ρθοίᾶ- 
δῖ ετοῖς δάῃ. ΠῚ 104, 1 εἱ Π 
δῦ, 1. -- οἵ ἀπὸ τοῦ Ὄλυμ- 
πιείου. Οὐ 4, 6. -- ἡ ιυμ- 
νητεία. Ῥτο ὀοπογθίο οἱ γυμ- 
νῆτες 5ῖνε γυμνῆται, αἱ ἃρυά 
1,Α:. ἰΙενὶβ ἀσιιαίασα, ἢ ἀκον- 
τισταί [αΐ588 8 8. αἰουπῃίυγ..-- 
ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα (Ὁ 8ἃ1]- 
ἰθγἃ Ῥᾶτγίθ, αἱ 84, 4. ὙΠ] 88, 
2) προσῇᾷῇξει. γε ΠΌΤΠΘΙΙΙ5 
1Π50] 6 ῃ{1π|5 ΔΡΡΟΒΙ 0115 απὶ νο- 
σΆΡ]0, 56 οἱ ργοχίπιο, δοθοιη- 

πιοάδία5 εβδί. ὃὲ τοῦ ἐπὶ ϑάτ. 
δα, Κτπορ, ΟΥ. 8 48, 4 δάπ. 8. 
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8 ἐπεξέπλεον τῶν Συραχοσίων καὶ ξυμμάχων. καὶ οὗ 
᾿Αϑηναῖοι τὲ πρῶτον αὐτοὺς οἰόμενοι τῷ πεζῷ 
μόνῳ πειράσειν, ὁρῶντες δὲ καὶ τὰς ναῦς ἐπιφε- 
ρομένας ἄφνω. ἐθορυβοῦντο, καὶ οἵ μὲν ἐπὶ τὰ 
τείχη καὶ πρὸ τῶν τειχῶν τοῖς προσιοῦσιν ἄντι- 

’ ω " Ν Ν 9 Ν, “ὐὐ .9 

παρετάσσοντο, οὗ δὲ πρὸς τοὺς ἀπὸ τοῦ Ολυμ- 
πιείου καὶ τῶν ἔξω κατὰ τάχος χωροῦντας, ἱππέας 
τε (τοὺς) πολλοὺς καὶ ἀκοντιστάς, ἀντεπεξῇσαν, 
Ὰ . “- ; ’ ἘΠ ΓΕΘ. Χ ᾽ 
ἄλλοι δὲ τὰς ναῖς ἐπλήρουν καὶ ἅμα ἐπὶ τὸν αἰγια-. 
λὲν παρεβοήϑουν,. καὶ ἐπειδὴ πλήρεις ἤσαν, ἄνταν-- 
ἤγον πέντε καὶ ἑβδομήκοντα ναῦς" καὶ τῶν Συ- 
ραχοσίων "ἦσαν ὀγδοήκοντα μάλιστα. 

1 ὅδ, Τῆς δὲ ἡμέρας ἐπὶ πολὺ προσπλέοντες 
᾿ 3 Ψ " ’ 9 ’ Ἁ καὶ ἀνακρουόμενοι [καὶ] πειράσαντες ἀλλήλων καὶ 

ϑλ ον ἢ , ΕΣ , , ἐὰ 
οὐδέτεροι δυνάμενοι ἄξιόν τι λόγου παραλαβεῖν, 
εἰ μὴ ναῦν μίαν ἢ δύο τῶν ᾿4ϑηναίων οἱ Συρα- 

ἐπεξέπλεον αι., απο γουθιπὶ ρταθίθγηη πὶ ααϊάθιι Ἰοχίοδ, 
564. Εἀνδθοιπὶ 6588 6Χ ᾿βυθδιδυιῖνο ἐπέκπλους (ΥΠ 20, 1) ραίεοι; τοὸ- 
᾿αφαὶ Ἐ ΕΕΝ ζεῦαι 

Οδρ. 98. ξ ἧς 

οὗ οἴη. 
οἵ Συρακόσιοι οὐπὶ ρδιιοῖ5. 4115. αι., τϑϊααὶ 

8 8. ἐπὶ τὰ τεέχη. ὃς 
οΒΒῸ οἷ. Μαΐί: ὅν, ᾿8:.:.ὅ86.6. 
Ρ. 1876. --- (τοὺς πολλούς. 
Νοη 50. πὶ Θαυἶίθ8 οὖ ἰδοῦ! ον 5 
ἸΒ ΟὈνΙΔΠῚ ΡΓΟΘΊΕΒ505 6858 6Χ 
8 2 οοσποβοῖϊίαν, [Ιίλαπο Κυπθο, 
καὶ ὁπλίτας ρΡοβὲ πολλούς ἀδ. 
βιίάογαι. δι ηοῖς αὐιϊοῦ] πὶ δά- 
ἀονο. -- ἀντανῆγον.. ναῦς. 
Οὐΐϊάηϊ! ναυσί ΟΕ, Ὑ1 δ2, 1. 
ἍΜ ΤΟΣ Ὁ τοι 19. ϑ'ε υ ΠΠ1 9:3... 
ΒΕΚΚ. Τγοβ ροβίγομηὶ Ιοοῖ, αὶ 
τη αἸ ΠῚ ἀνάγεσϑαι Ιοσὶίαν, ααοὰ 
ἈΠ ΤΘΡ ΘΟ μησὶ ΠῸΠ Ροίοβί, Ὠ1}}} 
ΡῬγοθδηΐ, ᾿ἀντανάγειν Ῥτδθίον 
απο Ἰἰοσὰπὶ οἱ Ψ]] 52, 1 πο 
γΘΡΟΥΪαν ἀρὰ ΤΠὰο, αἰδὶ ΥΠῚΙ 
88, ὅ. 88, 2, υδῖ οᾶδιι58 ἀδαβί. 
ϑρὰ ᾿, ἀνάγειν ναῦς ἱπγνθηϊ τ Υ 
ΥΠΙ 9ὅ, 8 εὐ ἀρὰ Ἡροτγοάοίαμ 
Βᾶ6ρ6.“ Ατη. Αἰᾳὰθ αἴρειν 
ναῦς ΟΠ πηΐηι5 ἀϊοϊίαν αι Πὶ 
αἴρειν ναυσί. ΟΓ, ἀδάη. 1 δ2, 2. 
6 τὸ οἴ, ΡΙαϊ. Νῖς, 20. --- ὁγ- 

δοήκοντα. Τοιίάομη ἐπδγαπὶ 
ἴῃ ῬΥΪΟΓΘ. ῬΤΌΕΙΙΟ πᾶνδ]} (νἸα. 22, 
1), 40 πηάἀοοίτη Οὐ γγδοιαβδηὶ 8η1- 
Βούδηΐ (νά. 28, 4). ιάδηίυν 
σία. (οι θη ἴδγα πονὰβ ἃγ- 
ΠΊ8 586. 

Ολρ. 88. 8.1. τῆς ἡμέρας 
Ρϑπάθηι εχ ἐπὶ πολύ. -- προσ- 
πλέοντες. ,πειράσαντες, 
Οαη ἱπνδάθηᾶο εὐ τθοβάβθῃ-: 
ἀο τηπΐὰ0 56 θηρία 55θηΐ, 
αὐ νος Ρονί. Οὐχὶ ἰρίταν προσ- 
πλέοντες καὶ ἀναχρουόμενοι 
ΤΠ ΟΠ ἰοπηρίαηἀϊ 5] ΠΟ θηΐ, 
αποὰ βοασίίαν καζ οὰπὶ ΟἸΔ585, 
ἀεἸεπάαπι εβί, --- οὐδέτεροι. 
συ υυδο. γον 8. 86; 9. άπ. 
ΠΣ Ξ παραλαβεῖν. Κτή- 
σασθαι ΘΧρ]ϊοαὶ 560Π0],, ,,3Δ80- 
ἔοτυ δ. αὐφειοϊηποη Βδα. νο- 
οαθυϊαπι ἀγωνιστικὸν 6556 ναὶ 
ΒΙοοπιῖ, ,,Οἷ, Ηρδγοάοί. ὙΠ 211 
οὐδὲν ἐδυνέατο παραλαβεῖν." 
Ατη, -- εἰ μὴ ... καταδυ- 

6᾽ 



τρίτη ὙΡΜΕ τα 
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κόσιοι καταδύσαντες, διεκρίϑησαν᾽ καὶ ὃ πεζὸς 
[2 9 ἈΝ »" » 9 » 

ἅμα ἀἅπὸ τῶν τειχῶν ἀπῆλϑε. 
Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν Συρακόσιοι ἡσύχαξον. 

οὐδὲν δηλοῦντες ὁποῖόν τι τὸ μέλλον ποιήσουσιν" 
ΜΑ͂Σ δὲ Νικίας, ἰδὼν ἀντίπαλα τὰ τῆς ναυμαχίας 

γενόμενα καὶ ἐλπίζων αὐτοὺς αὖϑις ἐπιχειρήσειν, 
τούς τὲ τριηράρχους ἠνάγκαξεν ἐπισκευάζειν τὰς 
ναῦς, εἴ τίς τι ἐπεπονήκει, καὶ ὁλκάδας προώρμισε 
πρὸ τοῦ σφετέρου σταυρώματος, ὃ αὐτοῖς πρὸ 

« “» μ᾿ Ἁ " -» 3 » Ψ, 

τῶν νεῶν ἄντὶ λιμένος κλῃστοῦ ἐν τῇ ϑαλασδῃ 
ἐπεπήγει. διαλειπούσας δὲ τὰς ὁλκάδας ὅσον δύο 
πλέϑρα ἀπ᾽ ἀλλήλων κατέστησεν, ὅπως, εἴ τιρ βιά- 
ἕοιτο ναῦς, εἴη κατάφευξις ἀσφαλὴς καὶ πάλιν 
καϑ' ἡσυχίαν ἔκπλους. παρασκευαζόμενοι δὲ ταῦτα 
Ω Α ς , ΄ Ἐν ΄, , 
ὅλην τὴν ἡμέραν διετέλεσαν οὗ ϑηναίοι μέχρι 
νυκτός. 

ὅ9. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
νοιὰ Ἴἰ- ὥρας πρῴτερον, τῇ δὲ ἐπιχειρήσει τῇ αὐτῇ τοῦ τὲ 

οἵ Συρακόσιοι τῆς μὲν 

καὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν ἅμα καὶ ὃ πεζὸς ἀπῆλϑεν Η. 
8 2. τὰ [Ιιαροὶ γαί., Ῥ᾽ασίπλϊ ΟΠΊ. σᾶ τὸ δι ρϑγαμῃ 5001] 

4118 6 1 θυ ρυθίδιοΠ6 (66. ΠΘἢ5 ῬδΥΪ 6 θη ὰ ἔα 1556 ΡᾳῸρ πϑίπη) 
Κυθθροῦ τπηοίπ8 ν᾽ ἀθίαν, αὐ τὰ τῆς ναυμαχίας ἀεϊεπᾶα ἀυάδοίον 60π- 
Ἰοογοί, οἰβὶ τὰ [οὶ Ππιθ ροιαϊς οχοίά θυ. 504 Ομ 555. 5. νυ 5 σὶ- 

ΤΙ ΠῚ ᾿ἀθαᾳ δ! ταύθπη οἴδοίαπι 6558 βρη οαγοίαν (οἷ, δη. 18, 2 οἱ ἀν- 
τίπαλα ἣν ΚΝ 8, 32), Πἴο δυΐθηι ΡΌΡΠΘΠῚ Πᾶν] ΠῚ 8 ΠΟΙ [6] [αἷ588 
ἀϊοθηάατη αδϑύ, Ἢ αὰᾶ τὰ 84, 6 ἰερίτηυβ ναυμαχήσαντες ἀντίπαλα. 

8 ϑ. διαλειπούσας] ἤγουν διισταμένας. 
λιπούσας. 

Θ0Π0]. Οοαά. δια- 
ϑοπίρηξια ἴῃ ργοραία!ο δέ ργᾶθβθηβ γΘαΟΪΪ. 

ΟΡ. 89. 8 1. πρωΐτερον αι. Η. 6Υ. , πρωΐτερον ἢ τὸ πρό- 
τερον τῇ. Ο. Ε., τὸ πρότερον Β., τοϊϊααὶ αἰ νἱἀθίαν οπιπ65 πρότε- 
ον». ΟΥΒαΣ 0.1. 

σαντες. Δυᾶὶ (ἀξιόν τι 1ό- 
γου) παρέλαβον εἰ εἴ, δάη, Υ 
4 : ᾽ 

8 ὃ, ὁποῖόν τι... ποιή- 
σουσιν. Οἵ. ΠῚ 28, 1, Μεαιῃ. 
αν. ὃ 472, 4 δάῃ. Ἄταος. αν. 
8 ὅϊ, 4 δάη. ὅ. -- ἐλπέξων 
Ἔχ Βρδοίδη8. -- προώρμισε, 
ἰοδτ υοὔῦη Ὁ0Υ Απκοῦ σολθη. 
ΜαὶῈὲ οχρίϊοαίύ Ρᾶρ. ἷἴπ [μοχ. 
Βίθρπδηϊ τΠθϑϑαντὶ ΘΧΘΙΊΡ 18. γε] 

ΤΘΟΘΠ ἰββϑι μηδ ἀθοϑί, - λὲμ 
νος "λῃστοῦ. Νἱᾶ. 8δαη. Ἷξ ὁ4, 
4. Τιοαῖς. Αἴπδθη. δ, 2 ρ. 2660 5ᾳ. 
ἱπίρυρυ. θγγι. 

8. 8. βιάξοιτο ραββῖνβ ροϑὶ- 
ἰὰπὶ δϑί, αἱ 8586ρ6. 

(Δρ. 8ὅ9. 8 1. τῆς ὥρας 
πρώτερον, ἰΘπρΡοτΘ (667 
Ταφεοκοῖΐ παοῃ) πιᾶῦα τ 8, 
Ῥἰοίαπι ἐβὲ αὶ ὀψὲ τῆς ἡμέρας 
εὐ βία. Οὗ 1. 28, 1. 
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πεζοῦ καὶ τοῦ ναυτικοῦ προσέμισγον τοῖς ᾿4ϑηναί- 
οις. καὶ ἀντικαταστάντες ταῖς ναυσὶ τὸν αὐτὸν 
τρόπον αὖϑις ἐπὶ πολὺ διῆγον τῆς ἡμέρας πειρώ-- 
«ενοι ἀλλήλων, πρὶν δὴ ἀρίστων ὃ ΠῸΟυρρίχου, Κο- 
ρίνϑιος, ἄριστος ὧν κυβερνήτης τῶν μετὰ Συρα- 
κοσίων, πείϑει τοὺς σφετέρους τοῦ ναυτικοῦ ἄρ-- 
χοντας πέμψαντας ὡς τοὺς ἐν τῇ πόλει ἐπιμελομέ- 
νους πελεξίειν ὅτι τάχιστα τὴν ἀγορὰν [τῶν πωλου-- 
μένων] μεταστήσαντας ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν κομίσαι 
καὶ ὅσα τις ἔχει ἐδώδιμα πάντας ἐχεῖσε φέροντας 

ναι. ἐπιμελουμένους Αυρ. Τὶ [0 8 2. 
1Ὲ1 59: 

μεταναστήσαντας ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν κομίσαι γι. οἱ 56}0]. 
γράφεται τὴν ἀγορὰν τῶν πωλουμένων μεταναστήσαντας ἐπὶ 
τὴν ϑάλασσαν κομίσαι; τοϊϊααϊ εοαἀά. εἰ γρ. αι, παρὰ τὴν 9ά- 
λασσαν μεταστῆσαι κομίσαντας. ΟἿ ἀάη, 

Μαχο τας ΤΝ 

8. 2: πρὶν δή. ΟΥ ἀἅη. ΠῚ τὴν ἀγορὰν τῶν τροφῶν μετ- 
τ 1, - ἀρέστων. Μίὶά. ΡΙ]αι, 
ΝΟ. 30. Ροϊγδθη. Ὗ 18. Οδβοϊαϊι 
ῃΐϊο Ατὶβίο, αἱ 80 ἢ αἰ νυ β Τὴ 
Ῥγπάθηβ οοπβιΠΠ πὶ ἃ Πιοάοτο δι- 
ἐγ θαϊ ἴᾶὰ 86, 2 δαποίδίιπ) οϑβί, 
ἴῃ παρᾶ ραρπα ΠᾶΡΔΙΪ, 486 
6. 10 πδυιγαίιγ, ἰθϑίθ ΡΙαΐ, Νῖο, 98. 
-- σφετέρους, 5ε}}. τῶν μετὰ 
Συρακοσίων, εχ απἰθὰ5 ἴρ58 
Αὐῖβίο οὐαί. 5΄1η6. 1} πθοθβϑβὶ- 
ἰδία. ΠΟ γνΟΟΔ θα απ 46]. ΟἸα 55. 
τοὺς. . ἐπιμελομένους. 
οἰ η16}}. τούτου ἐπιμελητάς, οἵ - 
τα ΟΡ ΕΞ, ΡΟ ΘΟΙΟ5 οἱ ταὶ, 
ἃ 8 οΤἃ ἢ 0 ΠΊ 0 8." Βαυ. 8}- 
βίαπείνε τοὺς. .. ἐπιμελουμέ- 
νους αἰχὶι οιἴδτη Ποπγο51}). ΓΚ θῦ, 
--τὴν ἀγορὰν... μεταστή- 
σαντας ... κομίσαι. ΤΠ 6116 
ἐδ τῶν πωλουμένων ἃ Καπερ. 
ἀοἸθία πη, βῖνο δοίϊνο βῖνθ ρᾶββίνο 
5Θη58 ἀοοϊ ρίαν, εὐ. ποῆ 580] 01 
γ Ια τῖβ ΤῊ, Ἰοοὶβ (1 602, 1. ΟΥ, 4. 
1501. ΕΣ ΠΡ ῸΣ ΣΣ ΝΔ11Ὁ; 
ΟΥΟΨΤΙ ΔΑ. οΘ 50: ΤΥ ΟΣ 1. 
ΨΠΙ 9ὅ, 4), 564. εἰἶαπη ἃρυὰ 
Χϑηορὴ. ἀθίᾳις. δα ἔογαπι ΤΥ 
νϑπα τη 5 σπἰβοδηάυπι ἀγορά 
βίηθ 110 δααίἀδπιοπίο Δα μθοίαν, 
Οαοα δαίεπι Ροίγαθη. 1, 1. ἀϊοῖϊ 

ἀγαγεῖν. ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, δα- 
αἰταπὶ τῶν τροφῶν Ῥαίθῦ Πθὴ 6 
τῶν πωλουμένων γΘΡθ 8. ρϑεϊσαπι 
6556, 8684 εχ ὅσα τις ἔχει ἐδώ- 
διμα. Ῥεῖπαε ἐπὶ τὴν ϑαλασ- 
σαν ΨΘΡᾺΠῚ οδβί, ασαἷα παρα ουτῃ 
δοοιβαῖνο ῬγῸ [ιἶποὺ δὰ ἃρυᾶ 
νΘΡθα Ποΐι5. δηΐθ ἸΟΘΟΥ ΠῚ π0- 
ταΐπὰ ΡΟπὶ ἰπ Ρτοβα Οτϑιΐοπθ 
Ατοᾶ ποπ 50]6ι, βἰβὶ ἃρπὰ Ποιη. 
ἰέναι παρὰ νῆας ᾿Δχαιῶν οὐ ἴῃ 
᾿θυῖβ βδουῖβ ἐλϑεῖν παρὰ τὴν 
θάλασσαν (ἔν. Μαι. ΧΥ 99) 
ει 51 Π}Π18 Ἰδριιπίαν, ΟἿ, Κταορ, 

8 608, 80 δ6η. 1, Εαπάρπι 
ἐαῖν Ἄρης οοηβνιηδί Ρο γα θη. 1.1, 
Ταπι ἰπ νυϊσαία Ἰδοίΐοπα μετα- 
στῆσαι κομίσαντας τοῖϊπιι5 δ Ρ(Ό ΠῚ 

θδὺ 80, ρᾶγε οἱ ρίαπι κομέσαντας, 
584. ἰδηίιπι ἰΔτηθη οἱ {πὶ θα θ Πα τπὴ 
οδύ αἱ Καί, ΒΟΡΙρΡίαΡα πη. μετανα- 
στήσαντας ἴῃ μεταστήσαντας 
τη Θη}15. Νὰ ἀνιστάναι 46 
ΓΘ θ5 ἀἰοίαπτη ογίρεγο, δχ- 
ΒΓ 6.6 γαϊοί, ἢἷο δυίοπι ἀγορά 
ΠῸΠ ΔΙΪΓ6Γ ουΙρ ταν, 5οα ἴῃ ΔἸ ̓  ΠῚ 
Ἰοσα ΠῚ] ἐγϑη 5 ἘΥ Γ, [ρ86 ΤῊ. ΠῸΠ 
Παθοὲ ηἶδὶ μετανέστασϑαι ἀδ 
ἸπΠ600}15. ἴῃ ΔΙΆ ΠῚ ΤΘΓΓΆΠῚ {γδη5π|1}- 
ΘΥδΠ θ5. ἀϊοίιπη (1 129, 1, 1Π 
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ἀναγκάσαι. πωλεῖν, ὅπως αὐτοῦ ἐκβιβάσαντες τοὺς 
ναύτας εὐθὺς παρὰ τὰς ναῦς ἀριστοποιήσονται 
καὶ δι᾽ ὀλίγου αὖϑις καὶ αὐθημερὸν ἀπροσδοχή- 
τοις τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐπιχειρῶσι. 

ΠΤ ἐπ 40. Καὶ οἱ μὲν πεισϑέντες ἐ ἔπεμψαν ἄγγελον, 
οὐδενὶ κόσ- καὶ ἢ ἀγορὰ παρεσκευάσϑη, καὶ οἵ Συρακόσιοι 
νοόα ἐς τὰς ἐξαίφνης πρύμναν κρουσάμενοι πάλιν πρὸς τὴν 

ναῦς καὶ γί- πόλιν ἔπλευσαν καὶ εὐθὺς ἐχβάντες αὐτοῦ ἄρι- 
γνεται μάχη. στον ἐποιοῦντο" οἵ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι., νομίσαντες αὐὖ- 

τοὺς ὡς ἡσσημένους σφῶν πρὸς τὴν πόλιν ἀνα- 
κρούσασϑαι, καϑ' ἡσυχίαν ἐκβάντες τά τὲ ἄλλα 
διεπράσσοντο καὶ τὰ ἀμφὶ τὸ ἄριστον, ὡς τῆς γὲ 

ἡμέρας ταύτης οὐχέτι οἰόμενοι ἂν ναυμαχῆσαι. 
ἐξαίφνης δὲ οἵ Συρακόσιοι πληρώσαντες τὰς ναῦς 
ἐπέπλεον αὖϑις" οἱ δὲ διὰ πολλοῦ ϑορύβου καὶ 
ἄσιτοι οἵ πλείους οὐδενὶ κόσμῳ ἐσβάντες μόλις 

αὐτοῖς οοἀά. 5] ποη ΟΠΊΠ65, δὲ Θουίθ Ιοησο ῥ᾽ αν τηϊ ; αὐτοὺς 
γα ]Ρ0. Οἵ. ἀαη. 

ἀριστοποιήσωνται Ῥᾶγ5 οοἀά,, ΡΕῈΓ 8568 Π0η ἀοίουϊαβΒ. ϑεὰ ἢΐο 
ΘΟπἰ ΠΟΙ αΠΔ ΘΧ 5648. ἐπιχειρῶσι ΟΥ̓αΠῚ 6558 ἴᾳγ6 Ῥαίαί ΑὈΥΘΒΟΉ. 

θαρ. 40. 8 8. οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι Ῥα]. Η. οἱ δὲ] 
ἤγουν οἵ ᾿4ϑηναῖοι. 

6Χ 50}0]. 

μόγις ρᾶγ8 οοὐᾶ. ϑε4 μόλες 5δερίδδίπιθ. ἴῃ οπαπίθι5 αα ΘΟΥί6 
ἴῃ Ρ᾽ασῖταἶβ οὐ οΟρίϊπηῖϊβ ἰΘρ τα τηθ ΓΔ ἢἶβΒ. Ὑιά, δα, τηδὶ. Ρυο]. 1 
Ῥ. 208. Εχοϊρί παν ργᾶθίοῦ ΠῸΟ ΘΧθρ] πη ἰϑηΐαμη ὙΠΠ 27, 8. 84, 
1, 92, 8. 

ΠΡ 5. ΟἹ μετανάστασις ΠΝΟῊΝ 
1 10. 1). - αὐτοῦ. ὍΟοάα. 
ῬΙατίπ αὐτοῖς Παροπι. 5.64 οαπὶ 

ἱπηρ νιον θ5 [π᾿ οἰαϑηηοαϊ 1ο- 
οἶ5] ἀἰοίεαν, ἰἀπηθη ἀθ [ιἶ8 αἰροίθ 
ἰούϊ8 δϑτηϊηΐϊθ οὐ πὰ οὐ 

ΡΓΟΠΟΙΊΘΝ πΠΘῸ 8ἃ ἄτι665 οἰ85815, 
πἰβὶ οονίς αὐτοῖς ΒΟ  ρ56υἾβ, μ60 
δ ΤῊΠΠ65 πθὺ δὰ τηδρὶβίγαίβ 
ΘΥΓΔΟυ ΒΔ ΠΟΥΠῚ δρίθ γδδγδίαν, 
46 ἱπίορυϊαίθ οἰ ἰαγ ἀπο ϊίαίαν, 
Ῥγϑδίογθα ἰοοβ, δὶ πϑαίϑθ ΘΧρο- 
ϑηΐζαν, β᾽ βη  Ποαπα 5 Θβί, Βπμθηὰ, 
Α. Ρογίαβ. - ἀριστοποιή- 
σονται αὶ... ἐπιχειρῶσι. 
Οοπίαποι! ροβύ ὁπῶὼς [αύανὶ οαπὶ 
σοηϊαποίΐν ο Θχ θη ρα αἰ 0 Και 6 ἢ πη. 
Υ: τπᾶχ. 5 Ὁ, 8Δ6Π: ὅ. »ν οΥ- 
θυ ἀριστοποιεῖσϑαι οἰβὶ τηᾶ- 
δ᾽5. Ῥγορυῖθ ἀ6 τα 05 αὐδπὶ ὧδ 

ἀποαπὶ νῖοα ἔαπρ πέῖθτι5. ἀἰοὶ Ροὐ- 
εἴς, Οὗ ὙΠΙ 9ὅ, 8 ὁ γὰρ Ἄγησ- 
ανδρίδας ᾿ἀριστοποιησάμενος 
ἀνήγαγε τὰς ναῦς.“ Ατη. 

σαρ. 40. 51. 
κρονυησάμενοι. 
0.5: 
Ξ 2, σφῶν ἴυηρε οαπὶ ἡσση- 

μένους, ΠῸΠ οὐπὶ πόλιν. 
ἀνακρούσασϑαι. γιά, 88η, 
86, ὅ. --- ὡς. .. οἰόμενοι. 
Οὐ πη 9978: 
8 8. δια. Οἵ, δάποῦ 00, 2. 

πρύμναν 
γὶά, δάη. Γ 
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4 ποτὲ ἀντανήγοντο. καὶ χρόνον μέν τινὰ ἀπέσχοντο 
ἀλλήλων φυλασσόμενοι" ἔπειτα οὐκ ἐδόκει τοῖς .4ϑη- 
ναίοις ὑπὸ σφῶν αὐτῶν διαμέλλοντας κόπῳ ἀναλί- 
σκεσϑαι. ἀλλ᾽ ἐπιχειρεῖν ὅτι τάχιστα, καὶ ἐπιφερό- 

ὅ μενοι ἔχ παρακελεύσεως ἐναυμάχουν. οἱ δὲ Συρα- 
χόσιοι δεξάμενοι καὶ ταῖς ναυσὶν ἀντιπρῴροις 

χρώμενοι, ὥσπερ διενοήϑησαν, τῶν ἐμβόλων τῇ παρα- 
σκευῇ ἀνερρήγνυσαν τὰς τῶν ᾿᾿ϑηναίων ναῦς ἐπὶ 
πολὺ τῆς παρεξειρεσίας, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν καταστρω- 
μάτων αὐτοῖς ἀκοντίζοντες μεγάλα ἔβλαπτον τοὺς 
᾿Αϑηναίους. πολὺ δ᾽ ἔτι μείζω οἱ ἐν τοῖς λεπτοῖς 

πλοίοις περιπλέοντες τῶν Συρακοσίων καὶ ἔς τὲ 

8.4. Απηίθ ὑπὸ «ἀάίταπι αὐτοῦ ουπὶ ἃ [10 015 πη55. ρᾷθπ Ομ ηἶθ 5 
ἐγαβίνα ἃ ΠΟΠΏ ΜΠ 15. ἀοίθηβαπι δϑί. 

ἁλίσκεσϑαι οο44. Επιοηά. Μαάν, Αᾶν. οτἷζ, Γ Ρ. 880, Οἵ. δάῃ. 
8 ὅ. καὶ ταῖς τε Ῥᾶῖβ οοἀά. Ῥϑὺ ἃπδοο αὐ Π]ΔΠὶ τέ ραγίσαϊαα 

καί δηῖβθ οἵ ροβίϊαβ γεβδροπάθι ραίδι ϑαπρρ, Ερίδβι, οτῖϊ, ρ. 80; 5ϑὰ 
δα πος καί ἰά αποᾶ Πἴο Ιοσίίαν τοίθγίαυ. 

ἐμβολῶν οοαά. Ἰοηρδ ΡΙατί παῖ, αυοὰ ἀεἴεπαϊ ρο858 ἀρρᾶτγθι θχ 
8δάη, Π 6, 4. ὕυμι Ἰληθη ἀθ γοβϑίγο ΠΑΨΙΒ ἐμβολή ἀρυὰ Τῇημΐο. εἰ 
ΘθΘίθγο8. ργοβδθ ΟΥΔΕΪΟἢΪ56 5ΟΥΙρίοτοΒ ΑἰΪΟΟ5 αἰϊοίαπη ποὰ νἱἀθδίῃγ, 
ΔΙ Θταπ τοοθρίηιβ ΟΥν ιπα. ἴῃ Βίθρἢ. ΤΠ65. 

αὐϑβιΐ, 

8 4, ὑπὸ σφῶν ... ἄνα- 
λίσκεσϑαι, αἱ οὐυποίδηϊθοβ 
ῬΡδϑι 86. 'ἴρβοβ ἰαϑβϑίἰὰἀϊπὸ 
σοπδαυπιογθηΐίαν. ΟΥ. ΡΙαι. Ργοί, 

βϑηίθηςίϊα ἴῃ ἴρ5185 4υϊά θη Πὶ5 
γογΐβ ποη ἰποϑῖ, οἱ ἁλίσκεσθαι 
58 ϑΒιρονδνὶ 51η6Γ6,) ΟΕΠῚ 510 
5ΒΌΡεγανΐ (οἵ. 1 121, 4)... 6 

8210. Αδβοι. ἀρ. ὅ70. αυΐϊθαβ Αὐοπεδ γῦς διαμέλλοντας οἵ, 
ΕΧΘΠΊΡ 15. οἰ πὴ ἀεπποπβεγαια πὶ δῖ, Μϑιῃ, 8 686 8άη. Κτυθρρ. 
ἀναλίσκειν ἅδ᾽ δΔηϊπηα!θιι5 αἰοὶ ὃ δῦ, 2 ἐπ ὯΕ 
ῬΟ556, 4888 ἰαπἃ γα ο0 Π οἰ ππη ταν, 
ΠΪΠ1} γα ]θὶ οοπίτα Μαανὶοῖ! Θτη θη - 
ἀδύϊοποπι αποά τοὶϊα αἷβ ἀσποθι5 
Ἰοοΐβ, 01] 06 γουθαπὶ ἀρυᾶ ΤῊ, 
ἰηνθηϊαν (ὙΠ 48, ὅ. ὙΠ] 4), 
ΒαΠΙΡ απ] ἴδον θα βρη βοδί. 
Ιπϑρίὰαπι ἁίοπὶ οϑβὶ ἁλίσχεσϑαι 
ἴῃ οοἀά. ἰγδαϊπΊ, βδἰνθ 5Ὲ0Ρ6- 
τᾶπαϊ βῖνα δονγῖρίοπάϊ Υἱ ΠῚ 
μαῦθί, Θαοπιοάο οδηΐϊπὶ Αἰπο- 
ὨΪΘΠ565. ῬΘΡ 86 ἶρ805 ἰΑ5βι(πἀϊῃ6 
ΒΌΡΘΓΑΙΙ δα οΟΥΓΙΡῚ ροβϑαηιϑ 
ΟἸαββ. ὧὐ ἀλέσκεσϑιαιν ταδτοίαν, 
αἰπλϊα ἰπίογργοία πάϊ ̓ ἰοθμίϊα 885 
εβϑί. σαν οπἷπι ὑπὸ σφῶν αὐτῶν 
6558 518 ἱρβοῦα πῇ ΟΡ 8, αἰιὰ6 

ὃ ὅ, ὥσπερ διενοήϑησαν. 
γιά. 86, 8. --- αὐτοῖς. δ Ποα 
ἀδίϊνγο παι: δᾶάη. ΠῚ 98, 1. 
λεπτοῖς πλοίοις. ΤΠ ΜΝ 
Π 88, ὅ. --- ταρσούς, 410 νο- 
ΘΆθα]0 ΡΑΙπια 85. ὙΘΙῚΟΓ ΤΙ 
ΠΟΠΠᾺΠ]Π], 4111 πλ6} 15 56 Γ1 65. 568 
γΟΥΒῸ5 ΤΘΙΟΓΙΠΊ διρηϊβοδγὶ 
Ρυϊανογαηΐ, 6888 ΓϑπΊῖρὶ ΠῚ 
ἀπ νουθα ((α85 σοϑβαπιπιία 
Πωάδνιυογ ) ρυδοῖογ βαθοῦ- 
παοαϊ απ, ΓΘΟΠΟΒ ΟΠΊΠΘ5 
σοπαρ! τὶ πὶ πᾶν ΠῚ; ἀ6- 
τηοηβίγανιἐ ΒΟΘΟΚΠ, Τὺ. τοὶ πᾶν. 
Ὁ, ΔἸ Βα: τ-- ἔθ, Ἐξ τοὺς 
ταρσοὺς ὑποπίπτοντες, 



νικῶσι δὲ οἵ 
; 

Συραποσιοι. 

88 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἡ, μα΄. 

τοὺς ταρσοὺς ὑποπίπτοντες τῶν πολεμίων νεῶν 
χαὶ ἐς τὰ πλάγια παραπλέοντες καὶ ἐξ αὐτῶν ἐς 
τοὺς ναῦτας ἀκοντίζοντες. 

41. Τέλος δὲ τούτῳ τῷ τρόπῳ κατὰ κράτος 
ναυμαχοῦντες οἱ Συρακόσιοι ἐνίκησαν, καὶ οἵ 
᾿4ϑηναῖοι τραπόμενοι διὰ τῶν ὁλκάδων τὴν χκατά- 
φευξιν ἐποιοῦντο ἐς τὸν ἑαυτῶν ὅρμον. αἱ δὲ 
τῶν Συρακοσίων νῆες μέχρι μὲν τῶν ὁλχάδων 
ἐπεδίωκον" 

ΒΘ. ΘΠ ΓΘΠΊΟΥ ΠῚ 510 ΘΠ 85 
δὰ 6085 ᾿πηρϑαϊθπάοβ. δὰΐ ἔγδη- 
Βεη408. Οἱ Οκ55. Πῖο Τῷ 82, 8 
ἔς τε τοὺς ταρσοὺς τῶν νεῶν 
ὑποπίπτοντες καὶ τὰς κώπας 
συναράσσοντες. -- καὶ ἐς τὰ 
πλάγια παραπλέοντες. 
Ηδθο, αὐὑδ6 Ρογίι5 οὐ 8) ΘΑ ΥΌΤΩ 
Ιαίθτᾶἃ ρυϑθίθυνοθ Π(ῸΥ 
Ἰπίογρυθίαίαβ οβϑί, δ'ο οο!οοδίβ 
Οἴδεπβίοθὶ βϑαπι, οὐπὶ ταρσοί 
αὔοαπο δὰ ᾿αίθγα πᾶν πὶ ἀοχίγα 
οἵ βἰηϊβίνα ϑβϑουσπάσθη ΡΟΪΨΟΪΪ 
Ιοοο5 ΧΥ͂ΙΪ 4,10 εὖ ΨΙΠ 6, 2 ἃ 
ιά, φυοϊαίοβο οορὶαμαϊ 5ἰηί. 
ΒΙοοπηἢ ο] ἀϊι85 αὐϊάθιη Ροβίατιδ πη 
ἴῃ 64. 2 γα ηβ]διϊοηοτη βαϊϊης ὃν 
ἐλοπι αὐ ἐδλε βαπκε δα βου ρ51ι1, 
ΒΌΙπηχὶς παπιοῖψ αὐ ργοιυ ἀπά 
ροορ““; αὐ ᾶθοὺ, αᾶθ ἀθ Ῥγοτᾶ 
οὐ ρυρρὶ δαάϊαϊν, πλαγίων νοοὶ 
Ῥίαπθ οοηίαυϊα 6586 δρραγοί, 
564. Ρεγρεπὰθ ἃρυὰ ΤΠαο, ποὴ 
Ιερὶ τὰ πλάγια, παραπλέοντες, 
βΒ64 ἐς τὰ πλάγια, αἱ ἐς τὰ 
πλάγια παραγαγών Χεοη. ΑΠΌ. 
ΠΙ| 4, 14. Ἰἴᾶαὰθ παυΐϊὰ8 τοῦ 
παραπλεῖν ἐς τὰ πλάγια (ἰπ 
Ιαίογα, δᾶ ᾿ἰδίϑθτᾶ [05 ὑΪ1 Ὁ 1 
ἰπνϑά θη 48) οἴεοίιβ ποῖ 5αρ6- 
ὙἹοΥῖθι5, 56 [15 αδ 6. Βθαταηίαν 
καὶ ἐξ... ἀκοντίζοντες 5ϊ5ηὶ- 
βου ᾿ὀεπδοῃ στη δβίῖ, --- καὶ ἐξ 
αὐτῶν ,ἀκοντίξοντες. 
Ῥγοποῖηθη ναὐτῶν υι δα λεπτὰ 
πλοῖα τοϊογεπάυση, αὐτὶ γϑγη Οὐϊιι5 
Ῥδυ]ο, .... δ8υῖ, αοα Ρᾷθ6η6 τηᾶ- 
ἔπη, δὰ πλάγια.“ Βαα. ἴδου- 
ἰαίοβ 1105 6886 Ῥ6ὺ ΘοΙ απ] θα γ1ἃ 
βίδίαϊ ΑΥη,, 486 5815 διηρ|ἃ, 

“ 9 » τ » 

ἔπειτα αὐτοὺς αἱ χεραῖαι ὑπὲρ τῶν 

Ῥ6Ρ απ πηιϊ551}}1ἃ ΘΟΠἸΘΘΓ ΘΓ, 
ἔαϊ586. ἀριηοηβίναίύ οχ Ἠογοίοι. 
Ὗ 88. Βεβροπάοί ααϊάθπὶ ΒΙοοπΐ, 
(4118 [ογϑπηϊηᾶἃ πῸη ἔμπϊβ8β6 ἴῃ 
Ῥτοῦᾶ δαί Ῥυρρὶ, 568 14 πὸ {Π] 
αυΐάθτη ᾿η θυ οί85 Β.1ΠῚΠ 1, γ ΘΥῸΤῚ 
ΒΙΟοΙΠΠ61411ϊ [4]58ἃ ΘΧρ]Ἰοϑίϊοπθ 
ΒῈΡ ΘΡ[ΟΥΤΙΠῚ Ψ ΘΙ ΟΤΙΙΠῚ πἰ ἰςαν, Οο- 
ἴθυ ἢ ΦΠΟΠΪΔΙῚ πλάγια δηίοα 
πιοβίϊαση ἰαίογα βιηΐ, αὐτῶν δὰ 
λεπτὰ πλοῖα ΠΙΆΙ ΠῚ ΒΡΘοίδγα, 
π᾿ τοὺς γα τυ ἢ, Κυαθς. 

. 8 47, 14 δἅη. 

λρ. 41. 81. κατὰ κράτος] 
οὐχὶ κατὰ κράτος ἐναυμάχη- 
σαν, ἀλλὰ κατὰ κράτος ἐνίκησαν. 
ΟΠΟΙ, Οποά ἴαϊδιιπη οϑί, Νη 
κατὰ Ἀράτος ναυμαχεῖν, τἰ 
Κνιορ; πηοπϑῖ, 51Π}}Π|Π{60 αἰοΙἐαΓΡ 
δἰατο κατὰ κράτος προσβάλλειν 
(Υ 181, 2), ἐπικεῖσθαι (ΥΠΙ 
1.159}9 πολεμεῖν (118, 8. ἢ 
δά, 4). -- διὰ τῶν δα πο οτὴ 

ες ὅρμον. δα, 88, 3 54. 

ΦΣ ΠΕ Ὁ Σ ας, ΕΟ ΤΟΣ 
Βπί Πἰς ααᾶϑὶ (ΟἸ] 6 ΠΟ 65, ἀ6 
ἀΌΟΓΙΙΙΠῚ 5111} ἀδὰ., αἰ ἴῃ ἰοτ- 
γϑϑίυὶ ουϑιαϊοπο, [ἱν. ΧΧΧΥΠΙ ὅ 
{0116 0 685 ΠΌΤ τ Θηϊἃ 
Ῥ αὶ ἰπσαν θα πί," 
Βα. ροβί Ηρὶϊπλ,, ααἱ ϑέαηψοη 
πιὶϊξ Θολισοησεῖη ᾿πἰουρυθίδίαβ θῈπ6 
ὀοΙηραγανὶ ΠΠ 16, 4. Ια, 101 οἱ 
δ ΤΥ 100, ὃ Δἄη. Ῥοβὲ ἤᾶπὸ 
γΟΘΘΠῚ δαίθπὶ ἃγιϊσα!ατη αἵ εχ- 
οἰ α]556. σοηϊοῖώ Καπερ:. ΟΥ. 1 ΠΊ6 ἢ 
βᾷ, 184,4, -- ὑπὲρ τῶν ἔσ- 
πλῶν, ΒΌΡΘΙ ἰηΐτοϊί 5. ἱπίεῦ 
ἘΠ τας γϑοτοϑ. 18. 858; 8..-- 
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ἔσπλων αἱ ἀπὸ τῶν ὁλκάδων δελφινοφόροι ἠρμέ- 
ναι ἐκώλυον. δύο δὲ νῆες τῶν Συρακοσίων ἐπαι-- 
ρόμεναι τῇ νίκῃ προσέμιξαν αὐτῶν ἐγγὺς καὶ διε- 
ἐφϑάρησαν. καὶ ἣ ἑτέρα αὐτοῖς ἀνδράσιν ἕάλω. 
χαταδύσαντες ὁ᾽ οἵ Συρακόσιοι τῶν ᾿“ϑηναίων 
ἑπτὰ ναῦς καὶ κατατραυματίσαντες πολλάς, ἄνδρας 
τε τοὺς μὲν ζωγρήσαντες, τοὺς δὲ ἀποκτείναντες 
ἀπεχώρησαν. καὶ τροπαῖά τε ἀμφοτέρων τῶν ναῦυ-- 
μαχιῶν ἔστησαν καὶ τὴν ἐλπίδα ἤδη ἐχυρὰν εἶχον 
ταῖς μὲν ναυσὶ καὶ πολὺ κρείσσους εἶναι, ἐδόκουν 
δὲ καὶ τὸν πεζὸν “χειρώσεσϑαι. καὶ οὗ μὲν ὡς ἐπι- 
ϑησόμενοι κατ᾽ ἀμφότερα παρεσχευάζοντο αὖϑις. 

ΟλΡ. 41. ὃ 2. ὑπὸ Ρ'Ὸ ἀπὸ δι. 
8. 4, τοὺς μὲν πολλοὺς ξωγρήσαντες (855. Αυρ. Μ, ΟἹ, Τ. ΡαᾺ]. 

ΤΠ. Η. Μανο, Εὶ, Τπρᾷ, 1. 18ὺν, Κ. τὰ. Οἢτ, θη. ΑἸΐα Ιοοιῖο νἱἀοίαν 
[αϊβθθ ῬΥῸ ῬΓΆΘΡΥΘΒ50 πολλὰς ἴῃ τηᾶτρίηθ δαβουϊρία οὐ ]16η 0 ἰοθῸ 
ἵπ Βου ριον β νοῦ θᾶ ἰπΒΘΥ ΠῚ 6556. 

δοκεῖν αι. ἢεα. Ο. Βαᾶ5. ὅυ, ᾧποα Ὀοπαπιὶ νοοδηΐ 55. οἱ 
Βεπρά., 864 ἰπβίδμη βϑπίθη πη] ΠῸΠ ργϑθθοί; ΠΟΠῚ ἰπΠηἰ νὼ Ροβίίο 
δοκεῖν ἃ 6556. ἀθθοθαί. »»ϑθα να]ραία νοι οβϑί. Μαίδαν!ς 5. ποῦ ΓΔ ΤΩ 
Τῆι. ροβϑὶ ἐλπέδα ἤδη ἐχυρὰν είχον ἸῃΒΘΥΘη8. ΠΟΥ ΠῚ ΨΘΡΘΙΙΠῚ 
ἐδόκουν, Θαπὶ ΘΠ} 5 ταῖς μὲν ναυσίν ἀρίΐιβ τοβροπάρδηι τὸν δὲ 
πεζὸν καὶ αὐτὸν χειρώσεσϑαι.“ Ηδδοκ. Οἵ, δάη, 8, 4. 86, 4. 

δελφινοφόροι) ἐκ τῶν μὲε- ΥἍΤ ΠΑΥΘΠῚ 51η6 νἱνῖβ, αὶ οἴδι- 
ρανῶν δελφῖνες ἦσαν ἤρτη- οἰβϑθηί, οαρία πη 6586, 
μένοι μολίβδινοι ὥστε ἐμβάλ- 
λεσϑαι ταῖς προσπλεούσαις ὃ 4. αὐ ἐν Αγ ρυήτρ  ἐὐὰβ νὸν 
πολεμίαις ναυσίν, οἱ ἐμπί- τι 9 ΕΤΛΟν Τκ ΘΑ  ἸΒΈ ΘΛΟΙ ΘΡΙΘΟΟΙΕ 
πτοντὲες αὐταῖς διέκοπτον ἀΡΥ πνΕ ΜΒ ἘΝ ΤΠΗΠΟ ΨΕΉΠΗΤΕΙ 
τοὔδαφος αὐτῶν καὶ κατ- ἔτρωσαν μὲν πολλάς. ΒΕΘΠῸΝ 
ἐδυον. ὅ6Π01. οϑοπμοιἀδία οχ ἀΠΠ(ῸΣ δ ορμμ χϑο λον θεν μελουρτ εν 
Ῥμονυθογαίθ αυδθάδπη ἀθϑαπηρβὶί ΩΝ ον σττος Ἐπ πες ἐγ: 
[ἀρ] 5010]. ΑΥὐἹβίορ!ι. ἔφα, 759... “πες ἢ ΜΟΙΝ ἘΞ ἍἘ ̓  ΓῊΣ 
ἊΝ 458. Οἵ, ρίανα ἀ6 1}15 ἀθιρ!ϊηἰβ τ ΠΝ ΤΠ} πα τΣ γι, ΟΣ 
ρα δι], δά ἢν, 1, οὐ ἴῃ δίδρῃ, πὐκ ΝΑ νς φ βύλμα ἰνφου Οἰοοζολυο, 
ὙΕΙ ΒΕ ψΟΓΌΪ αἰϊᾳιιοί δχθηρία δααϊαϊί, 

Ἷ ψογρυπὶ κατατραυματίξειν ἴἴ6- 
δ 8. προσέμιξαν αὐτῶν ταπι 46 πᾶνὶθιβ ὙΠ 10, 4. Ῥιοά. 

ἐγγύς. ΟἿ ΙΝ 98, 1 προσ- ΧΠΠΕΊΟ, 0 ἀθ Πᾶο το: ἑπτὰ μὲν 
ἐμιξαν ἐγγὺς τοῦ στρατεύμα- τριήρεις κατέδυσαν, πολλὰς δὲ 
τος. -- διεφϑαάρησαν, ὁοοΥ- ἀχρήστους ἐποίησαν. -- τὴν 
ταρίδεο, αὰ παν σαηᾶάμππηι 'π-ψι ἐλπέδα, ορὶῃηϊ 0 Π 6 η1. --- καὶ 
α01165 Γδοίδ6 βαηΐ, ΟἿ φάη. πολύ, ΟἿ. δάη, 84, 1. --- κατ᾽ 
Π8Ι1, 8. ---ὁ ἑτέρα... ἑάλω. ἀμφότερα, '.. 6. τῷ τε πεζῶ 
Νοὺ δαάϊιιν, αποὰ οχ 118 ἰρϑὶθ καὶ τῷ ναυτικῷ. Ὀδευδάη, 
γΟΓΌΪΒ σοπίϊη 0 ΘΟ ΠΟΒοἰ ταν, 4116- 18, ὅ, 
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ἐντούτῳ η-  Ἀἀ42, Ἔν τούτῳ δὲ “ημοσϑένης καὶ Εὐρυμέ- ι 
καὶ Εὐρυ- θῶν ἔχοντες τὴν ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων βοήϑειαν πα- 
ἜΗΝ πξνρ θαγίγνονται, ναῦς τε τρεῖς καὶ ἑβδομήκοντα μάλι-- 

ἐς Συρακού- στὰ ξὺν ταῖς ξενικαῖς καὶ ὁπλίτας περὶ πενταπκιο-- 

τ: ΤΟ ΡΝ χιλίους ἑαυτῶν τὲ καὶ τῶν ξυμμάχων, ἀκοντιστάς 
Συραχο. τὲ βαρβάρους καὶ “Ἕλληνας οὐκ ὀλίγους καὶ σφεν-- 

ΕΉΣν τῷ ἢ δονήτας καὶ τοξότας, καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν 
μοσϑένους. ἱκανήν. καὶ τοῖς μὲν Συρακοσίοις καὶ ξυμμάχοις 

κατάπληξις ἐν τῷ αὐτίκα οὐκ ὀλίγη ἐγένετο, εἰ 
πέρας μηδὲν ἔσται σφίσι τοῦ ἀπαλλαγῆναι τοῦ 
κινδύνου, ὁρῶντες οὔτε διὰ τὴν Δεκέλειαν τειχι-- 
ζομένην οὐδὲν ἧσσον στρατὸν ἴσον καὶ παρα- 
πλήσιον τῷ προτέρῳ ἐπεληλυϑότα τήν τὲ τῶν 
᾿Αϑηναίων δύναμιν πανταχόσε πολλὴν φαινομένην᾽ 

ὕᾶρ. 49. 8 1. μάλιστα οτι. Και. Β65. 6. Τε νἱ εἰ νἱά, δάπ. 
Ι 18, 8. 

8 2. ἐγένετο τὸ ἐγεγένητο Ἡ., εχ βιρθυίουῖθαθ δὰ ΡΥ 
οομρομά. 

σαρ. 42. 81. τὴν ἀπὸ τῶν 
᾿Αϑηναίων βοήϑειαν. Οἱ. 
18, 1. 11 92, θ6. ἘΕΥγυδβίγα ΒΕΚΚ. 
᾿Δϑηνῶν. -- ναῦς τε τρεῖς 
καὶ ἑβδομήκοντα. ,,}6- 
τποϑίμθπθ5. ΑἸΠΘηΐ5 ΧΝ πᾶνίρθι8 
Ῥγοΐδοιαβ οὐαί (20, 2), εχ αυΐϊθβ 
ἀδορη δά Οοποποπῖὶ ἃρυὰ Ναὺ- 
ΡῬϑοίαπι πονΐβ σΟρ 5 ΠυιΠΔΠ Δ ΠῚ 
τηϊβογαύ (31, 8), 'ρΡ58 δαίθηι ᾿ἰηίθγθᾶ 
ἀηἃ Επγυπηθαοη 15 πᾶν (81, 8), 
αυἰϊηά δοίη Οογουυδθουαπι (91, ὅ), 
ἀυσαθυβ Μοίδρομιπονατη (88, ὅ) 
διιοίι5 ογαί. Εὐροὸ ὨΧΥ --Α -Ἐ 
ἘΠ ΈΧΥ ΠΧ ΧΙΠ ἐς Αἴτα: 
ὅππιὶ ΤΗπογάϊάθ. οοπδβθηί ΡΙυΐ, 
Νῖο. 31, ὲ Ὀιοάοῦὶ ΧΠῚ 11, ἃ 
ψ6 1] ροίτ5 ΕΠ ΓΑΡ Οὐ οἷπι5. ΘΡΓΟΥ͂Θ 
γἱάς πἴο ἰπίεγρτ, Ξενικαὶ ργδθίου 
145 Οογογγᾷθαβ εὐ Μείδρ ομ τ μ85 
ογᾶπί αυΐϊπαιο Ομΐαθ, Ὑὶα, 20, 2, 
- ὁπλίτας. .. πεντακισ- 
χιλ. Οοηβοηιίαπί Π1οά,. εὐ ΡΙ]αΐ, 
-- οὐκ ὀλίγους. ΡΙαι, 1. ἀ.: 
ἀκοντιστὰς καὶ τοξότας καὶ 
σφενδονήτας τρισχιλίων 
οὐκ ἐλάττους. --τὴν ἄλλην 

παρασκευήν. Ὅδ [80 οἷ, ΡΙαΐ, 
οὐ διοά. 
8 ὃ. πέρας... τοῦ ἀπαῖ- 

λαγῆναι. Ὅε σεηθῦνο Ἔχ ρίαπᾶ- 
(1οηῖβΒ νἱὰ, Μϑαιῃ. Ἃτ. 8 848 
οἵ 540 δἅη. 2. 1,00. Ῥᾶγ], αν. Π 
Ρ-.584. Ἐοάοτῃ τηοάο θη. Χ [, 40 τέ 
ἂν ἦν πέρας ἡμῖν τοῦ διαλυϑη- 
ναι εὐ βἰτη ποῦ Ηογοάοι. ΤΙ 189 
τέλος δὲ... τῆς ἀπαλλαγῆς 

εν ὧδε ἔλεγον γενέσϑαι. ΡΙαί- 
Δγοπι5 1. 4. οὐδὲν πέρας οὐδ᾽ 
ἀπαλλαγήν 5ιυθδιταϊι. ΟΟπΙρϑΓα5 
εἴδη τέλος ϑανάτοιο, τέρμα 
τῆς σωτηρίας, 5᾽τ1}}18, 46 4αϊθὰ5 
ΡΓδοίον. δἰΐοβ οἵ, Μδίίῃβ, ὅτ. 
8 4800. -- ὁρῶντες, απᾶδβὶ 
Ῥγδθοθββοῦῖ οὐκ ὀλίγον κατ- 
εἐπλάγησαν. Οἵ, 44. 1Π 80, 2. 
---οὔτε διὰ τὴν Δεν. οἷἰα 
ἱποθρὶΐ, απδϑὶ βθοαθαγαῃη Θβδθύ 
ἱπιροάϊτατη 6586. γ6] βίγηῖ]6 
αὐἰάάδι!.“. Κταθο. [πὰ οὐδέν 
αυοά 5θαυϊίαῦ 501110 τποῦα ΓΘ- 
Ροιϊα οβδὲ πορϑίϊο. --- ἴσον καὶ 
παραπλήσιον. Οἱ 1 22, 4 
τοιούτων καὶ παραπλησίων οἱ 
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τῷ δὲ προτέρῳ στρατεύματι τῶν ᾿᾿ϑηναίων ὡς ἐκ 
κακῶν ῥώμη τις ἐγεγένητο. ὁ δὲ “]ημοσϑένης ἰδὼν 
ὡς εἶχε τὰ πράγματα καὶ νομίσας οὐχ οἷόν τὲ 
εἶναι διατρίβειν οὐδὲ παϑεῖν ὅπερ ὃ Νικίας ἔπα- 
εν (ἀφικόμενος γὰρ τὸ πρῶτον [ὃ Νικίας] φο- 
βερός, ὡς οὐκ εὐθὺς προσέχειτο ταῖς Συρα- 
κούσαις, ἀλλ᾽ ἐν Κατάνῃ διεχείμαξεν, ὑπερώφϑη 
τε καὶ ἔφρϑασεν αὐτὸν ἐκ τῆς Πελοποννήσου στρα- 
τιὰᾷ ὃ Γύλιππος ἀφικόμενος, ἣν οὐδ᾽ ἂν μετ- 
ἐπεμϑαν. οἵ Συρακόσιοι, εἰ ἐκεῖνος εὐϑὺς ἐπέκειτο᾽ 

ἱκανοὶ γὰρ αὐτοὶ οἰόμενοι εἶναι ἅμα τ᾽ ἂν ἔμαϑον 
ἥσσους ὄντες καὶ ἀποτετειχισμένοι ἂν ἦσαν, ὥστε 

μηδ᾽ εἰ μετέπεμψαν ἔτι ὁμοίως ἂν αὐτοὺς ὦφε- 
λεῖν). ταῦτα οὖν ἀνασχοπῶν ὁ 4ημοσϑένης καὶ 

γιγνώσκων ὅτι καὶ αὐτὸς ἐν τῷ παρόντι τῇ πρώτῃ 
ἡμέρᾳ μάλιστα δεινότατός ἐστι τοῖς ἐναντίοις, 
ἐβούλετο ὅτι τάχος ἀποχρήσασϑαι τῇ παρούσῃ 

5. 8. εἶναι οπι, 6]. εη. Βερ. Ματο. οἱ 6 }Π05185. νουθὶ βυὺ- 
βίδπενν! ρυϑθοθά θη θι5 οἷόν τε εἱ οὐχ οἷόν τε πθαὰθ ΤΠἼπογαϊαὶ 
ὭΘαι6. 4115. ἱπυβιίαία οϑί.ς. θκ,., αὐἱ οοηΐετί 47, 8 οἱ 1, 1. [θὶ 
αὐϊάοπιὶ αρυᾶᾷ ἱπαϊοαί,, 56 πὸ δρυᾶ ἰμῇηϊ, φαϊάθπι Γ65 ἰπδαάίία, 
γἱά. αἄη. Κ 42,1. ϑ8εα Πῖο ρῥαγι πηοσαμῃ ΠΙθγογ πὶ δποίου 8.1 ΟὈίθΠι- 
Ῥουδηάτπη δϑύ. 

ὁ Νικίας αἰΐογο Ιοσο οτι. Ἦ., 4018 τὸ ᾿ᾶθο βιιβρβοία ἢαπί, 

ἴδ] δάπ, οἱ [ωο0. Ρανὰϊ. ὅυ. 1 92,2. --ἐν Κατάνῃ διεχεί- 
Ρ. 62, οὐ βίγηϊ δ οδϑέ 12, 4, υ0] οἵ. μαξεν. ΜΌΝ ΜΠ 72. - 
δάη. --- ὡς ἐκ κακῶν, αἰ μετέπεμψαν. ΟΥ δάη. 1 
ῬΟπε 815. Οὗ οἶν; Χ 45.3.65 119:9:.- -,ταχῦτα οὖν ἀνα- 
ἀρτηΐη6 ἱποοίαπηΐ με 65; σκοπῶν, οΒί ᾿πίθγρ οβὶ [0Π6Πὶ 
ἰαπία ἰτορ᾽άἀαίίοπο Βονὶᾶ- Ἰοησίοτοπὶ ἐπαναλήψει αὐτὰ ροτ- 
ΠῸΠΔ ρογνθηίαπΊ, δ᾽ νἱά, ΒΡ᾿ οἰ αεῖβ 6 σταῖϊα. Οἵ, δάη. 118,1 
Ῥνακοηρ. ΟΥ. δάῃ. ΙΝ 84, 2. --- ὀ οἵ ἀθ οὖν 8ἅη. ΠΙ 98, 1. ΥἹ 
δώμη, δυϊτιΐ γοθατ, Οὗ, δᾶπ. 64, 3. -- μάλιστα δὰ ψοθᾶ 
18, 2. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ γοίουγὶ νο]αϊί 

8 8, οὐχ οἷόν τε εἶναι, Βᾶι. [Ιἰᾶ46ὸ ρτϊπιο ροιϊββὶ- 
πο Ἰἰΐοετθ. ΟἿ ΤΡ 22, 8. ΠῚ πιὰπὶ ἀϊ6. Ὑίάθ ἰάπίθῃ οἰϊδηὶ 
92, 3, Ουδηι Βυΐϊυ5 ἸοουοηἶϊΒ Μαίύ. ἃτ. 8 461 [. Ρδυ!ο ροϑβί 
νὰ ποη ἱπιο!]θσθηΐοβ ἔγυθα ἔσται οοηϊθοῖι Κυπθο. δὰ Χϑῃ, 
μππο Ἰοοαπι οοπίθοιανῖβ ἰοπιρία-ὁ Απᾶρ, ὙΠ 2, 22, αιοά πηϊπι8 
νογαηί, --Ἕ οὐδὲ παϑεῖν, δρίαῃπι 6586 οϑβίθηαϊὶ ᾿ῃ5θα 68 
5011. οἷόν τε εἶναι. [ΙπυΠ ΠῚ τῇ παρούσῃ τοῦ “στρατεύματος 
Οἰα55. οὐδὲ παϑεῖν δεῖν οοηϊ. ἐκπλήξει. -- ὅτι τάχος] 
ἴαϊσϑο οὐδέ οδϑβίαγθ ορἱπδίιϑ, ἤγουν [ὅτι] τάχιστα. 5080), 
4αΟΠΊΪΠ 185 παϑεῖν αὖ οἷόν τε Οὗ Βοτοάοι, ΙΧ 1. -- ἀποχρή- 
εἶναι ρῬοημάοτοι, Οἵ. δάη. ΝῚ σασθαι, αἱὶ 4υἃ Πὶ Πιλᾶ Χὶ ΠῚ 6. 
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τοῦ στρατεύματος ἐκπλήξει. καὶ ὁρῶν τὸ παρατεί- 4 
χιόσμα τῶν Συρακοσίων. ᾧ ᾧ ἐκώλυσαν περιτειχίσαι 
σφᾶς τοὺς ᾿Αϑηναίους, ἁπλοῦν ὃν καί, εἰ κρα- 
τήσειέ τις τῶν τὲ ᾿Επιπολῶν τῆς ἀναβάσεως καὶ 
αὖϑις τοῦ ἐν αὐταῖς στρατοπέδον, δᾳδίως ἂν 

ΦΘΩΝ ’ ϑὲῖτ Ὰ ς » μ᾿ - τὰ ΄, αὐτὸ ληφϑέν (οὐδὲ γὰρ ὑπομεῖναι ἂν σφᾶς οὐδέ- 
να), ἠπείγετο ἐπιϑέσϑαι τῇ πείρᾳ, καί οἱ ξυντο- 
μωτάτην «ταύτην» ἡγεῖτο διαπολέμησιν᾽ ἢ γὰρ 

8 4. ἁπλοῦν τε ὧν ΟΠΠ65 Ὀγδοίον αὶ, ϑεὰ τέ, οἵιπὶ ἴῃ 8] 610 
ΠΠΘΙΠΠ ΓΟ αὐτό δαάαίαν, τη 6] 1τπ|5. αι θϑι. 

ἐπικρατήσει Ρα]. οὐπὶ δἰϊαποὶ ἀθιθυϊουῖθαβ, μὴ ἐπικρατήσειέ 
γαῖ, ἀριὰ. ΤῊ, ἐπικρατεῖν τινος ἀβ Ποιηϊπῖθαβ αἰοίαπι (ΠΠ 98, 8, 
ΥΠΙ 48, 1) ἐδ βΒρογδσθ, ἀ6 τὸ (1 2, 2) οδύϊποΡα, 8585866 ]. 
Οοπῃίγα ἐγεαθηεἰβδίππασα ρα δα δβί κρατεῖν τινος ἀθ ἴοθο 40 
αὶ ΡοΟύαγ ἀϊοίπμη (19, 4. 100, 8. 104, 2, 108, 8. 109, 2. 112, ὅ. 
1 08..9. 10. 4: 80. 1. 1ΠΠ 28; 1. 74,2. ΤῪ 11.5.4. 24.0Ὁ. 30: ϑ. ΤΠ 0 Ὁ. 
108, 1 οἰο,). 

τξ Ῥοβί τῶν οὔ. (885. ἀπρ, 6]. νεη, Τ. Ρα], Πι, Ἡ, Βερ. Μᾶγο. 
Β85. οὐ 56ΧχΧ ἀοϑίθυϊουθϑ. ΘΠ ΓΔ Πδ6. 

οἵ οπι. 885. Αὐὺρ, (]. ὕϑη. Τ. ΡᾺ]. 6, Βιεσ. Μᾶγο. Μ. Βᾶ8. γ0. 
αι. οὐ αἰϊαπού ἀδίθυοτθδ. 

διαπολεμήσειν δαί. 

ΟΥ. άη. 1 68, 4. -- τοῦ στρα- 
τεύματος ᾿ἐκπλήξει. Ουτὰ 
στρατεύμ. ΟρΡονίοαύ 6586. δχϑὺ- 
οἰθππη Π᾿ 6 πη οβί ἢ ηἶβ, σϑηθίϊνιιβ δϑύ 
οὈϊθοι. Οἱ, Κυιοσ, τ. 8 47, 7 
δάη, ὅ. 

8.4. τὸ τα μουν Ὁ 
απλοῦν ΝΑ ἀπ 5. 7] 
δὲ Πὲ8. «ὐἰρθαβ Ἰοοῖβ δάη. -- τῶν 
Ἐπιπολῶν τῆς ἀναβά- 
σξῶώς, ἷ. 6. Ἐπγγοῖο. Οὗ, ὟἹ 
ΟἿ, 2 οἱ ἰηΐγα 48, 8, ΣΧ αο Ι000 
τὰπὸ ΕΥγ Θ᾽ τη οαβ06}10. πη ΠῚ ΠῚ 
ἔπῖ5βε. ᾿πιθ] ρίαν, -- αὐϑ'ις, 
Ῥοβίθα, ἀδθῖπάθ. Οὗ δάη. 1Π 
106, ῶ. --, τοῦ... στρατο- 
πέδου. Ἦδρο οαδίγα ἰγῖηα δγϑηΐ, 
γιά. 48, 4. ϑεὰ αᾳιοπίδχη οπποίᾶ 
ἘΡΙῚΡοΙαυαπι ὑπθηάδγαη οδιι5ᾶ 
[ϑοίᾶ ογαπί, πἰο ΤΠπογαϊάθ5. ηᾶ- 
ὑπΥΔ ΠῚ ΘΟΥΠῚ ΒῈ 1 Π1π|8 πΠοη ἀεῇ- 
ὨΪΘῊ5 αὖ ἀθ απἰβ ἰοααϊίαγ. --- 
ὑπομεῖναι. Αἀ δος οχ 581- 
Ρουΐονθ ὁρῶν ριυιίαηαϊ! γϑυθιπὶ 
ἀδρτοπηθηάθτη, τπὖῷ ΓΝ 27, 1, Οἵ. 
δάη. ΙΓ 8, 2. -- ἐπιθέσϑαι 

τῇ πείρᾳ, ἀαρυθαὶ 90 ἢ 8 [Ὁ Π|. 
Οὗ Πρτοα. Γ1.1- εραὰ ψη οι ἘΣ 
διαπολέμησιν, εὐ Βᾶπο 
5101 Ὀγον βϑὶπὶ8 πὶ 6556 ἀο6- 
ΒΘΙΙαμαϊ ταί οπ θη βῖνθ ΠοΟ 
τηοάο 58 σου εῖπια 460 6}]ἃ - 
ΓΤ 6556. ἡ ά6ΠῚ Τη040 
80,1 ἀσφαλεστάτην εἶναι νομί- 
σαντες τήρησιν. ΑὙ οαΪ απ 
τϑοίθ δἀποίαπί ἀρα 5 ρου ΔΕ ΠῚ 
Ῥγδθάϊοδιῖ π6 ἔθυεν ααϊ θη Ρ0558; 
568 ῬΓΟΠΟΠΊΘμ. ἀθηηοηβίγ δύ νΠῈ 
Βα οι ἰοὺ φῬοπδπάϊππι ἔαΐβ56 
νἱἀθίαν. ΘΘΠΟΥΘ 84 51 5108 01ν 1Π| 
δοοοιηπιοίαίο: καὶ ξυντομωτά- 
τὴν ταύτην ἡγεῖτο διαπολέ- 
μησιν, ἀσφαλεστάτην ταύτην 
εἶναι νομίσαντες τήρησιν. Ἐπ 
βίο ΤῊ. βου ρβίββϑθ ΔΥΡΊ ΠΟΥ ἢ ΘΥΡῸΓ 
ααδη ἔδο!} 15 ἔαοῦῖι Ροϑβύ ἰἰϊυιοναβ 
τατην, ΔρΡΡαγοί."" Μαᾶν. Δάν. 
οὐἷν, Τρ. 880. Βεοιϊββίπιθ. Ναπὶ 
Πἶδὶ αἰγοατθ Ιοθοο δαάάϊίο ρῦοπο- 
τηΐηθ Ῥυοχίπιαγη ΟὈἱ οί μὴ Ἔχρτὶ- 
ταὐτὰ, ΠΌΠῸ τη0860 515 1 Πα ΤΩ 
ἐδ ξυντομωτάτην διαπολέ- 
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κατορϑώσας ἕξειν Συρακούσας ἢ ἀπάξειν τὴν 

στρατιὰν καὶ οὐ τρίψεσϑαι ᾿Δϑηναίους τε τοὺς 

ξυστρατευομένους καὶ τὴν ξύμπασαν πόλιν. 

Πρῶτον μὲν οὖν τήν τὲ γῆν ἐξελϑόντες τῶν 
Συρακοσίων ἔτεμον οἵ ᾿Αϑηναῖοι περὶ τὸν Γάναπον 

καὶ τῷ στρατεύματι ἐπεχράτουν, ὥσπερ τὸ πρῶτον, 

τῷ τὲ πεζῷ καὶ ταῖς ναυσίν (οὐδὲ γὰρ καθ ἕτερα 

οἵ Συρακόσιοι ἀντεπεξῇσαν ὅτι «ἡ τοῖς ἱππεῦσι 

καὶ ἀκοντισταῖς ἀπὸ τοῦ Ὀλυμπιείου)" 40. ἔπειτα 
μηχαναῖς ἔδοξε τῷ “ημοσϑένει πρότερον ἀποπει-- 
θᾶσαι τοῦ παρατειχίσματος. ὡς δὲ αὐτῷ πορυεχας 

γόντι κατεκούϑησάν τὲ ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἀπὸ τοῦ 
τείχους ἀμυνομένων αἱ μηχαναὶ καὶ τῇ ἄλλῃ στρα- 
τιᾷ πολλαχῇ προσβάλλοντες ἀπεχρούοντο, οὐχέτι 
ἐδόκει διατρίβειν, ἀλλὰ πείσας τόν τε Νικίαν καὶ 
τοὺς ἄλλους ξυνάρχοντας. ὡς ἐἔπενοει. τὴν ἐπι-- 

8 ὅ. τρέψεσϑαι γαι. Β85. αν., τρέβεσϑαι τοϊϊααὶ. 
τε καὶ τοὺς γαί, Τιυρᾷ. Β45. ἅτ. Μοβαι. ϑοα ἀϊβιι ποϑιια αν 

ΑἸΠΘηΐθη565 αὶ ὀχραἀϊϊοηΐ ἰπίθγβαην οὐ ἀπίνοιβᾷ οἰν 8. 
(Δ. 48, 81. ἀπό τε τοῦ δαί. 
ὡς δηίε ἐπενόει ρυδϑίον δαί. ΟΠΊΠ65 ἴθ οὐ γρ. Ναί. οἵ). 

μησιν οἱ ἀσφαλεστάτην τήρη- 
σιν ῬΥῸ οΟὈϊΘοίΪ5 Ῥγδθαϊοαιϊν!5 
6586, δὲ εἶναι εἷος βαθαπάϊθηάο 
ΘΠ; 2... 39. 0. 1. 51. ΝΠ] 
ναοῦ απτᾶθ6 οοηΐτα Νίααν. ἀΪ5- 
Ῥαίδι ΟἸα55. 

8. 6. περὶ τὸν Ἄναπον. 
Ηυΐο οπῖτα ΠΤ ανῖο Ῥγορίηατα οραπί 
ὁαβίγα ΑὙΠ ΘΠ θη 5111. --- ὥσπερ 
τὸ πρῶτον. ΟἿ, Ι 102, 8 
ΞΕ -- οὐδὲ γὰρ καϑ' 
ἕτερα; ϊ. 6, κατ΄ οὐδέτερα 
γάρ. Οὗ απ, ΠΟ 67, 4 οἱ ᾿Ἰηΐνα 
59, 2. 
ΟΡ. 45. 81. ἀποπειρᾶσαι 

του παρατειχίσματος. 
ἡ οϑίθδαιιαπι [παρατεέχισμα, 
ααὸ ποηλῖηθ ἀθ ἢδο τηπηϊτ 066 
αὐ} οἰϊδηὶ [μιο]. ἀθ ΦΟΒΟΥ͂, 
Ὠἶδῖ, 858 1. 6. δ᾽ πρ]6χ 116 δᾶ 
[ΓΔ ΒΨ ΘΓΒῚΠῚ ΡΘΡ Διο τ15} ΤΠ Γ5. ἃ 
Θγαοιβαηϊδ ρου θοαβ δύ [οἵ, 
7, 1], Αἰμϑηΐθηβο5 ΕΡΙρ ΟἹ 5 ρα π6 
τ Ιου. ΘΟμ Εἰ ΠαΪ556. 856. ΟΔΤηΡῸ πίθου 

γρΡ65 ἘΡρΙροΙδγιιμη διιδίνα] 85. οἱ 
ΤΣ Ἰητουΐθοιο νἀ θηίαν [οἵ, ἀπ, 
8, 8]... Αὖ πὸ Ἰρίναν ρᾶυίθ ἴῃ 
παρατείχισμα [ν 6. ἴῃ οτθη- 
[8] 6 Π0 οἷ. ρᾶγίθιη οχίθυϊουϊ ὅγγα- 
ΘΌΒΑΓ ΠῚ πη ΠἸ(Ιοηἱ (οἵ, Δα η. 4, 1) 
οΟπίϊριια 1] ἰηνϑάθηίθθ 501ΠῚ 
ΒΆΡαΘΡαἢΐ Δαν ΡΒ ΠῚ. ῬΥδθίου ἃ] ἃ 
ἱποουη 0 48, αᾶ8 ΟὈΒΘΒΒΟ 65 {{Π15 
ΤΟΙ ΡΟΥθ5, ΟΠῚ ἃ ἵγοπίρ ἃρ- 
συθαθυθηίαν, σαρίθθαμί, (αἶθιι5 

ἀοἰπάθ ον γοῦθ ποοίμγπο ἰπ)- 
Ῥϑία ργοροβιθαπι ἔαἰΐ, ααἱ 5] 8πὸ0- 
ὀοββββοί, Αὐμθηϊθη 565. ΓΌΥβιι5 [0- 
ΟΠ ΟΟΟΙρα55θηῦ, ἀπᾶθ ὄγγδοι- 
58 ΠΟΥ ΟΡΟΥΪ τ. Ἰπη ΠλΪΠογθηΐ οἱ 
ΤΠ ΔανΘΥΒΙΠΏ ῬΥΔΟίΘΥΘ απ 65 
ἃ {θρῸ δου γθηΐαῦ, τ], ΟΕ ΠῚ 
Β'ΠΡΙῈχ οϑϑοί, ἀοἴοπαὶ ΤῊΪΠ 15 
Ροββοί.". Αση, -- τόν τε Νι- 
κέαν. ἤπηο ἀἴπ ΟἹ οοαΐ πη 6ΡῪΘ 
ΘΟ συ δποίον ἰατὶ ΡδυαΪθ56 
ἀοοοὶ ΡΙα,. Νῖο. 921, τοὺς 
ἄλλους ξυνάρχοντας. 

μετὰ κατα- 
δρομὴν οὖν 
τινα καὶ πεῖ- 
ραν Ζ4ημο- 
σϑένης ταῖς 
᾿Επιπολαῖς 

ἐπιτίϑεται, 
καλγίγνεται 
νυχτομαχία, 
ἕν ἢ πρῶτον 
μὲν ᾿4ϑη- 
ναῖοι Ἀρα- 
τοῦσι, τέλος 
δὲ ταραχ- 
ϑέντες παν- 
τελῶς νι- 
κῶνται. 
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χείρησιν τῶν ᾿Επιπολῶν ἐποιεῖτο. καὶ ἡμέρας μὲν 2 
ἀδύνατα ἐδόκει εἶναι λαϑεῖν προσελϑόντας τὲ καὶ 
ἀναβάντας, παραγγείλας δὲ πέντε ἡμερῶν σιτία 
καὶ τοὺς λιϑολόγους καὶ τέκτονας πάντας λαβὼν 
καὶ ἄλλην παρασκευὴν τοξευμάτων τε καὶ ὅσα ἔδει, 
ἣν κρατῶσι, τειχίζοντας ἔχειν, αὐτὸς μὲν ἀπὸ πρώ- 
του ὕπνου καὶ Εὐρυμέδων καὶ Μένανδρος ἀναλα- 
βὼν τὴν πᾶσαν στρατιὰν ἐχώρει πρὸς τὰς ᾽Ἐπιπο- 

Ἰάθιαπαθ ροβὺ ἐπενόει καὶ δἀάαηι; 
δρᾷ καί πιμι!]οταϊη5 Ππαθοί, 

8 2. ἀδύνατον ρτᾶθίον Και. Μ. Ρ] υὐἶταὶ, 

οοπίτα 1. ὡς αυΐᾶοπι Βευνδΐ,. 

Οἵ. τασπθη δάῃ. ΝἼ 17,8. 

εἶναι οἴη. Η. Ο., φαοὰ ἷο τηϊπαθ οἰΐδηλ αυδπηὶ 42, ὃ Ρτοθαίαν, 
πέντε (8855. Αὐρ. σι. 6. 1: Ραϊ. ΜῊ δος οἱ ἀθοοπὶ 8]}]. 

γυϊρο οὐ ΒΕΚΕ, πένϑ᾽, οοπίγα οοπϑιθία ἢ 8 Πὴ ΤΗμοΥ Ια 5. 
πρώτην φΡῖο πᾶσαν τηᾶ]6 αι. Ο. Βᾶ5. ἅτ. 

Ρτδοίθεν Εαυυτηθάοηίεπι οὐ Μβη- 
ἀπάτη [ὃ 2] ἔυϊδ5β6 Ευίῃγ46- 
τα [νἱὰ, 10, 1] εὐ πὰπο οἱ 
ΜρπδΠα ΠῚ οἰϊδπὶ ῬΓΟΟΙΙΟ Πᾶν Α]1 
αἰ πιο ἰηΐου αἰβ86 [09, 4] 86- 
ποίδύ Ποᾶνν. 
8, καὶ ἄλλην, τὐα 8οπϑεὲ 

ΟΥ, «ἀπ. ΙΥ̓ 118, ὅ. --- τοξευ- 
μάτ ων. »»Βδοίο Κυποσοῦιβ το- 
ξευμάτων ἴπ πηαηΐθηα] ἀρρᾶγαία 
τηθη Ομ θὰ τηϊγαίαν; δὰ ἀεΐδη- 
ἀομᾶὰ Οροϑγᾶ οπιπὶ δχογοῖτα. οἱ 
Οπηΐ [6] Οὐ Τα ΘΟ ΘΠΘΓΘ πδαυ] ογδηΐ, 
γιάοίαν ΤῊ. μοχλευμάτων ρο- 
81588..0 ΤΠΔΟΠΪΠἃ5. Βρ πὶ ἤοδ5. δὰ 
ῬΡοῃάετγα πιογθηᾶδ "ὦ οὐ. ΒὈΡΒΌΙη 
[0116 πᾶ8; εἰϑὶ μοχλεύω, μοχλευ- 
τής, μόχλευσις ἃΡρυα Βου!ρίου 88 
τορουϊταν, μόχλευμα πὸπ ΤΕρο- 
τεἰΐατ,, ΝΜ αάνε τ αν οὐ ντο 
Ρ. 380. ἴαπι ἃπίθ θὰπὶ Μεῖποκ, 
ἴῃ ἤδνμι. ΠῚ ῥ. 800 λαξευμάτων 
οοηϊοοϊί, τι αὐυδηααδπι ἴπ ἰ6- 
χίοὶβ ποὴ ἰηνθηϊγοίαν, τϑοῖθ ἰδ 6 ἢ 
ἃ σοῦρο λαξεύω ἀουϊγαύαηι 6886 
Ἰάθπιαιθ βιρηϊβοανοι. ἀίαθθ ΓΝ 
4, 1 σιδήρια λιϑουργά. 1Ιάθηι 
τἄπιοπ ἀαδίιαι, δη τοξεύματα 
μἰο 5'πθ. ἰοιτηθηίδ, ἃν δρυὰ 
Ῥγροοορ. Β. οι. Ι 21 τῶν τε 
τοξευμάτων τὰς, μηχανὰς καὶ 
τοὺς ἀμφὶ ταύτῃ (ταύτας 9) 
τεχνίτας ἐν παρασκευῇ εἶχε. 
ϑδπθ ἰᾶὰπὶ θη. Ροϊϊοιο. 82, 8 

πυρφόρα τοξεύματα ἰπίον μη- 
χανήματα δἴϊετι; 568 τοξεύματα 
ΠᾺ110 δἀάϊίο πα] 10 ΡΓῸ τον θη 115 
6588 ΡΟ5586 ΘΧΘΙΊρ Ϊ8 ΠΟ ῬΥΟθαΐαΓ 
οἱ βχρϑαϊϊομὶβ 5101 6515 [ΘΠ ΡΟΓΘ 
ἰουτηθηΐα δὰ δχριρπᾶπαδβ πηπηϊ- 
(0η65 ποπᾶάϊπιὶ πῃ 81 δγδηΐ. 
Οὗ, Βιοβυ. οὐ Κοόροῦ]. Ηϊβι. τεὶ 
τα}. ατ. Ρ. 207, 29. Ποῦνν. Μποπι. 
πον. 861. Υ̓ΠΠ Ρ-. 298 ἀε!. καὶ 
ἄλλην παρασκευὴν τοξευμάτων 
τὲ, 4υδ]αὰ ΘΟμΐΘΘΡΘ [δὴ ἴδ 0116 
αὐδηλ ἱπηργο θα }}}1 8 οϑί. (υἷβ8 
Θηἷπὶ ἰα}ῖὰ Δα βου ρβθυῖ 9 ῬΥΟΡΆθ1}15 
οἴη θπάδίϊο ποηάπμῃ ἰηγθηίὰ οϑί, 
-- καὶ ὅσα ἔδει. Οἵ, ἀἀν. 
ΥἹΙ ΤΙ, 2. -- ἀπὸ πρώτου 
ὕπνου. »,» Οἴσοᾶ ΡΡΙμ ἃ Τὰ 
γὶρὶ! τὴ νεγιὶϊν Ασ8ο, Ἠοοιῖαδ, 
Ρυΐο, ὙγΑ1Πἃ οὐ Ρονίι5 ἀπό δοϑο- 
ΡΘΡαμς ρΓῸ Ροϑί, αὖ 510 Ροϑί 
Ρτϊπη τὴ. ν16 1]}8 τὴ: “αυοπιδά- 
τη οὐ πὶ ΟἸΠῚ ἀἴουπι ἀπὸ ταύτης 
τῆς ἡμέρας, ἀπὸ δείπνου εἰ 
Ρίανα Πυϊαβ ΘΘΠΟΙΒ, Οἴτοδ 
Ρτίτα ἃ μιν νἱ δὶ! πὶ οϑὺ σπϑερὲ 
πρῶτον ὕπνον, 400 εἰἰίυν ΤΊνο. 
1, 1.“ Ῥακ, Νοβ, οαπὶ ὕπνον 
ἴπὰς ΒΗ θὰ Β Ἰοφιθπαϊ ἴον} }5 
6588 ΒΟΙΠ ΠῚ], απὸ ἢ ΟΠ 65 
αὐ Βο]θηΐ, ἷ, 6. [θπΡὰ5 
501 ἷ) 6Χ Π 2, 1 δρρᾶγθαΐ, 
ἀπό αὐ βυρτὰ 29, 2 ΔΘΟΙ Ρ᾿ΠΊ5. 
-- ἀναλαβὼν τὴν πᾶσαν 
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8 λάς, Νικίας δὲ ἐν τοῖς τείχεσιν. ὑπελείπετο. καὶ 
ἐπειδὴ ἐγένοντο πρὸς αὐταῖς κατὰ τὸν Εὐρύηλον, 
ἧπερ καὶ ἡ προτέρα στρατιὰ τὸ πρῶτον ἀνέβη, 
λανϑανουσί τὲ τοὺς φύλακας τῶν Συρακοσίων καὶ 
προσβάντες τὸ τείχισμα ὃ ἣν. αὐτόϑι τῶν Συρα- 
χοσίων αἱροῦσι καὶ ἄνδρας τῶν φυλάκων ἀποκχτεί-. 
νουσιν᾽ οὗ δὲ πλείους διαφυγόντες εὐϑὺς πρὸς τὰ 
στρατόπεδα ἃ ἦν ἐπὶ τῶν ᾿Ηπιπολῶν τρία ἐν προ- 

ὑπελείπετο δ αὶι., τοϊϊαυὶ ὑπελέλειπτο. 
ΟΝ Υ 6], 8. βᾶ. ΥἹὯΙ 76, 4. δε ΛΠ Πα πΘ δῖαν ν6] γϑηηδηθθϑί. 

ΝΙοΙα8. ΠῸη Τοϊοίπ5. ογδί, 

8 8. αὐταῖς ἤδη Η. εἰ ἴδ πὶ ἜΧργοβδὶρ Κ 4118, 
χτείνουσιν Ἡ, 
8 4. διαφεύγοντες Η. 
ἐν προτειχίσμασιν οτη. Οπ1π68, αἱ νἱἀοἰαν, ργδοίθν ί, οἱ Η., αυϊ 

στρατιάν. [Ιἰᾶᾳὰ6 ἴῃ οαδβίν5 
εὐ ἀπρ!ϊοῖ τπσγο 5011 ἔασι! (οἴ, 
ὙΓΠ102, 2), οα] ΟΠ 65, ᾿ἰχᾶθ ν᾽ ἀθητ Υ 
ΤΘΙη 8 ἢ51586, 4108 Δαϊπναγο ΡΟἰογαὶ 
οἰαββίβ ἀὖὐ Ὀϊοά. ἀναλαβὼν 
μυρίους μὲν ὁπλίτας, ἄλλους 
δὲ τοσούτους ψιλούς. ΡΙαι. 
τὴν πεζὴν στρατιὰν ἀναλαβών. 
᾿ἀναλαβὼν.... ἐχώρει δαίοπι ἴῃ 
βἰησα]αγὶ, ἀαδηαπδτη Εασγτηο- 
ἀοπ β οἱ Μεπαπάτὶ ποιρίπϑ ἱπίοτ- 
Ῥοβὶία βαπι, αἰχτι, ααὶα θ᾽ 6 οβίπθ- 
Ὧ65. ῬΓϑθοραι5 ποίου οἱ ἀυχ 
μιαΐμ5 τοὶ ἔπι. Οἱ, δάπ, ΤΥ 112, 8, 

8 8. ἐπειδὴ... . Εὐρύηλον. 
.» ΕΧΘΓΟΙ ΓΒ Ρυϊπιαπι ἴῃ ἰπίθγϊουᾶ 
δὰ οοοϊάθηΐθ πὶ νΘΥΒῸΒ ἱγὶῖ, ἀοηθο 
δα ἀοχίγα ΠῚ ΘΟΏΨΘΓΒῚΙ5. ὉΒΟΘΠ 6 Γ6 
οοθρὶλ ΡΘΓ ΠΆΤῚ 6Χ ἰΐ8 νἱΐβ ν] 
ΒΘΠΔΪ 5, αἀᾶ5 απὸ αὖ πὰηῸ ἴῃ 
ἘΡΙΡΟΙαΒ. 6χ β8πρου!ου θ 8. Ρϑυιϊ- 
Ὀὰ5. ΟΟΏγ8}}185 ΑΠΔΡΙῚ {|1556. ν ϑυ]- 
ΒΊΤΆΙ]Ὲ εβϑί,ς. Ατη, Οἱ. Ποίηι. 
Ηϊβι. 51ο. ΠΡ. 82. τ λὴ πος δὲν 
ἀν ἐβη. ΟἿ ὟἹΙ 97, Βιρσαὶ- 
ἤσαν δαϊοπὶ ἥπερ Ὡν δ ἃ πὶ 
ΡῬΡᾶανγίθ, ἷ. 6. 8)ὰ ἘΕυγγδί πηι. 

Νραὰρ δηΐτη ΡῈ δαηάθηι δα {ΠῚ 
ῬΘΓ 416ΠῚ ὈΥΪτ5. ΑἸΠΘΏΪΘη565 ἰὰηῸ 
ἈΒΟΘΠἀἾ5586. ΘΧ᾿β ΠΥ] Ῥοβϑαηί, 15 
ΘὨΪΠῚ, ΟἿ δηΐθα ἃ Β6ρίθη Ὑ] 0}6 
ὩΒΟΘηἀἰββοπί, ἰΟ ΠΡ. 5 ΓΘΠΊΟΙΙ5 Οἵ, 
ἃ ΘυπῚ αὐ Ρογνθηϊγθηΐ, Παρ ηΟ 
οἰγοαϊα ΟΡὰ8 οταί, δ᾽ ΠΉ ΠΤΘΓ 

οἰἰατι νοῦρα 2, 8 ἰἱπίο!!ορεπάᾶ 
Βιιηΐ, τ-ο- ἄνδρας τῶν φυλά- 
κῶν, δἰϊᾳαπού οχ ὀυβίοαϊθα5 
ΦΆΡΟΣ. Οὐ ἀπ ὙΝ 139. 5.0..Ν 
115, 4. ΥΠΙ 11, 2. 5160. δά Ῥαυβ. 
ΙΥ ὁ4, Ὡ 

84. ἃ ἣν πε Ὁ οὐχ )6 
οΟἸΙοοαίϊοπο τρία νοσὶβ οἷ, ΤΥ 
118..1. ὙΠ 28.. 4: (δ υ  δτ: 
8 448, 2 οἱ δᾶῃ. ΤΥ 127,2. 0 
19, 4. Οἵ, οὐαὶ Κτιθρ, ἄν. 
8 417, 28 δάηῃ, 4. ἤδεβο δυίθμι 
ἰτῖηα οδϑίταἃ Οἱ ροβὶία [που ηὶ 
αὖ σορῃοβοδίαν, απ 8]}18. βἰηΐ προ- 
τειχίσματα τορυίαπάθπη εβύ, 
ἘΔ δπίθπι ρῬδίού τηιπὶ πιθπία [1556 
δηίδ ΔΙ᾿ 4αϊαά ργαθβι 1} οαυβα Θ0}10- 
οαίᾶ. δ΄ο οὐο] προτεέχισμα 
τὰ πα 8 πὶ ΡΥΓΟΡ ΟΡ Ποῦ] δηΐθ 
ΟΥοΙαπη δοαϊΠοδίππι οϑί (οἵ. δάῃ, 
ὙΙ 102, 2) ρατγίίογατιιθ ϑυγδοιβ15 
Ῥτδοβιγαοίαπη δὲ 1Ππ4, απὸ Ταπλ6- 
Ὠἰΐ65. ἱποαβαβ οδί (οἵ, δάη, ΥὟἹ 
100, 3). (τᾶ6 δαίοιη. ἶο οοτη- 
τηθπποία παν προτειχίσματα ΡΓδε- 
δα1ο [1580 ΠῸῚ ροβϑαπύὺ ἢἰδβὶ 
ΠΓΔΠΒΥΘΙΒΟ ΤπΠτῸ, απο Αὐπε- 
Ὠΐθηβ685 ὩρΟΥΘΒΒ οταηὺ (οἴ, 
42, 4). Ιίᾶαὰθ δηΐίθ πὸ τηθ- 
γτἰαΐθη. νοῦβ8 οἰ] οοαία ογδηύ, 
ἈΑοοαγαίίτιθ Ιοοὰ5. αἱ ἰπουῖηῦ ἀ6- 
Βηϊγὶ πραυϊ. ἘἨδθο δὶ τϑοῖθ 
βίδιαϊπλι5, [αἰβαπιὶ 6586. ἃρρϑῦθί 
Αὐμοὶαϊ ορὶμἰοπθῖη, 4ιὶ ἃ δῦ 
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τειχίσμασιν, ἕν μὲν τῶν Συρακοσίων, ἕν δὲ τῶν 
ἄλλων Σικελιωτῶν, ἕν δὲ τῶν ξυμμάχων, ἀγγέλλου-- 
σι τὴν ἔφοδον, καὶ ἼΘΙ ἑξακοσίοις τῶν Συρακοσί- 

ὧν, οἱ καὶ πρῶτον κατὰ τοῦτο τὸ μέρος τῶν Ἢπι- 

πολῶν φύλακες ἦσαν, ἔφραζον. οἱ δ᾽ ἐβοήϑουν τε 
εὐθύς, καὶ αὐτοῖς ὁ 4ημοσϑένης καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
ἐντυχόντες ἀμυνομένους προϑύμως ἔτρεψαν. καὶ 
αὐτοὶ μὲν εὐθὺς ἐχώρουν ἐς τὸ πρόσϑεν, ὅπως τῇ 

5. ν΄. Παρθοί. ΑΡδββθ ποὸῃ ροίδβϑῃ φυορίευ 86 ἔκ τῶν προτειχισμά- 
τῶν, τοὶ δα αἴιι5. ανιϊσα 5 ἀπίθα προτειχίσματα ΟΟΙΠΠΙΠ] ΘΠ οὐ ἃ 6556 
ΟΙαΥβϑηο οϑίθηα!, 

τῶν ἄλλων ξυμμάχων Ρα]. Η. ϑε4 ἰϊογαιῖῖο ἄλλων νοοδρι]ὶ 
αἰΒΡΙ οἵ, 

᾿ρϑῖβ ᾿ποθηΐθυ8. αὐ ]5. νοὶ Τοπη6- 
ηἶτἰ5. οΟἸΙοοαι. ὅϑ.0 ἰρ58]5 ΘῃΪπὶ 
ὉΓΌΪΒ πηοθηΐϊθιι5 6558 ΠΟ ροΐ- 
ΘΡδηΐ, δὶ φαϊ ἀ θη τη πη {10 Θχ θυΐοῦ, 
αὰὰἃ Το θηϊί65 ἱποϊ πα δ θαίαν, 56- 
σαπάπαχῃ ἰοίππι ρὶ οἰασαση αἰ 
δχίθηεραίαν (οἵ, ΝΙ 78, 1, δάη. 
ὙΙ 99, 8): πυϊο ααΐθτη πηπη] ἸΟὶ 
ααδ6 οἱ ἰρβᾶ προτειχίσμα ετδί, 
Ῥγδοβϑίαϊο [5586 αἰϊα προτειχίσ- 
ματα νοὶ ΠΟ δϑὺ 817}116; οϑνίθ 
ΤΠ ΌΡΙ5. Δ ΠΒΥΘΥΒΙ5. ῬΓΟΡΌΘ ΘΟ .}15 
τηϑ 18. ἱπαϊθεραί. Νδατιθ πιὰρῚ5 
Βοἰπιὶ βθηςθηί πὶ ΡΓΟθΔΠγ115, 4 Ὁ] 
τον Ρε Ὁ2 ἴβη: ΑΥΠΟΠΙΘΙΒ65. 18 
Βϑρίθηύο πη αγ δ] πὶ 8 ΟΠ 556 
οΟΡ᾿παίι5. {υἷα {Δ προτειχίσματα 
ῬοΟπΘ ΠΣ ΠῚ ὑγᾶηβν Θ 51 ΠΊ 60]]0- 
οί, Νᾷιη προτείχισμα, πἰϑὶ 
Ἰοσὰπι πο πάππι ἀπάϊᾳαθ οἰηοὶὶ (οἴ, 
ΙΝ 90, 4), Ποδβιῖὶ ΟὈνΘυΒ ΠῚ 6556 
Ρουθ, οὐ δὶ τὑϑνοῦᾷ 118 ῬῸΠ6 
ΤῊ ἉΓῚΙΠ ὑγᾶ ΠΒν ΘΥΒΙΙΠΊ ἔ1556η}, ΠῚ 
1π06 16 ρ ταν, σαν ΑἸ Π ΘΠ Θη565 ΟΠ6Ὸ 
ἴαοίο οἰτγοιϊία. ἃ ἰθυθο ἱπηρθίθτη 
ἔφοθγθ τηδἰτιθυϊηῦ ααᾶτὰ ἃ ἔΟηίθ, 
δὶ προτειχίσματα πὸὴ ο- 
βίδυθηί, Νϑαᾷιθ ῬυΟθΔΌ}]6 οβί 
ΑἸΠΘμΐθηβοθ ἰπτὰ αν] ἃ 
βϑρύθηϊγίοημθ οὐ δοάθπὶ ἰθὺ 8ἃ5- 
σΘηἶ586. ΠῚ δηίθα, ΟΠῚ 6 60ῃ- 
ὑτανῖα γϑρίοπθ Ῥ ΟΠ Οἰβοθυθη αν), 
Οὗ, δάη. Η 8. -- τῶν ξυμμά- 
χων, 5011, α ατγδθοῖὰα : δοράδθ- 
τ] ΠΟΥ πι, ΟοΥϊπιῃϊοναμη, Βοθο- 

ἰοῦ οἰο. - τοῖς ἕξακο- 
σίοις. Ἑοτγαπηὶ ἀποροῖ Ἠργππο- 
ογαίθη ἔαϊθϑ ΠΙοά. ΧΙ] 1Ι, 4 
Ὠδυγαί. Οδίθυαπιὶ 46 ΠΟΥ πὶ 560Χ- 
ΘΘΠΙΟΥ απ ἀοἰοοία οἵ, ΥὙἹ 906, 8. 
- καὶ πρῶτοι, οὐἴδτη ΡΥ Ἶτὶ 
βῖνο. Ῥτοπυιΐ (οὐ 1 ἀπ ϑινοιθὶ 
ΙΝ 82, 1). Δὰ ιεπηριι5 πρῶτοι 
ΒΡοοίαγο πραυϊί. Νραιθ θη]π 
Βοχοθηί αἷοὶ Ῥοββϑαπῦ. (ΘΠΊΡΟΥΘ 
ῬΥΪΠῚΪ ἰδὲ σαβίοα ϊαπι 6ρ 5586, απ0- 
Πα ΠῚ Δ]ἸΟΥαΠΊ., απἰ ροϑύ 605 ἰδὶ- 
ἀθπιὶ δχοαθαθῦϊηῦ, πα} 1 54 Δ ΠῚ 
πὲ πηθηϊίο. Αα βθηιθηίϊδ πηι ἀρύμηι 
οβϑϑεύ αἱ οὐΐϊδπὶ ἰπἰίϊο 60 
Ιοθο ὁιβίοα 65 οὐᾶπῦ, (οἵ. ΥἹ 
960, 8), 564 ἰϊὰ τὸ πρῶτον, τοῃ 
πρῶτοι 5ουθθηάπηὶ οταί,. Οἱ, 
81, 8. Ν 10, 9. Οὐκ ᾿ρὶίαν Ἰοοι5 
βισηϊοοίαγ, βθχοθηϊ δηΐθ {πᾶ 
οαϑίνα, τηδοὶβθ Οοοϊἀθηίθη] οἱ 

τη θυ αἴ οὴ ν 6 υβῖιϑ, ἴῃ βίϑι 9η 6 οὐδ, 
-- ἔφραξον. [ρον ρΡοΒέρΓᾶ68. 
Ὠϊδύον,, αποά, δηίθαθδηι οδΒ 15 
παηὐϊ απ δὐξα!ογιηῖ., ΒΘ ΧΟΘΠ 5 
ΤῈ ΠῚ ἱπαϊοανθγδηΐ, 
8 ὅ, ἐς τὸ πρόσϑ'εν; 5ε]]. 

δὰ ΕΡΊροἱα8 με Ἔχρυβηδηάδ8. 
-- ὅπως “μὴ βραδεῖς 
γένωνται τος ὕπωξ ενν φϑα- 
σαντες τύχωσιν. Πϊη ἜΧΡ!!- 
οδίαν ἀαι. τῇ παρούσῃ ὁρμῇ, οἱ 
ΟΠ ὉΠ ἰδπαπαπι ΠΟίΪΟΠΘΠΙ 
δἰ Πνπηδιϊναᾶπη εἰποῖαι μὴ βραδεῖς 
γένωνται, ποραιΐϊο πΠ0οηὴ Ροϑί 
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παρούσῃ ὁρμῇ τοῦ περαίνεσϑαι ὧν ἕνεχα ἦλθον 
μὴ βοαδεῖς γένωνται" ἄλλοι δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης 
τὸ παρατείχισμα τῶν Συρακοσίων, οὐχ ὑπομενόν- 
τῶν τῶν φυλάκων, ἥρουν τὲ καὶ τὰς Ἐπ λει ἀπ- 

ἕσυρον. οἵ δὲ Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι καὶ ὃ 

8 ὅ. τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης παρατείχισμα οοαμ. Αὐιου]απι γα η8- 
Ροϑαὶν 06}. ΟΥ, δάη. 

ὅπως, 568 διϊτε βραδεῖς ροδίία 
εδί. ΑἊΑΡ πᾶο δαιθπὶ ἰοοιτ[016 
Θεοηοινι5 τοῦ περαένεσϑαι 
Ρεπάθι θἃ ΓΑΙ ΠΘ 481 β᾽βηὶ- 
Τόν} 56Π0].: ὅπως μηδὲ ὕστε- 
ρήσωσι τοῦ διαπερᾶναι ὧν 
ἕνεκα ἦλϑον. το γὰρ μὴ βρα- 
δεῖς γένωνται ἀντὶ τοῦ μὴ 
ὑστερήσωσι. κεῖται. Νὰπι ατο- 
τηϊηι5 ὁρμῇ τοῦ περαίνεσθαι 
᾿πη ΘΆΤ115, ρᾶ551ν1ΠΊ, τι, ἃηΪπηδά - 
νϑῦεῖὶ ΟἸα55., οὐὔϑίαι ΟΠ) δηΪ πὶ 
58 15. ἴγθαιθη5. δἰ πηθάϊῃπὶ διεα- 
περαίνεσδϑαι (εἴς ΡΙΑυ, Ρτοῦ, 814 ο. 
Ῥῃαρᾶν, 268 ὁ. ΙΪερο. 678 α. 
159 6. 799 6. 898 ἃ. 9606 ο), ἴῃ 
τη δ χίηλα ν Θυ] 51 1011 185 ΘΧΟΠΊΡΙο- 
ΤΆΤΩ οΟΡ᾽α πη 661] ἴῃ ν ΘὨ τ} ΠΌ]Π ΠῚ. 
-- ἄλλοι. Ὅτπι δηΐϊθα αὐτοί, 
ἰρ51, βίπι Βθηοβίῃθπθ5. οἱ ΑὐΠ6- 
Πΐθη565, πὶ οχ Αἰμθη ΘΠ 5111ΠῚ 
500115. ἔπμθγπηΐ, ααἱ οαπὶ πνγ- 
τηθοπίθ εὐ Μοηδπηῆγο ογαπὶ (εἶ, 
δ. 2). Βοχοθητβ δυο ποη ΟὉ- 
νἰδη οὐαηΐ [δ ο1 πθηι6. ΟἸΠῚ 18 
Ῥαυρπανουδηΐ, 5 οαρίο Εαγγαὶὶ 
τη ΠΠ]Θη0 (8 8) 5 δι πὶ ἃ} 
Ἰπἰτῖο δα δχρυρπδηάηπ παρᾶ- 
τείχισμα 586 σοηνουίθγαπί, αποὰ 
ῃϊο ροϑυϊπάθ αἴηπ 42, 4 ΠΗ ΠῚ 
ὑγα 5 ᾽ ΘΥΒῚ ΠῚ 6558 ΠΟΟΘ5586. 6ϑί. 
ὕπτ΄ὶῊ δαίθιη. ἤδθο βϑηϊθητία ὀναδαὶ 
δ ΓΟΓῸ ΠῚ ΘΟΠΔΘΓΘΗ ΔΤ ἃ ρ.1551Π|ὰν 
νΘΡΒΟΓ ΠῚ ΘΟ] σατο ἴῃ οοἰἰ ἃ, τα ἴα 
ἔδυ πϑαυῖς, ΕΡαβίγα θηΐϊηὶ (1855. 
ΘΔ ΠῚ βἷο ἀοίρηαϊ:, αἱ ΡΥΟΧΊΠΊΔΤῚ 
ΡϑΥΘ ΠῚ] ΠΊΠΓῚ {γᾶ ῃη5ν ουβὶ βίβηὶ- 
{ον σοπέθηάαί, ΝᾺΠῚ ἀπὸ πρώ- 
τῆς, (ΕΝ 1 11, 3) οἱ ἀπὸ τῆς 
πρώτης (οἴ. Οἰμαοὶ. ἀθ οΟηΒΟΝ. 
ΠΙΘῚΣ ΠΗ] ἀπὸ τῆς πρώτης 
εὐϑύς) υἱ τὴν πρώτην (4 ἀδ 
Γογπλα!α οὗ, Μαι. ατ, 8 282, 8) 

ΤΒαογαϊαὶ ΥΟ]. ΤΥ, ϑοοί. 1. 

ΠῸΠ ἀἰϊοιιηΐαν. πἰδὶ ἀθ ἰθΠΊΡΟΓΘΟ, 
εὐ Θυϊαπηβὶ ἀθ ἰοθοὺ ἀἸσθυθηίιν, 
ἰᾶπηθπ τὸ ἀπὸ πρώτης παρα- 
τείχισμα ποθὴ δβϑοὶ ρτοχίιπᾶ 
Ρᾶγε παρατειχίσματος, 48 τη 
βἰσηϊβοατεὶ τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης 
τοῦ παρατειχίσματος, βϑάργοχὶ- 
πλὰ}} παρατείχισμα. Ατ Ποὺ ἰη- 
ΘρΡίμΠπη οβ, ὁπ] πηι [πουϊί 
παρατείχισμα. ᾿ΐααιι8 81. νἱπὶ 
ΙοΘα] 6 πὶ ἰοουίοηϊ ἀπὸ τῆς πρώ- 
τῆς {ὐϊ θῈ ΘΓΘΠΊ118., ΘᾺΠῚ θαπθανα 

(Ομ 51ά. εὅγι. Ρ. 28) τὸ ἀπὸ πρώτης 
προτείχισμα ΒΟ ΘΠ ΠῚ Θββοί, 
4π86 οοηϊθοίανα γ6] ἰάθο ᾿πηριῸ - 
θᾶηᾶᾶ οϑί, αποὰ οχ {τἰρθὰ5 ρτο- 
Ρυρηδου 5 ἀθῖπάε γυδοιιβηϊ 
ΘΟΡΠΠΊ]Π 16 500] ΑἸΠΘΗΪ θη β᾽ 115 
ΟὈνίδη Ῥυοσθάπηῖ, ΝΟΙΪ διυθπὶ 
Ῥαΐανα {Π05 δὰ παρατείχισμα 
ΡΟΥνΘηἾΪ 6. ΠΟΙ ΡΟίτἶ556. ηἶδὶ δχ- 
ΡαΡηδι5. ΡῬΓΟρΡ παρ Πδου 5. απ 6 οἱ 
ΡΙΔοβίαϊο ουδηΐ, ΝᾺΠῚ ΘΧ ΓΔ ΠῚ 
Ῥδυίθηη ΠΉΠῚῚ {ὐδηΒνουϑὶ, ΑΔ ΠῚ 
ΒΘΡ(ΘΠΙΓΙ ΟΠ ]6ΠῚ ἘρἱροἸδγιιπὶ Ρᾶτ- 
ἴθ δἰ 5886. ΟΠ ΒΘη Δ ΠΘΙΙΠῚ δϑῖ, 
ἈροΥθϑϑὶ δϑθηι᾽ (αὖ σοη ΓΑ ΠῚ 

Ρᾶγίθηι δηίθα 8. 1, Ὁ] οἵ, δ4η.); 
ῬΓΟΧΊΠΙΠ ΠῚ 1106 ΠῚ ΡΥ Ο ΡῈ ΡΠ ΟΙΪ ΠῚ 
1Π|πὸ Δ] πδ 10 ἀἰβίαυθαι, Ἐὰ- 
ΟἸΠΠἸπλ6 δηΐπη οορίτανὶ Ροίοϑί ρϑυῖα 
ἤεγα ἔμιῖββθ ἱπίθγνδ!!α ἱπίον δχ- 
ὑγθηηᾶ ΠῚ} οὐ ῬγΟχΙ Π]ἃ ΡΓΟΡα- 

δπδοια δία πῦον ΡΓΟΡτΡ Πᾶ- 
οὐ] 'ρϑἃ. -- ἥρουν τε καὶ 
νὸν ἀπέσυρον. Τπροτῖ, 46 τὸ 
ἰποοπαία, Οἱ, ὈΙοά. ἈΠ ΠΡ Ὁ 
παρεισπεσόντες ἐντὸς τοῦ τξι- 
χίσματος τῆς Ἐπιπολῆς μέρος 
τι τοῦ τείχους κατέβαλον. 

8, ΟΣ Συρακόσιοι 
. Ἑρμοκράτους μετὰ τῶν ἐπι- 

λέχτων ἐπιβοηϑήσαντος ἐξεώ- 

{ 
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Γύλιππος καὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ ἐβοήϑουν ἐκ τῶν προ- 
τειχισμάτων, καὶ ἀδοκήτου τοῖ τολμήματος σφίσιν 
ἐν νυκτὶ γενομένου προσέβαλόν τε τοῖς ᾿4ϑηναίοις 
ἐκπεπληγμένοι καὶ βιασϑέντες ὑπ’ αὐτῶν τὸ πρῶ- 
τον ὑπεχώρησαν. προϊόντων δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων ἐν 
ἀταξίᾳ μᾶλλον ἤδη ὡς κεκρατηκότων καὶ βουλο- 
μένων διὰ παντὸς τοῦ μήπω μεμαχημένου τῶν 
ἐναντίων ὡς τάχιστα διελθεῖν, ἵνα μὴ ἀνέντων 
σφῶν τῆς ἐφόδου αὖϑις ξυστραφῶσιν, οἱ Βοιωτοὶ 
πρῶτοι αὐτοῖς ἀντέσχον καὶ προσβαλόντες ἔτρεψαν 
τε καὶ ἐς φυγὴν κατέστησαν. 

44, Καὶ ἐνταῦϑα ἤδη ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ 
ἀπορίᾳ ἐγίγνοντο οἵ ᾿4ϑηναῖοι, ἣν οὐδὲ πυϑέσϑαι 

8 6. ἐν νυκτὶ σφίσι Οἀ55. Αὐρ. 6]. ,εη. Τ΄. Ρᾳ]. 1{. Η. Β66. 
Ματο. Μ. οὐ ἀπάθοϊπὶ γε] ἰγθάθοϊπι 8}1}. 

προσέβαλόν Βερ. Ματγο. Ε. Τιαρᾷ. δᾶ ὑπεχώρησαν τρίυπι, τε]ϊ- 
ααὶ προσέβαλλόν. 

8. 7, πρότεροι δαί. 

σϑησαν οἵ ᾿Αϑηναῖοι ῬδΓΌΤη 
Β0ΌΠ ΠΟΙ πἷο ἐπιλέκτοις, ατ05 
ἔαραίοβ 6555. ὃ ὅ ϑδυαϊνίπηιιβ, 
νἱοίουϊαπι τπαχὶπιθ ἐυϊθιιθπβ Ὀϊοά. 
ϑιος ΧΠῚ 115 4. ὙΠῸ ρ ϊακι 
ΡΙαι. ΝΙΊο, 21. -- οὗ ξύμμαχοι 
ἐς παὶ οὗ μετ᾽ αὐτοῦ. 51 
οἵ ξύμμαχοι πο 146 πὶ δαηί αὐ- 
αὰθ 8 Α, οἵ μετ᾽ αὐτοῦ ἀδθοηϊ 
6558 οὗ ἄλλοι Σικελιῶται. ὅεα 
ΟἿΠῚ τοὺς μετὰ τοῦ Γυλίππου 
6888 τοὺς ἔκ τῆς ἄλλης Ἕλλά- 
δὸς νου ὶβίγη 8 5ἰ1, οὗ ξύ μα- 
χοι τἰἷο νἱἀθηανῦ 6586 οἵ ἄλλοι 
Σικελιῶται. 
8 1. διὰ παντὸς τοῦ 

μήπω Μμεμαχημένου τῶν 
ἐναντίων. ,,Ἀοδοῖίι5. ραίανὶΐ 
Θδπ Ρδγίθπὶ Ποβίϊαπιὶ ἀθβί σηδυΪ, 
αὐᾶθ ΘΧΡΟΥΒ οογίδηηϊ η5. ΠΟΙ ΠῚ 
Ραρπαγοταί; αποὰ πῊΪΠϊ ψΘΓΌΤη 
νἱἀθίαν οὐ πο ΟὔΒΟΘΓΘ 6 νΘΓΌΪΒ5, 
4πᾶε πιοχ δάαϊ ΤΠ πον ἀ 465, οο1- 
Πρ ροίεβις ας, ὅϊο τὸ μα- 
χόμενον ΤΥ 96, 4. ΟΓἷϑ, δάη. Π 
45, 1, Ὄεϊπας διελϑεῖν ἀ6- 
ἔπη ρι, ῥογεϊρ τυοτ θη, τλα]6 Ροϑί 
Βα. εὐ ΒΙοοχηῖ, ἱἰπίογργοίδίαν 

ΟἸα55. δβδγθῃβ ΠῚ 46, 8 διεξελη- 
λύϑασι διὰ πασῶν τῶν ξημιῶν, 
αὐποά Ρ΄απθ ἀϊνθυβαπι δϑ; βίρῃηῖς- 
ἤοαὺ ρϑυνδάβθιθβ μεν Ποβίθϑ 
ΘΟΒ6118 αἰδββίρδγε. --- τοῖς 49 η- 
ναΐοις, 5011. ἴἴ5,) 4υὶ οὐπὶ 
Ῥθπιοβίμθηθ ΘΡδηΐ, αἰ ἀρρᾶγθί 6χ 
προϊόντων 8.1 ΘΟΠΪδ Ο Οἰιπὶ ἐχώ- 
ρθουν ἐς τὸ πρόσϑεν 8 ὅ. -- 
οἵ Βοιωτοί. ,..Ηἰ Βοροι νἱὶ- 
ἀθπηίαν ἔα1588 ὙΠοβρίθηβαβ ΤιοοΥὶβ 
δἄνθοιὶ (25, 8); ρϑ78, ἔογίαββθ 
ΤΑΪΠΟΥ, ἰγθοθηζογαιη 19, 8 σ0πι- 
γ] ΘΠ ΟΥϑΙΟΛ απ. Οθίθγοβ ΓΟ 8 0116 
εβδύ ἴπ ᾿ἰβ πανὶθιβ [αἷ556.), 486 
Ῥοβίρα δάνθπογιπί. Ψ]α, 50, 1.“ 
ΤΗΐγΙν, ΗΗϊβί, Ἃἀτ. ΠῚ Ρ. 488. 
6 πιοάο, απὸ δὶ Βοροίϊ γοϑϑίϊ- 
Τρ εν οἷς. ὉΠΟν 

ὅαρ. 44. 81. ἥν. ,,Αοου- 
βδιϊντμι 66 Ὸ ΟΡΙΠΟΥ 510 Θχρ]ϊοδη- 
ἀυπι 6556.) υὖ Βο.]ρίΟΓΘπι βίδίια- 
Ἰ]Β ῬΘΡΘΘΡΘ. ΨΟΪ 556 ὅτῳ τρό- 
πῳ ξυνηνέχϑη (ἡ ταραχῇ), 584 
ἕκαστα Ἰπίου ροϑὶίο ογδίϊοΠοπὶ 
σνατησηδίϊοῖβ ἰθρὶθι8 ΡΆγαπα 60η- 
Θ.ΠΘη 6 ΠῚ [Ἀοίαπι 6586. ΑΤἢ,, 
ααἱ ΒΙοοπιβε!αϊο οἰΐπι ἡ Ἰδρ θη τιπι 
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ῥάδιον ἦν οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων ὅτῳ τρόπῳ ἕκαστα 
ξυνηνέχϑη. ἐν μὲν γὰρ ἡμέρᾳ σαφέστερα μέν, 
ὅμως δὲ οὐδὲ ταῦτα οἵ παραγενόμενοι. πάντα πλὴν 
τὸ χαϑ'᾽ ἑαυτὸν ἕκαστος μόλις οἶδεν" ἐν δὲ νυπκτο- 
μαχίᾳ, ἣ μόνη δὴ στρατοπέδων. μεγάλων ἔν γὲ 
τῷδε τῷ πολέμῳ ἐγένετο, πῶς ἄν τις σαφῶς τι 
ἤδει; ἣν μὲν γὰρ σελήνη λαμπρά, ἑώρων δὲ οὕτως 
ἀλλήλους ὡς ἐν σελήνῃ εἰκὸς τὴν μὲν ὄψιν τοῦ 
σώματος προορᾶν, τὴν δὲ γνῶσιν τοῦ οἰκείου 
ἀπιστεῖσϑαι. ὁπλῖται δὲ ἀμφοτέρων οὐκ ὀλίγοι ἐν 
στενοχωρίᾳ ἀνεστρέφοντο. χαὶ τῶν ᾿᾿ϑηναίων οἵ 
μὲν ἤδη ἐνικῶντο, οἱ δὲ ἔτι τῇ πρώτῃ ἐφόδῳ ἀήσ- 
σητοι ἐχώρουν. πολὺ δὲ καὶ τοῦ ἄλλου στρατεύ- 
ματος αὐτοῖς τὸ μὲν ἄρτι ἀνεβεβήκει, τὸ δ᾽ ἔτι 
προσανήῇει, ὥστ᾽ οὐκ ἠπίσταντο πρὸς ὅ τι χρὴ χῸ}:- 

ὕΔρ. 44. 8 1. ΡΓὸ οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων γΘΓΡῚ5 οὔτε ἀπὸ ᾿4ϑη- 
ναίων οὔτε ἀπὸ Συρακουσίων καὶ τῶν ἑκατέροις ξυμμάχων 
Η, εχ δδάδιῃ 56}0]. ᾿πίθγρυθίδι!η6. 

ἔν γε Και. αν. Μοβααὰ.; ἱπ γΘ]]4 15 γέ αθεβί, αυοα οἰορϑηίον 
δοοΘββίί. ἘχομιρΙἃ Βα ϊπ5 ραρείουϊδο ἴῖ Ῥοϑί Ρυδοροϑἰτἰοποπὶ ἐτϑϊ θοίαο 
βαπί ΠῚ ὅ9, 8 πρό γε τούτου, 11 ΤΊ, 4 ἔς γε ἐκεῖνον τὸν χρόνον. 
785: 1. ΨΠΠῸΤ 

8 8. ἀνεβεβήκει 455. Αὐρ. 
βεβήκει. Οἷ 54. 4, 2. 

6588 5ι5ρ᾽08{0 ρΘΥΒαδϑὶτ. --- οὐδ᾽ 
ἀφ᾽ ἕτέρων. ἴπᾶᾷθ Ἀρρᾶγενε 
Ῥογοοπίατξατη ΤἬπον αἰ θη αὐγϑηι- 
416 Ῥᾶγίθῃῃ ἴῃ ῃοο θ6110 δαἀποίαί 
Βδὰα. ΟΝ 26... οἱ 1θὶ 8ᾶη. 
᾿ς γΘΡΡῚΒ οἵ. ἡππ, ΠΟΟΥ 4 - 
ἐν : «ἡμέρᾳ, 1: Ε: ἐν τῇ καϑ'᾽ 
ἡμέραν μάχῃ. -- σαφέστερα 
μέν. Αὐυδὶ ἐστὶ τὰ ξυμβαί- 
νοντα 8. γιγνόμενα ΘΧ ΒΌΡρΘΥΪΟΤΘ 
ξυνηΡ ξεν η. --- οὐδὲ ταῦτα, 
Ἰ, 6. τὰ ἐν ἡμέρᾳ γιγνόμενα. 
Οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ἐναβίγα ὁοπίοῖς 
Κυυθρ. -- πῶς ἂν... ὔδει, 
ἀποπιοᾶο «νον πον βου 

8 2. οὕτως͵ ΠΡ προορᾶν, 
»ἷ. 6. “οὕτως ὡς εἰκός ἐστιν) 

ὁρᾶν ἐν σελήνῃ, ὥστε τὴν ὄψ. 
τοῦ σώμ. προορ." Βᾶυ. ἔχ- 
Ρἰαπαιῖο. Ἰρίταῦ δοοθβϑὶι, Τὴν 

ΟΙ. Τ. ΡᾺ]. 1, Β6ρ., τεϊααὶ ἀνα- 

ὄψιν τινὸς προορᾶν τί αἸοίατη 

δβδύ αὖ δὶ τὴν ϑέαν. Οἷ, 1μο0. 
Ῥάᾶγδὶ, αν. ΠΡ. 512. ϑρπίβοαι 
ααΐοπι προορᾶν ἃ πί8 58 νι 6τα. 
Οἵ. 25, 7. ἘΒτγυβα προσορᾶν 
δεν. 1. Ι.,Ρ. 299. δε τὸ οἵ. 
ΡΙαΐ, 1. ἃ... αὶ ΑἸΠ ΘΗ Θη565 Ἰαπδῖῃ 
Ροϑβί 86 μαρεῖββ6 αὐαᾶῖι, --- ἀπεσ- 
τεῖσϑαι, ἰηοογίδτη 685 8 6. 
ΟἿ 68, 2. Τοπιοτ ἀποστέ- 
ρέσϑοαι 5Ξῖνε ἀπεστερῆσϑαι ἤευν, 
ΠΗ]: 
8 8. τῇ “πρώτῃ ἐφόδῳ 

ἀήσσητοι ἐχώρουν, ῬΥΎΪΠῸ 
ἴῃροῖὰα (οοάθ ἱπροία 
4 ἃ 6 ΠῚ ἰπῖτ1ο ΠΡΟ Ρδη 1) ἴῃ - 
υἱοῦ ρυοσοάεοραπί, Ο. 49, ὅ. 
- χρῇ. Οἱ δύῃ. Γ.91:.ὕὉ 
τὰ πρόσϑεν, Δι ϊονϊοτα; ϊ, 6. 
ΡΙΪπιᾶ 6 δρπιηΐβ ρᾶγίθ85. -- 

γῇ: 
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ρῆσαι. ἤδη γὰρ τὰ πρόσϑεν τῆς τροπῆς “γεγενημέ- 
νης ἐτετάρακτο πάντα καὶ χαλεπὰ ἦν ὑπὸ τῆς βοῆς 
διαγνῶναι. οἵ τὲ γὰρ Συρακόσιοι χαὶ οἵ ξύμμαχοι 
ὡς ,“ρατοῦντες παρεχελεύοντό τὲ χραυγῇ οὐκ ὀλίγῃ 
χρώμενοι, ἀδύνατον ὃν ἐν νυκτὶ ἄλλῳ τῳ σημῆ- 
ναι. καὶ ἅμα τοὺς προσφερομένους ἐδέχοντο᾽ οἵ 
τε ᾿“ϑηναῖοι ἐζήτουν τε σφᾶς αὐτοὺς καὶ πᾶν τὸ 
ἐξ ἐναντίας, καὶ εἰ φίλιον εἴη τῶν ἤδη πάλιν φευ- 
γόντων, πολέμιον ἐνόμιζον, καὶ τοῖς ἐρωτήμασι τοῦ 

ξυνϑήματος πυκνοῖς χθώμενοι διὰ τὸ μὴ εἶναι 
ἄλλῳ τῷ γνωρίσαι, σφίσι τὲ αὐτοῖς ϑόρυβον πολὺν 
παρεῖχον ἅμα πάντες ἐρωτῶντες καὶ τοῖς πολεμίοις 
σαφὲς αὐτὸ κατέστησαν᾽ τὸ δ᾽ ἐκείνων οὐχ ὁμοίως 
ἠπίσταντο, διὰ τὸ κρατοῦντας αὐτοὺς καὶ μὴ δι- 
εσπασμένους ἧσσον ἀγνοεῖσϑαι, ὥστ᾽. εἰ μὲν ἐντύ-- 

χοιέν τισι κρείσσους ὄντες τῶν ΠῚ διέφευ-- 
γον αὐτοὺς ἅτε ἐχκείχων ἐπιστάμενοι τὸ ξύνϑημα, 

τὸ πρόσϑεν γαῖ, 5ε6α ἰὰ 46 τβπρογο ροιϊὰβ ἀἰοϊίαγ, ΠΟ ΡΓῸ 
ἐν τοῖς πρόσϑεν ψ6] ϑ᾽ Π}} 0115. 

ὃ 4. ὡς Ἀρατοῦντες γαΐ,, σε ααϊ, ὡς ὁ]. ΟΥ αάη, 
τὸ ἐξ ἐναντίας Ναι. εἱ 561|0]. γοάφεται καὶ πᾶν τὸ ἐξ ἐναν- 

τίας, τὸ ἐξεναντίον Η., τὸ ἐναντίον τοϊϊααϊ, 
φίλον ΟἸ. Β45. Ὁ. 1. Οἢ, 534. Υ 41, 8. 

χαλεπὰ ἦν. «διαγνῶναι, δ6χ ἴΐβ 4αυἱ ἰδπὶ Γϑίγο ἔασὶθ- 
501}. τὰ πρόσϑεν. ΟΕ 11,2 τὸ δαπί, μοβίθϑ ριαταθἃηΐ, ἀπ 
παλαιότερα σαφῶς εὑρεῖν ἀδυ- 416 δαπεοί. τῶν φευγόντων εχ 
νατὰ ἦν ἰδίᾳ δάη. εἴη Ροπάοῖ, Νοὴ Ἰοθ οὰπὶ δὰ 

ἐναντίας τοΐενταε, 
[ρΊΘθδηΐ 115 

8 4. ὡς κρατοῦντες, ἰδπ- πᾶν τὸ ἐξ 
αὐδηὶ γἱούοτ 85, 56 γ᾽ οί 6 5 
ε556 5Θη 016 Π068. τξ πραυγῇ 

οὐκ ὀλίγῃ χρώμενοι δα ἄτι0 
τ ΘΠΊθ τ παρεκελεύοντό τε. 
καὶ ἅμα. .. ἐδέχοντο Ῥανῖτον 
Ρουμ ποῦ. -- ἀδύνατον ὄν. Οἱ. 
δάῃ, 12, 2, - τοὺς προσφε- 
ρομένους ἐδέχοντο. Ροτι.: 
ΘοΟΥατη, 4Ααἱ 56 Γοτορδηί οΌὉ- 
ν᾽ δῖ, ἵπῇ} 6 πιτὴ 5151} 6 - 
θαηῖ. -- σφᾶς αὐτούς, ἰ. 6. 

ἀλλήλους. Οἱ. δάη, ΤΥ 125.,.9: 
-- πᾶν τὸ ἐξ ἐναντίας ... 
πολέμιον ἐνόμιξον, ει 
ΟἸΏΠ 65 αὺὐἱ 6οχΧ Δάν γ80 
ογδηΐ, οὐϊδηιβὶ δηϊοὶ οβϑϑηΐ 

αυοὰ ΟΠΊΠ68. ααϊ 
ἉΤΉΪΟΙ ἐγαπί. ἢ6 Ἰοθιμοπο ἐξ 
ἐναντίας οἵ, ΙΡ 838, 1. 88, 8, 48 
ΠΘαΐγῸ 8άη. ΠΠ 48, ΕἸΟΙ͂ΘΕ γνω- 
ρίσαι. Αὐυὰὶ σφᾶς αὐτους. ᾿ 

ὃ ὅ. ὥστ᾽, εἰ μὲν ἐντυ- 
χοιέν φυσι ..] τὸ, ἑξῆς ὥστε, 
εἰ μέν τισιν ἐντύχοιεν τῶν 
πολεμίων κρείσσους ὄντες, διέ- 
φυγον αὐτοὺς οἵ πολέμιοι. 
56Π0]., ἂρ απεπὶ διέφευγον 
Ἰερϑθηααπι. [ἷπῃ Ποὺ ψϑῦθο ἰσίταν 
5. ᾽ ΘΟ] ΠΊ πη αἰαίτ τη οϑί, αὖ 58 606. 
5ίηθ. ἰάοποᾶ σαιβα οὔτοι ροϑβί 
διέφευγον «αἀάϊε εν. ϑπα, 
Τῆσο. Ρ. 98. 
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6 εἰ δ᾽ αὐτοὶ μὴ ὑποκχρίνοιντο, διεφϑείροντο. μέγι-- 
στον δὲ καὶ οὐχ ἥκιστα ἔβλαψε καὶ ὁ παιανισμός" 
ἀπὸ γὰρ ἀμφοτέρων παραπλήσιος ὧν ἀπορίαν παρ- 
εἶχεν. οἵ τὲ γὰρ ᾿Δργεῖοι καὶ οἵ Κερκυραῖοι καὶ 
ὅσον “΄ωρικὸν μετ᾽ ᾿ϑηναίων ἣν ὁπότε παιανί- 
σειαν, φόβον παρεῖχε τοῖς ᾿4ϑηναίοις, οἵ τε πολέ- 

τ μιοι ὁμοίως. ὥστε τέλος ξυμπεσόντες αὑτοῖς κατὰ 
πολλὰ τοῦ στρατοπέδου, ἐπεὶ ἅπαξ ἐταράχϑησαν, 
φίλοι τὲ φίλοις καὶ πολῖται πολίταις. οὐ μόνον 
ἐς φόβον καϑίστασαν, ἀλλὰ καὶ ἐς χεῖρας ἀλλήλοις 

8 ἐλϑόντες μόλις ἀπελύοντο. καὶ διωκόμενοι κατά 
τε τῶν κρημνῶν [οἷ πολλοὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς 

8 ὅ. κρένοιντο ροϑὺ ἰδοιπαπὶ αί,, ἀποκρίνοιντο Μ. οοττν, Απρ. 
γυϊραίαμη τποπίπν Επβίδιῃ, Εινπν. δῖα, ῬΗοῖ, Ῥμαν, ΟἿ Βοῃν οΙθἢ, 
84 ΑΥὐτὶ, ΠΙ Ρ. 1160 οἱ δάηῃ, 

8. 0. καὶ Ροβι ἔβλαψε οπι. Τὶ. Ψαί., 
παιωνισμόὸς εἰ πιοχ παιωνίσειαν οοἀα. Ἴοιβε ῬΙανίτηὶ. 

ΙΝ 45, 8. 
8. 1. καϑίστησαν γαϊι,, τϑὶϊααὶ κατέστησαν. Ιῃ 110. 51 νἱτ0 

᾿ϊθοΡαίππη. ὁδί, βου! ΟΥΙ5. πΊδηιιπὶ ἀρ ΠΟΒοἰπι5, (πο ΡΥΆΘΙΘΓ ᾿πη ρου, 
ἀπελύοντο ΘΟμΠυπηδι Ρουν θυ βἃ Ἰατογρποίδιϊο 5010]. τὸ ἑξῆς" φίλοι 
τε φίλοις καὶ πολῖται πολίταις οὐ μόνον εἰς χεῖρας ἀλλήλοις 
ἐλϑόντες ἀπελύοντο, ἀλλὰ καὶ εἰς φόβον καθίστασαν, αυἱ Ποὴ 
Ἰη 6] οχὶς φέλοις οἱ πολίταις ἃ ξυμπεσόντες ΡῬθπάοτγο οἱ καθίστασαν 
γϑυθὶ ΟὈϊοοίμ πη 6Χ Βαρογίονα αὐτοῖς τερθίθπααπιὶ 6556. Οἱ, δάῃ. 

Οὗ Τοῦ. δὰ ὅορὶι. Αἰ. 289 

Ἰοηρσα Ρ᾽αγῖπιϊ Παρ θηΐ. 
Ὅν ποῖ 

8 8. ῥιπτοῦντες Ναι. Η. Βα5. τ. 
εὐ ἃ. Ὀῖπα. Ιοχ, ΒόρΠοο!. 85. ν, ῤῥέπτω. 

8 6. ὑποκρένοιντο, το- 
Βροηάοτγοπί. Οἱ, Ηογοά. 1 78. 
91: 164: ΠῚ 119: ΑἸαυδηίο 

ΡοΪγρίοιοη). Οἷ. δάη. θ4, 2. -- 
καϑίστασαν, 511]. αὕὔτους. 
Οὗ, δάη. ΥἹ 16, 47.) ὩΣ 

ταηθὶ ὑποκρίνεσθαι αὖ ἀπο- ὃ 8. κατά τε τῶν κρη- 
κρίνεσθαι ΑἸοντα ραϊαὶ ϑοΠηΠΊοΥ- μνῶν εἰ. Αηριαδίὶ εὐ ρΓδθ- 
Ὀγοάι. ϑ'οαθηΐο, Ρ. 26, -- μέ- ταριὶ δάϊταβ8 Ἐρὶρο!δγαπι ἀρυά 
γιστον δὲ καὶ οὐχ ἥκιστα. Ἐαγγαϊαπι 5᾽ σηἰ Ποδηταν, --- [οἵ] 
θὲ η͵β5 οοπϊπηοιϊβ οἵ, δάμπ. 19,3, πολλοί. “Ανίοαϊαβ. ἴα 58- 
ΠΙ 40, 8, ἀξ βἰηριυαυὶ μέγιστον 
δάη, Ϊ 50, ὅ. ---παιανισμός. 

Οὗ δάῃ. 1 80, ὅ. --- παρξδῖχεν. 
Βίπια! πα] τοῦτο (τὸ παιανί- 
ξειν). -- οἷ ΤῈ πολέωιοι 
ὁμοίως] ἀπὸ κοινοῦ τὸ ὁπότε 
παιωνίσειαν φόβον παρεῖχον. 
ἘΠ ΟΕ ΉΣ αι} στ ἢ. εἷΞ 

ταις. Παιῖν 08 τοίου δὰ ξυμπε- 
σόντες αὑτοῖς. Ρτδείοτθα αἱ- 
ἰδπάθ ρᾶγοριηθηοῦ. οδβιαπι (νο} 

ΒΡΘοία5. οϑύ ΒΙοοπιῇοιάϊο εἰ Καιο- 
Θσθτο, ΟἸΠῚ ΠΟῚ ΨΘΙΙΒΙ Π1]6 5]. 
ΠιδῖΟΓΘ ΠῚ Ριΐίθη. γοὶ ΡἰθγΟϑα 116 
6Χ γα ρίθι15 586. ρυδθοϊρ᾽ δ πΐθ5. ΡῸΓ- 
1556, ἔβι ἰὰ ᾿ἴ8,, 486. Ρϑ8|0 
γμοβὺ ἀκ βϑῦνϑιϊβ, οὖ 118) 4τιᾶθ 
45, 2 Ἰερσαητιν, Ρϑι ΠῚ ΘΟΉΒ6η- 
(1 θα τη. ΡΙαΐαγο απ. Νίο, 1. ἃ, 
(φυὶ οἱ δὲ κατὰ τῶν κρημνῶν 
ὀλισϑαίνοντες ΒΟ ρ511) ἀὐιϊοα- 
ΙῸπ| νἱάουὶ ἴῃ 5110 ΘΧΘΠΊΡΙΟ ΠΟ 



τροπαῖα καὶ 
ἀριϑιμὸς τῶν 
ἀποϑανόν- 

τῶν. 

102 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΤΡΑΦΗΣ Η, μδ΄. με΄. με΄. 

ἀπώλλυντο, στενῆς οὔσης τῆς ἀπὸ τῶν ᾿Επιπολῶν 
πάλιν καταβάσεως, καὶ ἐπειδὴ ἐς τὸ ὁμαλὸν οἵ σῳ- 
ζόμενοι ἄνωϑεν καταβαῖεν, οἵ μὲν πολλοὶ αὐτῶν 
καὶ ὅσοι ἦσαν τῶν προτέρων στρατιωτῶν ἐμπειρίᾳ 

μᾶλλον τῆς χώρας ἐς τὸ στρατόπεδον διεφιίγγανον, 
οἵ δὲ ὕστερον ἥκοντες εἰσὶν οἱ διαμαρτόντες τῶν 
ὁδῶν κατὰ τὴν χώραν ἐπλανήϑησαν᾽ οὕς, ἐπειδὴ 
ἡμέρα ἐγένετο, οἱ ἱππῆς τῶν Συρακοσίων περιελά-- 
σαντὲς διέφϑειραν. 

45. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν Συρακόσιοι δύο 
τροπαῖα ἔστησαν, ἐπί τὲ ταῖς ᾿Ἐπιπολαῖς ἡ ἡ προσ- 
βασις καὶ κατὰ τὸ χωρίον ἧ οἱ Βοιωτοὶ πρῶτον 
ἀντέστησαν, οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι τοὺς νεχροὺς ὑπο- 

καταβαῖεν Ναί... τοϊ αἱ καταβαίνοιεν. ϑ6α {Ππ4 ἀρίϊπ5. 6δϑί, 
αὐ ΠΟΠ 60 θη ρο"]5 ΠΊΟΙηθηΐο, 410 ἀοβοθημαθρθηΐ, γΘΓ.ηΊ τὶ ἀθβοθπ- 
ἀἸ558}0, ἴῃ οαβίγα βαϊνὶ ρϑυνθη! θ ϑηΐ, 

οἵ μὲν Ὃπι. 458. Μ. Αὐὑρ. 6]. γεη. Τ. Ραὶ. Τὸ, Βδρ. Μαγο. Ὁ, 
Ε. Μοβαυ. Κ᾿ πὶ. θδη. οἱ γρ. γαι. 

διέφϑειρον 8855. Μ. Αὐυρ. ΟἹ. πη. Τ, ῬΑ]. 1, Βερ. Μᾶτγο, Ἐς 
ΡΙαΐί. Νῖο. 21. Ουοά πὖῷ ργοραιὶ ροββεί, περιελαύνοντες, αἱ ἐπ- 
ἐλαύνοντες ἴῃ 511}}}} Ιοόο ΡΙαί. Οπι. 28 ἃ ΒΙοοτηῇ. ΘοΟΠΙραΓϑίο: τού- 
τους μεϑ'᾽ ἡμέραν σποράδας ἐν τῇ χώρᾳ διαφερομένους ἐπ- 
ἑλαύνοντες οἵ ἱππεῖς διέφϑ'ειρον, 5ογ] θθπά πὶ ἴαῖββ δἀηοίδί Π]ά. 

ὕαρ. 45. 8 1. πρῶτον ρΡΙαυτίπηϊ [ΠΡ ι1, 4111 πρῶτοι, αΐί. οηι. 
Πρῶτοι ααυΐάθιη ΒΈΡτα 48, 7. ϑοα Πἴο πηϑ 618 ῬΙδοοί [θοιῖο Θοάϊοιπι 
[ΡΠ αΥΙ ΠΟΥ Π1]. ΝΟΩ Θηΐπη ΠὰΠῸ αυδΟΡΪΓ, αυΐηδπι 6Χ ΟΠ ΠἾ 15 506 115 

Βα ἶδθθ θαπάοηαιιθ ἃ 418 οἱ 
4115. ᾿π ΡΥ ΘΕ 115 ΠΟΘ] ΘοἰαΠη 6558 
δα] ΒΙοοπιῇ, --- τῆς... πά- 
λιν καταβάσεως. »ἘἜδι φαᾶδὶ 
ἘΠῈΠῚ ψνοΟ., 5 Ἡιοαογ λον αὖ- 
φἰεΐσοπ. “ Βαυ. Ρὲ πάλιν οὐπὶ 
ΠΟμΪΠ 6 ἱπποίο ΒΙοοτηΐ, οοΙηραγαὶ 
πάλιν αὐτομόλοις Χεη, Ηἶἴδβί. 
ΨΠ 8, 10. Ααα. ᾿ηἴγὰ 62, 8 οἱ 
10Ὁ. ἀὰ ΘΌΡΠ. ΑἹ, 886. διρηῖς 
Ποατὶ γράϊιππὶ οὐ ἀθβοθηβιηὶ δα 
ΡῬίαπα ἴθυῦϑθ οἶγοᾶ ΑΠΘΔΡαΠΊ οἱ δὰ 
᾿5 πὰρ ῬΟΥΐα5, ὉὉῚ1 οδδίγα 

Θγδηΐ, δἀποίαι 6Ο06}], ΘΌ 6Χ Ῥγὸ- 
ΧΙ ΠῚ15. ΠἸα ποί. ἐμ πειρίᾳ 
μᾶλλον, ἵν 6. διὰ τὸ μᾶλλον 
ἔμπειροι εἶναι. Οἷ, άπ. ὟΙ 88, 
2. -- διεφύγγανον. Βαπο. 
γῈΠῚ ΠἸΘΧΊΟΠΘΙΏ φυγγάνειν ἴῃ οο- 
Ῥυϊδαυῖϊβ ν θυ 5. οὐΐδηι ἀρπα Αἰιϊοο5 

Ἰηίογά πὶ τορουϊ ἤδθο ΘΧΘΠΊρΡΙἃ 
ἀοσθηὶ ἃ Κυαθρ. αδἰϊδία : Αθβϑοῆϊη. 
ΠῚ 10. 208. θειμοβίῃ. ΧΧΠΙῚ 14. 
Αφβοῆῃ. Ῥιύοπ. ὅ283, ΠΡ ΙῈΧ 
Παθθηὺ Αθβοῃ, Ῥγοπι. 518. ΞΟΡΙ.. 
ΕἸ. 182. -- εἰσὶν οἵ. Οὗ δάη. 
ΥἹΙ 88, 4 εὐ ἰηΐτα 48, 2. ---οὖς 
.διέφϑειραν. ῬΙαι. Νίο. Ι᾿ 

- τοὺς δ᾽ ἀποσκεδασϑέντας 
καὶ πλανωμένους ἡμέρας ἐπι- 
γενομένης οἵ ἱππεῖς καταλαμ- 
βάνοντες διέφϑειρον. 

ΟΡ. 45. 8 1. ἡ ἡ πρόο- 
βασις, αὖὧἃ 506 η851:5 65; 
ἰ, 6. 00] ἴῃ ρΙροΙα5. δϑοθπάϊίαν, 
ΒΡ Ποαυὶ πᾶσα ἀπο ΕΣ γα] ΠῚ 
δαἀποίδὺ 1μ68Ε. δρυὰ ΒΙοοπι, 
Ρ. θ86. 6 ἐστί οτοΐββο ἴῃ θπὰη- 
υἰαύϊοπα το αὐϊνα οἵ, δάπ, 1 16. 
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2 σπόνδους ἐκομίσαντο. ἀπέϑανον δὲ οὐχ ὀλίγοι 

αὐτῶν. τε χαὶ τῶν ξυμμά χων, ὅπλα μέντοι ἔτι πλείω 

ἢ κατὰ τοὺς νεκροὺς ἐλήφϑη" οἱ γὰρ κατὰ τῶν 

κρημνῶν βιασϑέντες ἅλλεσϑαι ψιλοὶ [ἄνευ τῶν ἀσπί- 

δῶν] οἱ μὲν ἀπώλοντο, οἵ δ᾽ ἐσώϑησαν. 

40. Μετὰ δὲ τοῦτο οἵ μὲν Συρακόσιοι ὡς Συρακόσιοι 
Σικανὸν καὶ 

ἐπὶ ἀπροσδοκήτῳ εὐπραγίᾳ πάλιν αὖ ὠναρρωσϑέν- Τ υ,ιτέσον 

τες, ὥσπερ καὶ πρότερον, ἐς μὲν ᾿᾿χράγαντα στα- ἡρ ως 

σιάξοντα πεντεκαίδεκα ναυσὶ Σικανὸν ἀπέστειλαν, 

ὅπως ἐπαγάγοιτο τὴν πόλιν, εἰ δύναιτο" 1 ὕλιππος 

δὲ κατὰ γῆν ἐς τὴν ἄλλην Σικελίαν ᾧχετο αὖϑις 

ΘΥΥΔΟΙΒΔΠΟΥΙΠΙ Ὁ αἰ τα ΐ τϑβθυϊηΐ,, 56 ἃ} } Ὁ Οἱ πὶ πὶ ΘΟΠ δον ηὺ ἀαἱ 
οἸ)ϑἰβίθθαπι Κ. δ 0 Κ. 

8 2, ἀπώλλυντο οοἀὰ., «πο ΡτΟρΡίρου ἐσώϑησαν ἴῃ Δοῦ. τὴὰ- 
ἰανὶι Οοθει. δά Ηγρεον. Ρ. ὅ9. ὕοθίαια οηΐπιὶ τοὶ δνθηΐαβ βίρηϊῆ- 
οαῖαν, Βαϊοποπι, αὰὰ (1455. ἱπηρογῆ, ἀοίθπαϊν, ἤθη 1061 6 6 Ἵ ΠΊ1115, 

Ολρ. 40. ὑπαγάγοιτο οοἀά., πἰδὶ αποὰ ὑπαγοιτοῦοη. Κι. Ἐπιοπά. 

ΡΙΌΥ ΘΓ. Μηδπιοβ. ΧΙ τ. 9. Οἢ, δάη. 
ἄλλην Σικελίαν Νὰϊ. Βα5. ὅτ., τοϊααὶ ἄλλην οπι. 564 εἱ 00ῃ- 

{ταν Ῥοβὶϊα οδί ἈΡῸΒ Αϑυϊβθηίππι οἱ 51 ΠΉΠΠ06Ὶ 1, 2 1 ρΊπλι5 καὶ ὁ 
Γύλιππος ἐς τὴν ἄλλην Σ πελέαν ἐπὶ στρατιὰν ὥχετο. 

ὕαρ. 46. πάλιν αὖ. ΟἿ, 64, 
1. Χοηῦ, ΗΙδι νον -4..36. Το. 
ΤΠΘΓΘ ἘΣ 46], Μεΐποκ, ἴῃ θρυμ, 

. 878. -- ὥσπερ: καὶ 

᾿ 3 ΄ 

8 ὃ, ἀπέϑανον δὲ οὐκ ΟΣ ζά ρα 
ὀλίγοι. Ὅσο Π}}Π[1|ἃ οθοϊ ἀΪ556 
οὐ τ 4 ΟΓᾺ ΠῚ ΡΠ 005. ΘΠ ΔΓ ΠῚ Ϊ5 
ἱποο! 65 δναβίβϑα ἰγδαϊύ ΡΙας, ΠΙ 
Νῖο. 231. Ῥυο τηϊΠ| αὐ πσθηῖοβ 
ΟΟΟἶΒ05 6556. βου ΠΙοὰ, ΧΠῚ 
11, ὃ. -Ξ ὅπλα, 5ου τα. Οἷ 
Χοη. Πῖϑ5ι. αν. π 4, 28 ὅπλα 
ἐποιοῦντο οἵ μὲν ἔύλινα, οἵ 
δὲ οἰσύϊνα, καὶ ταῦτα ἐλευ- 
κοῦντο. --οἴ γὰρ... οἵ μέν. 
Οἵ βιασϑέντες.. . οἵ μέν ρον 
ΔΡΡΟΒἰ ΟΠ 6 ΠῚ ρΑγΕ ἰναπι ἀϊοια 
βαπι7) αν ἴῃ ΒΌρθυϊουο οαρὶίο οἵ 
ἥκοντες εἰσὶν οἵ, Ψιλοί ἀυίοπι 
(1 θτ πὶ 68} ΠΟ ἐδ ΡΥ 5}00- 
ἰθοιῖ, βεὰ ργδθαϊοαῖιπη ΘΓ ΟΥΠῚ 
βιασϑέντες ἄλλεσϑαι. [ἄνευ 
τῶν ἀσπίδων 50πὶ ΘΧΡΙπδιῖ0 
ψιλῶν νοεῖβ, ἀλη ᾿Π θυ σ οἱὶ {υ]- 
θυ θη δ πὶ 6556 οορηον ΡΥ ΘΓ ΥΒ. 
ἴη Μπηροπιοβ. ΧΙ γ, 9. Νϑαυο 
δηΐηι αἴοὶ ροίοδὲ ψιλὸς ἄνευ 
τινός ρτὸ ψιλός τινος (Χεη, 
Οὐ 18, 57): 

πρότερον. Υἱά. 41, 4. ΓηἰοΡθᾶ 
δα 6 ΠῚ κατάπληξις οὐκ ὀλίγη 
ἐγένετο αὐτοῖς. ΜΝιά. 42, 2. 
᾿Ἄκραγαντα ΤΟΙΣ τ τον 
Μδβου!παπι ΡΠ 8 αἰίοημϊ προ 
ΒΟ]. 510 ἰοῦ ὅθ; 1. Οἔ, 
Βαυί. αν, πιᾶχ. 8 89) δάη. 6. 
-- πεντεκαίδεκα ναυσὶ 
Σικανὸν ἀπέστειλαν. Οἱ. 
Πϊοά, ΧΠῚ 11,6 Σικανὸν μετὰ 
δώδεκα τριήρων ἀπέστειλαν 
εἰς τὰς ἄλλας πόλεις, αἱ ἀε 
ὀδ υ58ἃ γ6 1 ΠΟῚ ῬΓΟΌΔΌΠ Πα δααϊι, 
-- ἐπαγάγοιτο ουπὶ ΡΊυγ6. 
1. 1. βου θη τπὶ ὁδί). ΠῸἢ ὑπ- 
αγάγοιτο. Νεαιο Θμϊπὶ ἀγθοπὶ ἴπ 
ΒΌΔ πὶ Ροίοβίδίοπι γοάϊροῦθ 
νοϊοθαηΐ, 564 Ρ6Γ ΤΟΥ 8 Π)]- 
ΘΔ ΠῚ Ἐς: οοποῖ αν. Οἷ, 580, 
τ ον 30, εἰ σα ΠΕ Ὸ5: 9, 
- αὖϑις. ὙΠῸ 7 Πλε -- 



» ᾿ - 
οἱ δὲ τῶν' 
“Αϑηναίων 
στρατηγοὶ 

βουλεύονται. 

α) γνώμη 
Ζημοσϑέ- 

γους. 

104 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Ἡ, μζ΄. 

ἄξων στρατιὰν ἔτι, ὡς ἐν ἐλπίδι ὧν καὶ τὰ τείχη 
τῶν ᾿᾿ϑηναίων αἱρήσειν βίᾳ, ἐπειδὴ τὰ ἐν ταῖς 
᾿Επιπολαῖς οὕτω ξυνέβη. 

41. Οἱ δὲ τῶν ᾿ἡϑηναίων στρατηγοὶ ἐν τούτῳ 
ἐβουλεύοντο πρός τὲ τὴν γεγενημένην ξυμφορὰν 
καὶ πρὸς τὴν παροῦσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατὰ 
πάντα ἀρρωστίαν. τοῖς τὲ γὰρ ἐπιχειρήμασιν ἑώρων 
οὐ κατορϑοῦντες καὶ τοὺς στρατιώτας ἀχϑομένους 
τῇ μονῇ. νόσῳ τὲ γὰρ ἐπιέζοντο κατ᾽ ἀμφότερα, 
τῆς τὲ ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ ταύτης οὔσης ἐν ἡ 
ἀσϑενοῦσιν ἄνϑρωποι μάλιστα, χαὶ τὸ χωρίον ἅμα 

ἐν ᾧ ἐστρατοπεδεύοντο ἑλῶδες καὶ χαλεπὸν ἦν" 
τά τε ἄλλα [ὅτι)] ἀνέλπιστα αὐτοῖς ἐφαίνετο. τῷ 
οὖν Ζημοσϑένει οὐκ ἐδόκει ἔτι χρῆναι μένειν, ἀλλ᾽ 
ἅπερ καὶ διανοηϑεὶς ἐς τὰς ᾿Επιπολὰς διεκινδύ- 

(λρ. 47. 81. κατορϑοῦντας Ναὶ. Αἰ1ῖα4ὰ6, 
8.2. καϑ' πρυῆτοκέν τὴν 
ἦν οπι. αι. Ο. Βα5. α. Ὄν ρτὸ 60. ὁοπίθοῖς Ποῦν. 564 οἴ. δάῃ. 
ὅτι οι. γαϊ., ἀλλὰ ὅτι οπι. [ι. Ὅτι Μαιῃ. ὃ 682, 4 εχ νν. 

ἀχϑομ. τῇ μονῇ ἃρίαπι) 6588 οθηβεῖ, αποά Ρροϑδί γάρ ΠΣ ΟἸΠΠΪΠΟ 

πϑαυῖϊί, Βείεγεπάμπι ροίΐϊι5. οϑϑοῦ δὰ ἐπιέζοντο, αιοὰ βου θη Γι τα 
ΟΠ δοτγθηια γοϑίαίὶ. ΟἵἉἍ, φάη. 

8 8. διακινδυνεῦσαι 1ι. Μανο. Ῥα]. Αὑρ, Μ᾿ (85. Τ΄ Εν 6. 
Η., χινδυνεῦσαι δοη., διακινδυνεῦσαι ἂν ἽΝ διακινδυνεύσαιεν 
Ι, Ἰηδηϊνι5. ἴθυτὶ πϑαυϊέ ἴῃ Βθηΐθηιῖα, 4086 βου ριουῖβ, ποη ειη0- 
Βίῃ6η 8 δϑβί. 

ὡς ἐν ἐλπίδι ὦν, ΟἷΆ δάη. "8 οϑυβὶβ (κατ΄ ἀμφότερα) 
40, 2. οἰϊεοίιπι 6558 ἀἰοῖίαν: τῆς τε ρας 

ὕᾶρ. 47. 81. ἐβουλεύ- . ἦν. -- τῆς τε ὥρας ... 
οὐτο πρῦς: οὔσης. Οἱ. ΡΙαι. Νῖο, 1,1. μετο Ὁ Πρός [αυοά 
ΠΟΠΏΛΜΠΙ 5 Ρ 6 ΓΤ ̓π θυρυθίδιὶ παιπηι]} 
ἢΐο βρη ῆοαὶ ἃ ἃ, 6χ, αἱ ἀρ τ Τὴ 
ται Βα. Οἢ, Μϑμ. αν. 8 ὅ91 
β΄ εἰ ἀἄη. ΥἹ 41, 1, 47. Πε τὲ 
νἱά, Π᾽οά, ΧΠῚ 12. ῬΙαι, Νίο. 23. --- 
ἀρρωστίαν - ἀϑυμίαν. Οἵ. 
ΡΙαῦ, Νῖο. 32 πάντες ἠϑύμουν ει 
δάη. ΠῚ 15, 2. 

8. ὃ. νόσῳ τε εεἰ. Ον τηϊ- 
1168 τηδηβίοηθ στγαναιὶ βἰηΐ, οἷὰ5 
τοὶ ἄπδε ὁδιιδᾷθ ἃΙογΠἰαν ν ΘΓ 5 
νόσῳ τε γὰρ ἐπιέξοντο τά τε 
ἀλλα αν ἐφαίνετο. Ὀεϊηάε υἱ 
ΤΑΟΥΒΟ ΡΥΘΙ θυ μία, ρΑτίίον ἀτα- 

πώρου γὰρ ην ἡ ἀρχή. Οἱ, 87, 
1. -- καὶ τὸ χωρίον. . ἦν. 
Δρύμπι ἐσᾶς δ βϑηιθηιῖδθ 90- 
ποχαπὶ καὶ τοῦ χωρίου... ον- 
τος, 568 ΤΙ, Ποὺ τηϑηθγιπ [ἰ- 
θογῖιιθ. Θοηογπιανὶῦ οἱ ΡῸΓ 58 60η- 
βίαγθ νοἱαἱί. Θ᾽ τ Ποὺ ὑγϑηβῖθι5 
ἢὺ ἃ ρϑυιίοῖρῖο δὰ νϑυρθαπὶ αυοὰ 
ἀϊοϊίαν Πηϊίαμπι 1 δὅ7, 4. ΠΙ| 86, 2, 
αὶ οἵ, δά η. --- χαλεπόν, τὰν 8, 
Ἰη584 110 ΓΘ. 

8 3. διακινδυνεῦσαι τὸ 
μετὰ κινδύνων διαβαίνειν. Οἵ. 
1 80, 2 ἐς Ἰωνέαν παρακιν- 

- 

8 
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νευσεν, ἐπειδὴ ἔσφαλτο., ἀπιέναι ἐψηφίζετο καὶ μὴ 
διατρίβειν, ἕως ἔτι τὸ πέλαγος οἷόν τε περαιοῦσϑαι 
καὶ τοῦ στρατεύματος ταῖς γοῦν ἐπελϑούσαις ναυσὶ 
κρατεῖν. καὶ τῇ πόλει ὠφελιμώτερον ἔφη εἶναι πρὸς 
τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ σφῶν ἐπιτειχίζοντας τὸν πόλεμον 
ποιεῖσϑαι ἢ Συρακοσίους, οὖς οὐκέτι ῥάδιον εἶναι 
χειρώσασϑαι" οὐδ᾽ αὖ ἄλλως χρήματα πολλὰ δα- 
πανῶντας εἰκὸς εἶναι προσκαϑῆσϑαι. καὶ ὃ μὲν 
Ζημοσϑένης τοιαῦτα ἐγίγνωσκεν. 

48, Ὁ δὲ Νικίας ἐνόμιξε μὲν καὶ αὐτὸς πό- 
νηρα σφῶν τὰ πράγματα εἶναι. τῷ δὲ λόγῳ οὐκ 
ἐβούλετο αὐτὰ ἀσϑενῆ ἀποδεικνύναι, οὐδ᾽ ἐμφα- 
νῶς σφᾶς ψηφιζομένους μετὰ πολλῶν τὴν ἀναχώ- 

ἀπιέναι ουτῃ Ρδιοῖβ γαι.; ἰοηρθ ΡΙανΐπεὶ ἐξιέναι, ἀἃ αιοὰ τὰοη- 
ἄἀτπιτ. ἢ1}}}} να!οὶ 8, 1 ἐξιέναι ἐκ τῆς Σικελίας. 

(Δρ. 48. 81. πόνηρα 1. αὶ. τη. » πονηρὰ το ᾿ααϊ, Οἱ. Ηεογοά. 
ΤΡ. 191 ἰστέον δὲ ὅτι τὸ πόνηρος ᾿καὶ μόχϑηρος οἵ ᾿ἁττικοὶ 
ἀντὶ τοῦ ὀξύνειν προπαροξύνουσιν, ὅταν τὸν ἐπίπονον καὶ ἐπί- 
μοχϑον σημαίνῃ, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ ψυχὴν φαύλων ὀξύνουσιν. 

δυνεῦσαι. --- τοῦ στρατεύ- 8 4. ἐν τῇ χώρᾳ σφῶν, 
ματος ... Ἀρατεῖν. φ[Ιηϊογ- Π)οοοῖθδθ, Οἱ, 19 54ᾳ. 27 54. - 
ΡΓΘίΘ5 4υ!άεπῃ ΒΡ] θυ Ια 6 ΘΠ 50}0]. 
τὸ στράτευμα ἱἰπιο!!ερσαπι ϑγγα- 
ΟΟΒΔΠΟΥΠ οὐ οαπὶ ἰπβηϊῖνο 
Ἀρατεῖν ἰπποαηΐ ροηθιϊν πὶ τοῦ 
σρατεύματος. Βαιυΐάθπι πρακ6 
πϑοαδβϑιαίθπὶ Πράπ6 8460 οδιι58 Π| 
Ἰάοηθαπὶ ᾿μἶτπ8 ἰηιενργοίδιίϊ οὶ β 
Ῥδγβρίοϊο δίᾳιιθ Τπυογάϊάθιῃ, ὶ 
οο νο] αἰβϑϑῖ, ἀἴβοῦιθ ᾿ημαἀϊοαιτα γα πὶ 
ἔαϊββ8 εχἰβιϊπηο. ἴπηη10 κρατεῖν 
ἢΐο, αὐ 4101 βοχοθπιΐθβ, ἈΌ50 118 
Ροβίϊαπὶ εβϑί, ϑϑηθιίνιιβ διι[6 ΠῚ 
τοῦ στρατούμ. ἴῃ Ρϑυιϊοπο 50]- 
Ἰεπιηἶβ.. Ηλδοκ, Ηοος ποιηΐῃδ 
ἰσῖταν. μῖο εὐ ρβάθβίθι. δὲ Πᾶνα} }8 
ΘΧΘΙοῖτ8 ἀοβίσηαίασ, Νανῖθι8 
16 ΠῚ 58] 6 πὶ γρῦθηβ δάνροιϊβ 
Αἰπεδπίθηβοβ ΒΡ ΟΥΪ ΟΥῸ 5. 6558 
(οἱ. [81, 4) ἀϊσαμπίαν, φαοα οἰ πὶ 
ἱπίοστγαθ, ᾿δθ ογᾶηΐ πϑοᾶϊπὶ ιἱἱ 
ΡΥΐοΓ5 (εἴ, 41, 4) αἰπίοιαε (οἴ. 
86, 1). ῬτγοΥδβιι5. ἰπῈ}}}5 οϑὶ Μδά- 
ν]ΘΙῚΣ οοηϊοοίατα τοῦ ϑεραπεύ- 
ματος (ΛἈάν. οὐ. 1 ρ. 331). 

ἢ Συρακοσίους, ͵ἰ. ε. ἢ πρὸς 
τοὺς Συρ. [τᾷ 4101] φαοαπα ροβὶ 
ΘοΙηραγαιῖνοβ δίαπο, ἰὰ αποὰ 8ὰ 
βουῖρί, ἀἶβου, ΠῚ 21, 8. νϊἱ ἀϊπη8, 
ἈΒῚ ΘΟΠΙΓΑΡΪΒ ΟρροΟΠιπίαγ. ὁ0Π- 
{γᾶνῖα, ΡΥΔΘΡΟΒἰτΙ0η 65 ΠῸΠ ἴζθυδη - 
ἴατ, 5196 ΠῚ 44, ὃ περὶ τοῦ 
μέλλοντος μᾶλλον βουλεύεσθαι 
ἢ του παρόντος, 78. ἀποὺ 
περὶ τῆς ἐμῆς μᾶλλον, ἐν ἴσω 
δὲ καὶ τῆς ἑαυτοῦ, ὙΠ 96, ῷ 
ἐξ ἧς πλείω ἢ τῆς ἀττικῆς 
ὠφελοῦντο. Οἵ, ΠΙ 8, 8 εἱ 
Κγυθρ, ἃτ, 8 608, 9 «δἰαιθ ἀκα 
[,ΔΔιπἰ5 Βάρν, δὰ Πὶν. ΧΧΙΗ 8, 8. 
Εἰδηι ἴῃ ἀϊδίαποιΐοπα ἀρυὰ ἢ 
ενον͵ ἢ εχ οριϊπογαπι ΠΡ ΟΓ ΠῚ 
ἤδσε Ν' 41 ργδοροξίιϊο 86π|6} [ἰὃ- 
σἰτασ, Ρίατα ἀάθαηὶ ϑομδοῖ, δὰ 
ΡΙαῖ, ΓΝ Ρ. 291. Βτγεηϊ. δὰ Ἰβοου. 
Ράπορ. 851, Ιαδρουῖῖζ. δὰ [μποὶ, 
Τοχ. 7. --- οὐ δ᾽ αὖ. ΟἿ δάη. 
1ν 5857.) ὃ. 

Ολρ. 48. 81. μετὰ ποῖλ- 

β) γνώμη 
Νικίου. 
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ρησιν τοῖς πολεμίοις καταγγέλτους γίγνεσϑαι᾽ λαϑεῖν 

γὰρ ἄν, ὁπότε βούλοιντο, τοῦτο ποιοῦντες πολλῷ 
τ Χ , ᾿ ΟΥ̓ “» ΄ 9 3 ε κ 

ἧσσον. τὸ δέ τι καὶ τὰ τῶν πολεμίων, ἀφ΄ ὧν ἐπὶ 

πλέον ἢ οἱ ἄλλοι ἠσϑάνετο αὐτῶν, ἐλπίδος τι ἔτι 

παρεῖχε πονηρότερα τῶν σφετέρων ἔσεσϑαι, ἣν 

καρτερῶσι προσχαϑήμενοι᾽ χρημάτων γὰρ ἀπορίᾳ 
3 Ἁ ᾽ Ψ᾽ Ψ ᾿ Ν Ιὰ -» 

αὐτοὺς ἐχτρυχώσειν, ἄλλως τε καὶ ἐπὶ πλέον (σφῶν) 

ἤδη ταῖς ὑπαρχούσαις ναυσὶ ϑαλασσοκρατούντων. 

καί (ἦν γάρ τι καὶ ἐν ταῖς Συρακούσαις βουλό- 

μένον τοῖς ᾿4Αϑηναίοις τὰ πράγματα ἐνδοῦναι) ἐπ- 

εκηρυκεύετο ὡς αὐτὸν καὶ οὐκ εἴα ἀπανίστασϑαι. 

8 2. Ριὸ δέ τι ἴ{. γαῖ. Ρα]. Αὐς. Μ. οἱ 8111 ποῦπα}}} δ᾽ ἔτι. 
ἀφ᾽ ὧν οπι. Η. 
ἐλπίδας τε Ναί. Η. αἰϊῖᾳαθ. ποππα}}}, 

λῶν. Ἠδεοο, απ86 Κτυθδρ. ἰπ 
Βυβρίοἴοπμθηη γοοᾶνὶῦ, 60 αυοὰ 
σΟΠ51Π1 πὶ οτηηϊαπη ἀποιπὶ Θ0Ὲ- 
νοοᾶπᾶτπιὶ ἔμουῖϊῦ γοβρίοθυθ τθοίθ 
Ραίαν ΒΙοομιί, --- καταγγ ἕλ- 
τους] δήλους διὰ μηνυμάτων. 
ΕΌΒΠΟΙ: ΘΟ ασπ: ΠῚ Θυν ετο-- 
ὁπότε βούλοιντο, 50}. 1α- 
ϑεῖν. --- ποιοῦντες. Ὀοθθθαῦ 
Ρτορτῖθ βουίθεγθ ποιοῦντας. υἱ 
δηΐθ αἰχὶς φαδτίο οᾶ5ι σφᾶς Ψψη- 
φιξομένους .. . καταγγέλτους. 
ϑοὰ ποιηϊηδίνιιπι δά θη γί Π6 
Ῥοβίψαπι 6558 ἃρρᾶτοί δίαυθ ὟΙ 
δ 01: ΟΕ ΒΟῸΣ 

ἘΠ ΒΟ ὁ σι. ὉΠ ΔΠΠΟῚ 
107, 4. --- ἀφ᾽ ὧν... ἠσϑά- 
νετο αὐτῶν, 5οοθῃππιὶ 68; 
4ὰὺᾶθὲ ... ἃ6 115 δηϊπιδά- 
νογξοθαιί, ῬῖῸὸ εἃ ποιύῖ(ϊᾶ 
ΠΟΥ απ, αὐᾶπιο ἃ Ὁ 6 ἃύ. 
Οἷ, Κτυορ. αν. 8 417, 10 δᾶάη. 2. 
-- χρημάτων ἀπορίᾳ; το- 
γιατ (οἷ. δάη. 24, 2. 2ὅ, 1. 27, 
8) ἱπορῖϑ; πᾶπι ἀθ ρεβοιυηΐᾶ 
ἰηἴγα ἀϊσοῦαν (8 8) οὖ ρυοχί πᾶ 
νοῦρθα ἱπάϊοδηι ϑυγδοιβᾶηοθ. 80 
ΑΥΠΘη θη βῖθα5. τηϑιῖὶβ ἰϑίϊα8 Ρο- 
τοι 8 ΤΈΓᾺΏ ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΑΓΙΙΠῚ 
οοπηπηθαία ἱπίθγο! πᾶϊ, ΟἸ855. ἀὰ- 
Ὀἰιαῦ δὴ ΤΙ. ἀπορίαν 5ου]ρ8ευῖ, 
ΝΟΌΪΒ ῬΘΥΒΟΠΆΓΙΠΙ 6558. ν᾽ ἀθίαν 
τὸ ἐκτρυχοῦν, ποη τεὶϊ. -- ἀλ- 

λως τε καὶ... ϑαλασσο- 
κρατούντων. Απὶ ϑαλασσο- 
κρατοῦντες 5010 6 Πα υτὴ 6βύ, φαοὰ 
ἰδ ΠΊ6η 5] βουϊρύθμη ἔα ββϑί, νἱχ ἴῃ 
Βϑηθν απ ΘΟΏΨΘΙΒ.ΠῚ 6586, δ 
σφῶν ρϑυῦῖίον. δία ΠῚ 88, 8. 
ὙΠΠ 76, 4 (οἴ, ΠΙ 18, 7) δάάεη- 
ἄυσμη. (ἐεποίϊνιι5. θηΐτη 5] αὐα5 
ῬΓῸ ποιηλϊηαίνο ρϑυθορ᾽ 6558 
ΠΟ Ῥοΐεϑί, ῃἶβδὶ ἃ ΡΓΟΠΟΠΊΘΗ 
αἀάαίαν δαΐῦ ᾿ρβαϊη ΠΟΠΊΘη ΤΘρΡΘ- 
ἰδίυσ. Νάὰπι ααοὰ Κυρμη. 6ύ. 
τηᾶχ. 8 494 ἃ Ἠεογοά, 1 178 Δ εγί, 
σοποί, ἐούσης τετραγώνου 1θὶ 
ποη δὐβοϊυϊαβ οβϑ, 86 οχ μέτ- 
πον φομάοι (οἴ, Βιοῖη, δὰ ἢ. 
1.), πϑᾷιβ τηϊηβ ἀϊνθύβιιπι. δϑί 
6Χ ἴρβο Τῆν. ἰθίάθπι δἰδίαπι ΠΙ 
10, 2, υδἱὶ οὗ, δάη. --ὀ καὶ ἦν 
γ ἀρ οεί, δ οπιπὶ ΘΟΠ ΟΥ Πηδίϊοπ8 
νου θογαμ οἵ. δάη. ΠῚ 10, 8. οἱ 
Ναᾶν. ϑὅγηί. 8.196 "Ὁ. ϑυθὶθοίαηι 
ἐπεκηρυκεύετο νοΥθὶ ὁχ οδ 581 
δηπητἰδιοπ6 γοροίθη πὶ οϑί. ἤπαπο 
ἀϊοοπαϊ ἀϑὰπὶ ΡΑΥΠῚ ΘΟΡΉΪ ΠῚ 
ΒαθοηβΒ Βαυομθηβί. ἰπ ΡΒΠοΪ. 
ΧΧΧΥΠ Ρ. 59 5υδβῖυ, αὐ ἀὰς ἦν 
ἀο!ογθίαν δὰν ὃ δπίθ ἐπεκηρυ- 
κεύετο δἀὐδονοίασ. Αὐ αυοπιοᾶο 
Ποῦ δπαηίϊδίαμη οδαβαμῃ δὰ δΧ- 
ΡΠ ϊοαύοπθπι ΒΌΡ ον ουΪ8 ΘΟ ΠΘΓΘ 
Ῥοίεδιῦ -- ἐπεκηρυκεύυξτο. 
.» ΕἘπικηρυκεύεσϑ'αι [ἴὸ Ρε᾿ κα- 



Ὁ ΕΤῸΣ ὙΤ. ΘΕΡΟΣ. (Ὑ 48.) 101 

8 ἃ ἐπιστάμενος τῷ μὲν ἔργῳ ἔτι ἐπ᾿ ἀμφότερα ἔχων 
καὶ διασκοπῶν ἀνεῖχε, τῷ δ᾽ ἐμφανεῖ τότε λόγῳ 
οὐὖκ ἔφη ἀπάξειν τὴν στρατιάν. εὖ γὰρ εἰδέναι ὃ ὅτι 
᾿4ϑηναῖοι σφῶν ταῦτα οὐκ ἀποδέξονται ὥστε μὴ 
αὐτῶν ψηφισαμένων ἀπελϑεῖν. καὶ γὰρ οὐ τοὺς 
αὐτοὺς ψηφιεῖσϑαί, τὲ περὶ σφῶν [αὐτῶν] καὶ τὰ 
πράγματα ὥσπερ καὶ αὐτοὶ ὁρῶντας καὶ οὐκ ἄλ- 
λων ἐπιτιμήσει ἀκούοντας γνώσεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 

8 8. ἀκούοντας Ναὶ. Μ. πι. ". Ὁ. Η.1., ἀκούσοντας αν., ἀκού- 
σαντες Μοβαυ, ἀκούσαντας τοϊϊααὶ, 

διαβάλλοι οοαὰ. Οἷἁ, δάῃ. 

τάχρησιν αἰοὶ ἀθ πιη}15. ἃ ρυὶ- 
νδι15 αυἱ θα δγὴ ΟΙα που πΠ| Π1155]5. 
«ᾳυοᾶ ρὲῖ διαγγέλους 5Ἰ᾽σπϊἤοατα 
ΘΠ τα 73; 2. τοῦθ τησηοῦ 

Ῥονίαβ; ατιἃ 516 ηἰοδί!οπ 6. ἐδ πὶ 
Ῥδυϊο ροβὺ 49, 1 6δο αἰὰν ΤΠα- 
οΥ̓α14 65, ΓΑἀά, ὙΠ] 44, 1.1 Νάιῃ 
οὶ ἐπικηρυκεύσασϑαι αἰ- 
οαπίαγ πὶ ποιηΐπθ ΡΒ] οο κή- 
ρυκας εἱ Ιεραίοβ πηἰψεπηι. “ Τ Κ. 
- οὐκ εἴα, νοίαραί, ἀϊ5- 
βΒυδάεθαί. 
8 8. ἐπ’ ἀμφότερα ἔχων. 

{πὸ γουθὸ ἐπαμφοτερίξζων, ἴῃ 
αὐτᾶιηαιι6 Ῥαγίθπὶ ἴῃ οἰ πἃ- 
[5. -- διασκοπῶν ἀνεῖχε] 
ἤγουν. διστάζων εἴτε χρὴ μέ- 
νειν εἴτε ἀπιέναι, οὐδεμιᾷ προσ- 
ἐτίϑετο γνώμῃ. τοῦτο γάρ ἐστι 
τὸ διασκοπῶν ἀνεῖχε. ΞΟΠ]. 
ἀνεῖχε ἰρσὶταν ἸῃΈΡΘ Π 511 ν8 αἸοίαπι 
δϑὲ δἰ πιΠῖιον δἴᾳαθ ἐπέχειν. 
ΓΑΡΓΟΥ ΠΤ ΒουρίαγΔΤη 5818 ἰπτασον 
Ὁῖο (855. ΟΕΧΎΤΙ 12, 8 ἔτι δια- 
σκοπῶν ὅ τι πραϊξῃ ἀνεῖχε. 
Οἱ. Τῆυο. ὙΠῚΙ 94, 2. -- τῷ 
ἐμφανεῖ τότε λόγῳ. Ήδοο 
ΒΌΡΘΡΙουὶ τῷ ἔργῳ ΟΠ γυῖα 6556 
Ἀρρᾶγοῖ, Βόνογα, ἱπαυῖΐ βου ρίου, 
ΝΙοῖαβ δάπαο ἀμυθιταθαῦ, πἰτὰπὶ 
δχϑγοϊίῃτη θά ποογοῖ Πθοπ 6, νΘΡΌΪ5 
νθγῸ, 4.Ιθ 18. ΡΙδτη. αὐοθαύιι", 56 
ΟΟρ᾿Ά5. 6556. Δα πο ΣΤ απ πορανῖῇ. 
-- σφῶν... ἀποδέξονται. 
(ἀδπεί, ρεπάθι οχ ταῦτα. ΟἿ, δάη. 
Ι 84, 1. Ὧε νοῦϑὶ ἀποδέχεσθαι 
βϑηιθηιῖα οἵ. δάπ. ΠῚ δ1,1.-- καὶ 

γὰρ οὐ τοὺς αὐτοὺς ἌΡΩΕ 

φιεῖσϑαί τε καὶ τὰ 
πράγματα οὐνς ὁρῶντας... 
γνώσεσϑαι, οἰθηϊ ΠΟῚ 
ΘΟΒ 6 8 Θη 6 η0ϊ8ἃ5 ἰΔΙΌΓΟΒ 

. οἴ τὸ8 νἱάοπάο.... 60- 
σηΪΓΟ5 6556. ἷ. 6. 4υἱ ἰπα]- 
σαν ἀθ ποῦὶβ βαπί, πὸπ {Π|| 
βαηΐ, αἱ ἰάθη. τοῦαπὶ σοηάὶ- 
οἴοηθη) γθοΐθ Ρρυβρὶοαπί, [αχία 
ἰσίίαν ΤῊ. ροβαὶϊῦ πηθηῦγα,, 4π0- 
ὙΠ ΔΙ ΘΓΌΤ Ιου 6χ Ἰορίολ τὰ- 
τ0η6 5 θ᾽ πη ΘΠ πὶ ογαΐ, ΕὈΥηἃ 
ΒΘΥΠΠΟΠἾΪΒ. 51Π|}}}5. οϑύ οἷ, αυ88 
ΠΠβίταία οϑὲ δὰ 1 140, 1 τοὺς 
ἀνθοώπους ... πράσσοντας. 
Νοὴ ΟΡ5 ἰρίταν νἱἀθίαν Καύπθρουῖ 
οοῃϊθοίανα τοὺς αὐτοῦ, 605, 
αἰ πἴοὸ (ἴὰ 5101114) δ᾽ αὖ, απᾶ8 
6 ἰάοπραπι απἰάθηη 56 η ΘΠ Ἶ 87 
ΡΓδορού, πὸ τηὰϊτο ν]ο θη 0 Γ6 
οοηδίι. ἤρυν. ἴῃ διὰ, ΤΊΟ. 
Ρ-. 98. Ουπι ΒΕ, αὐτῶν 4 εἰ6- 
νἰπια5. Νδηι Ἰἰοοὺ σφῶν αὐτῶν 
ἴῃ οὐδίϊοπο ΟὈϊΐαπα ἀἰοὶ ροβϑὶί 
δα δυθιθοίαπι Θπα πτα0ϊ ἀπά 6 ΠΠ8ὰ 
Ροπάθι γοἰαύαπι (οἵ, Π| 21, 8. ὙΠΙ 
14. 8. ἄγυροσ. Ὅατ. 8 ὅ1, 2 δάη. 
1), ἰᾷπηθη 411 ῃἷο 1ρ0515 ΑἸΠπθῃΐθη- 
5105 Θορ τα η 40 ορΡοπΐ, Πραπθαηΐ. 
-- ὥσπερ καὶ αὐτοί. Ὅς 
ΠΟΙ ΪΠδίϊνο νὶ ἃ. δάη, Κὶ' 44, 1 -- 
ἄλλων ἐπιτιμήσει (ἴπ- 
Βοοίδιυϊοπ , Ὁ 41 πὶ} 10 8 ἃ 
ΠΔΥΤ αἰἴοη6) ἀκούοντας. Βρὲ 
δάῃ, ΤΥ 126, 8 εἱ ΠΙ 38, 4 ἀπὸ 
τῶν λόγῳ καλῶς ἐπιτιμησάν- 
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ἄν τις εὖ λέγων διαβάλλῃ, ἐκ τούτων αὐτους πεί- 
σεσϑαι. τῶν τὲ παρόντων. στρατιωτῶν πολλοὺς καὶ 
τοὺς πλείους ἔφη, οἱ νῦν βοῶσιν ὡς ἐν δεινοῖς 
ὄντες, ἐκεῖσε ἀφικομένους τἀναντία βοήσεσϑαι ὡς 

ὑπὸ χρημάτων καταπροδόντες οἱ στρατηγοὶ ἀπῆλ- 
ἅὅον. οὔκουν (βούλεσϑαι αὐτός γε ἐπιστάμενος τὰς 

᾿4ϑηναίων φύσεις ἐπ᾽ αἰσχρᾷ τε αἰτίᾳ χαὶ ἀδίκως 
ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων ἀπολέσϑαι μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν πο- 
λεμίων ὙΠ ὩΥ̓ΞῚΣ κινδυνεύσας τοῦτο παϑεῖν ἰδίᾳ. 

τά τε Σδακουτὼν ἔφη ὅμως ἔτι ἥσσω τῶν σφε- 

8 4. τὰ ἐναντία οπιηθ5 ρῥγδθίον Καί, Η. 

των.--ξων ἄντις εὖ λέγων 
διαβάλλῃ. Οοπϊαπούϊν αι τ- 
5ου! ρβίπηι5, 4ποα ἀρὰ ορίδι. 
ΟὈΙϊ αι πὶ ἄν τειϊπθυϊ ρο5586 Ποῃ 
ογθάϊπη8. (ΕΧ Πρ] ἃ Καθῃη. αι. 
τηᾶχ, 8 ὅ94, 4 ὁχΧ Αἰιϊοῖὶβ βοτὶρ- 
του θαθ. 8||8ι8 δὰϊ ἰησεγία ϑδαηί 
ῬΓΟρΡίου ναυΐϑτη [ἸὈΓΟΓΙΙΠῚ 50110- 
ἴαγᾶ πη ἃὰῦ σΟΥΓαρία δίαιιο 'π ὁρ- 
υἰπηῖδ δα ἸοηἾθιι5 δπηθηἀαια). σϑγία 
ἀρυὰ ΤῊ. εἴθ αδ8. ἱπά θ᾽ ατη 
ΘΧΘΙΡΙ ΠῚ ΠῸΠ ΠΔΡΘΠΊι5,), ΟΕΠῚ 
ὙΠ 84, 2 []ἀὰτ, οὐπὶ ἀποθα5 

4118 ἄν οπιϊιίαί, Οταῖϊο δυῖθπὶ 
αἰϊγθοία ἢ, 1. ἴῃ δηπηϊδίΐοπα τὸ- 
Ιατῖνὰ ῬτΟΡίογ ἔαίασ πὶ Θηπη δι 
ΡΥΙΤΊΔΡΙΪ ΘΟὨ πΠΟύΪν τ πὶ ΟἸΙΠῚ ἄν 
Βαθογοῖ (ἐξ ὧν ἄν τις εὖ λέ- 
γων διαβάλλῃ ἐκ τούτων πεί- 
σονται), εἰ ῥτούβαβ ἀϊνθγϑιπὶ 
εβὺ 80, 4 ὄπως ἂν πρότερον 
κινηϑείη ἃ ΟἸα55. δ] δίαμη, αὶ 
ἴῃ ἰηίουτορϑίίοηθ ΟὈ]ϊ πα πιοάτ8 
Ρούδη 1815. οὐϑιϊ 0 518 γθοίαθ ροϑὶ- 
ἴῃ5 δϑύ, ϑασπι Ἰρίίαν παϊο ἰ060 
τηοά θη οΥϑιϊοηἶβ ἀϊγθοίαα στοαὶ - 
ἀϊπηι5. 

8 4, πολλοὺς καὶ τοὺς 
πλείους, τὰ] 05 δίᾳ πὸ δά 60 
Ρίατεβ. Οὗ, Μδιῃ. αν. 8 620 ε 
εἰ 68, 2, ΝὟΠΙ 70, 6 δ8ἀη. -- 
καταπροδόντες νὶ ἱπιγαῃδὶ- 
{να ἀἰοίαπη ργὸ προδοσίαν ποι- 
ησάμενοι γ6] προδόται γενό- 
μενοι. “Οἵ, Μαι. τ. 8. 692 β΄. 
Κτυθρ. 8 ὅ2, 1 δάη. 2 εἱ δάη, 

Π 48, 1. 1109, 2. Ὑπὸ χρη- 
μάτων ἱπίευργοίδτθ ρϑοπηϊᾶ 
δἀάυοίοβΒ. Οὗ, Τγ8. ΝΠ 21 
ὑπὸ τῆς ἐμῆς δυνάμεως, καὶ 
τῶν ἐμῶν χρημάτων οὐδεὶς 
ἐθέλει σοι μαρτυρεῖν. Ἐγαβίγα 
ΡΙαγρ,. 1.1. Ρ. 90 ὑπο 46]... ὃὧἱ 
χοημάτων 5ῖ: σεηθί. ρυϑιϊ, --- 
δέᾳ ,,π0η Ρἰδθβθι ῖο δἀάϊίαπι: 

ρυϊναυῖπι βΙρηϊβοανα ποααΐῃ, 
ἃ0 5] βὶῦ ῬῈῪ 586,9), 5015, ἰπδρίβ 
γϑάπηάοι, Ῥοβϑὶί 8 ΠΊΘη ᾿πΠΌΘΓΟ: 
Θυϊαηϑὶ οθίθυϊὶ 8 0806556- 
τί αὐ Βα. Κιιορεν ἤδη οοη- 
ἰθοῖς, 8εά,,, ἐδέᾳ ἀὐάϊταπι νά 6- 
ταῦ, αὐ ἀδπιοπβίγαγει ΝΊ οἷδπὶ ψοΡὈ 5 
ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀπολέσϑαι 
115} ΠΟΙ αἶ586 ἰοααὶ 46 δχϑγοῖία 
510, 588 46 586 ἴρ80 51Πηρ}]} απ. “ἢ 
Αὐτὴ. Νοη τοπιριἃπάτπὶ 6556 
ἰδίᾳ, 4αῖα Ορροπογθίειν εἰ αιοᾶ 
Ϊη Βα ρΘΓ οὐ Ἶθιι5 Ιδιεγοὺ δημοσίᾳ, 
αὐποίαν!ε ΠοθΥ., πὶ ΟΠ ψΘΡΒῚΒ 
εἰ δεῖ οοηΐονι Π 14. 1 ἸΠΜΗΘΣ 
7. Νοι τβοία ΟἸδ88. ἐδέᾳ γαῖ 
6580 8πἃ Βροπηίθ, 48) νἱπΠΊ 
πυδαυδηι ἢαθοί, 6 ἴρ80 ΠοῸ 
ἀΐοιο ΝΙοῖδα οἵ. ΡΙαῦ, Νῖο. 22. οἱ 
ΤΗῖγΙνν. Ηϊβδί, αν. ΠῚ ρ. 488 δάη. 
ΘΙΠ116. δύ θη ὁὁ Ραὰϊὶ 1 ἰν. 
ΧΧΙ 40, 8. 

8 ὅ, ὅμως ,Ρϑγεποι δᾶ β6η- 
ἰθητίδτη Βαρρίοπάδιη; εἰβὶ ἴρ - 
ΒΟΓᾺΙΏ Γ65 ἰηξιγηδθ οἱ δἵ- 
ΓΠϊοία 6 βἰπι Ηδδοκ. Οἵ, δάῃ. 
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τέρων εἶναι χρήμασι γὰρ αὐτοὺς ξενοτροφοῦντας 
΄ Ο ’ Ἃ 

καὶ ἐν περιπολίοις ἅμα ἀναλίσκοντας καὶ ναυτικὸν 
πολὺ ἔτι ἐνιαυτὸν ἤδη βόσκοντας τὰ μὲν ἀπορεῖν, 

᾿ ΓΟ 3 , Η ΔΨ κ᾿ , 
τὰ δ᾽ ἔτι ἀμηχανήσειν᾽ δισχίλια τὲ γὰρ ταλαντὰ 
ἤδη ἀνηλωκέναι καὶ ἔτι πολλὰ προσοφείλειν, ἤν 
τε καὶ ὁτιοῦν ἐχλίπωσι τῆς νῦν παρασκευῆς τῷ 
ἡ διδόναι τροφήν, φϑερεῖσϑαι αὐτῶν τὰ πράγ- 
ματα, ἐπικουρικὰ μᾶλλον ἢ δι᾿ ἀνάγκης ὥσπερ τὰ 

δ ὅ. καὶ χρήμασι γὰρ (4855. Ατρ. ΟἹ. γεη. Μ. Τὶ Ρα]. 1τ.ὄ Βδρ. 
Μαιο. Ε, Ταρά. εὐ φαϊπαμθθ ρΡΘββῖπηῖ. δ᾽ καί βἰποθυαμη 5]1, δὰ τοίϑη 
Θπαπιϊα το Ποπὶ χρήμασι ξενοτροφοῦντας ρειτίπογα οὐ δηῖθ ἐν οοἱ- 
ἸΙοοαῖο ΘΟμ γΑΓΪ πὶ ἀθθθι 6556 δάποιδι Ηδδοκ, Βοᾶ ἴΐὰ δηΐθ ἕενο- 
τροφοῦντας ΘΟΠΠΟοδια πὶ 6ββϑί, ἀαοηΐδπι χρήμασι δὰ αἰΐογιτη ἀποατ6 
ΤΠ ΘΠ Γι πὶ ἰτϊἃ ρογιϊποὺ πὖ ἐχ 60 χρήματα 5υθαιάϊθη πη 50. 

δισχίλια τε Ναῖ. Η., το ϊααϊ τε ΟΠ]. 

ἀναλωκέναι οοαά. ρ]ογίαιιο, 

ΠῚ 28,2. -- ἐν περιπολίοις 
ον ἀναλίσκοντας. Ὁε περι- 
πολίου νόθα νἱᾶ. 8δἀη. ΠῚ 99, 
ΥἹΙ 46. Ηἰες τὰ “Μέγαρα φρού- 
ριον καὶ ἐν τῷ Ὀλυμπιείῳ 
ἄλλο ΥΙ 45 εὐ 81 πᾶ 5ἰΠ}}Π8 
οαβίθα Παθοθαπὶ γυδοιβδηϊὶ 
5 5 Πἰ Ποδπίαγ, Ἔν ΒιΙοοπιῇο!άϊτι5 
ἴῃ 68, 1 ἀποῖ8 ἱπο αϑϑγᾶΐ, ααϊᾷ 
πυβαῦθη ἀναλίσκειν ἔν τινι, 
5Βοα δυΐ 5[Π1ρ|1οἷτον τιν δυΐ εἴς 
τι ἀἰϊοογοίιν. ΝῸ5 Τδιῖηο5 αυ0- 
αὔὸ ρβϑοιυηΐϊᾶβ ΘΟΠΒΕΆΠΙΘΓΒ 
ἴῃ ΓΘ ΠΟ ΤΠ (νοὶ δθο 586- 
Ρἰὰ5) ἀυδῖὴ ἰπ ΓΘΠῚ ἀΐοθοτο τὸ- 
ΒΡΟΠαϊμηΠ5. ἴῃ ατἃ ἀοίδηβίοη 
ΠὰπῸ δοααϊονὶς ΒΙοοπιί, Ελίθη- 
ἀὰπὶ ἰΔΠ16η εἰς, πὸη ἐν ἃρπὰ 
μος νϑυθτη οὐ βἰπηῖα δαπανᾶν 
ἴῃ Βουῖρτ]5. ΑὐΠἸσοστη. ρθη 6 Θοη- 
βίδηϊον ἰθοὶ, αὐ ἰηΐγα 88, ὃ. Π)6- 
ἸΠΌ51}. 1Ὁ᾽ 86. 87. ΠΙ 28, 586ρ6 
ἃρυά ΡΙδι. ΒΘρογϊπηι5. ΘΓῸ ἐν 
τοῖς μικροῖς τῶν δαπανημάτων 
πολλὰ ἀναλέσκει Ατίβιοι. Ετῃ, 
Νῖο. 1 6 οἱ τὴν ἐν τοῖς τοι- 
οὕτοις δαπάνην Αὐἱδιϊὰ, ἄν. 
μερί. ρ. Θ2. πρὸ τηυ]ϊαπι ἀἰ55ὶ- 
τηΐϊε εδὲ ἀναλίσκειν ἐπὶ σίτου 
παρασκευῇ ΡΙαι, 4ε ἤορ. 869 6. 
-- καὶ... ἔτι, εὖ ΡΥδθίου θᾶ, 
ΘΙ 51. ῶ. Ουγ ΟΙαββ. ἔτσι 

Οἵ, 5ἅ. ΥἹ 81, ὅ. 

ἀεἸοδαί, ποὸπ ᾿πι6]] 6 πηα5. --- ἐν - 
ιαυτὸν ἤδη. ἍἝοη ἃ ΡΥΪΠΊΟ 
ΑἸΠΘηΙ θη βῖππὶ δάνοπία. ἤοο (6πη- 
ῬΟΥΪ5. βρδίϊαπι σοτηριίδηἀ 1 6558 
ἀοοοῦ Ποᾶν. Οἵ. 7, 4. -- βό- 
σκοντας. ἴδε Ποπλϊηϊθιι5 586ρ6, 
αὸ Αν, ἔᾳι. 25ὅ, 1268, οὐτὴ 
σοπίεπιρία. αποάδηη οἱ σοῃτυτη 6} 18 
ἀἰοὶ δα ποίδηςν ΠλἸς, οὐ Βδα,, 4υἱ ἀ6 
Τιαίῖηο ρ 8.56 6 ὴ ἀϊνγγθοῸ οοπηραγδί 
δαρί, 8685. ὁ. 24. Αἀά, ᾿πίθρρυ. 
Οἷο, οὗ. ρτὸ ΜΙ]. ο. 2. ,,νΑὐ Ὠϊΐο 
ΘΟΠἰοΠρίι8 ποίϊο ΠῸη ἰποβί. Οἵ, 
Ηδγοάοι. ἘΝ 89 πεντηκποσίους 
βόσκων ἐπικούρους, ἴδυγ. Ἰοη. 
188.“ ΒΙ οοπιῖ. Επν, ἤθγϑοὶ, 826. 
Ρῃδδιῃ. 9. Πρνιοά. 1 44, Αυτγίδη, 
ΑῊΡ ὙΠΟ 8: 6 Ῥυδθίθγθᾶ Δ1ονὶ 
Κιυθορ. --- τὰ ἰρεψ τς τὰ δέ. 
ΠΙὰὰ νου 5 δισχίλια γὰρ. 
προσοφείλειν ἘΠαΒιγαῖαΓ, Ποὺ 
Ριοχί πα ἤν τε... πράγματα. 
θὲ προσοφείλειν οἵ. Ψ1Π 46, 2. 
-- τροφήν. ΟΓ δάη. ΥἹ 98, 
4. -- φϑερεῖσϑαι. Ὅς μια 
Ποχίοπθ ραββῖν ροβίία οἵ, 50Ρ}, 
ΟἩ. 212 οἱ Κυιορ,. αν, 8.40 5.ν. 
φϑείρειν. -- ἐπικουρικὰ. 
ὄντα, ᾳφυΐρρδ 488 (Γ65) οο- 
Ρ115 Δ χ ΠΑΡ α5. πἰίογθη- 
Γ(ὋΤ ΡΟΙΪῈ5 48Π|} πΠ6οθ58ϊὶ- 
ἰδ... σοηδίαγθοῃηϊ (εχ Ροτί. 
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σφέτερα ὄντα. τρίβειν οὖν ἔφη χρῆναι προσκαϑη- 6 
μένους καὶ μή, χρήμασιν ἕως πολὺ κρείσσους εἰσί, 
νικηϑέντας ἀπιέναι. 

49. Ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα λέγων ἰσχυρίζετο, 

8 6. ὧν ρτο ἕως γαι. Η. Ατ, Οτ., ᾧ τ. οὐ ἴῃ Ιϑπηπηδία 56110]., 
ὡς τοϊαυϊ. Οἱ, άπ, 

ὕαρ. 49. 8 1. λέγων οπη. Ο]ιγ.» οὐ τᾶ]0 ᾿ἴ0γ0 51 Ῥ]αγ65 οὐ τηθ- 
Ἰίογθϑ 855 θυ γθηΐγ, ρϑγθπάτπι οϑβαί; παῖ νἱἀθίμν" ἰαπριον 6. 

Ἰπίεγρυ. ἃ0 Ηδᾶβ. επηθηᾶ,, δρυὰ 
4α θη τηδ]8 ΘΟ Π 5186.) ..Α1Ππ6- 
Πΐθη865 [6Π͵1}] ν8ὶ] ἰηνῖ (θπ6- 
βαπίαν τηϑηθγο; ΞΘ ΓΔΟ ΒΆΠΟΓΌΙΩ 
ὁορίαθ, υἱροία [ππᾶρπᾶ 6χ ρϑυί8] 
ΠΙΘΥΓΘΘΠΔΥΪΔ 6. οὗ Δ ΧῚ ΔΓ 68, Π0η- 
ῃἶδὶ ᾿ἰδυῦῖβ βίροηα 5 ἰηνιδίαθ 
ἰθὺ ροίογαηί, “΄ ΑΘ Υ. 

86. τρέβειν] ἀντὶ τοῦ δια- 
τρίβειν καὶ παρέλκειν. ὅ0}0]. 
Τίδλαι τ Οὐ σὶ, σα ποίδ τὶν 6 η]- 
Ρὰ5 ἰθγθτθ. Οἱ, θοῃ. ΧΧΠΙ 
118 τριβόντων τούτων καὶ 
οὐδὲν... ἐθελόντων πρᾶξαι. 
-- καὶ μὴ -.-. νικηϑέντας 
ἀπιέναι. οΐοπαϊ ποη ρΡοίδϑβί 
γαί. βουϊρίασα ὧν ἴα αὐ τούτων 
ϑαθαπαϊαίαν, Ναὶ ΤῊ. νεκᾶσϑ'αι 
Ῥοδιδυιηι τ γ6 οαπὶ Θϑπθδί. ἴπῃ- 
χίββθ δ χθηρ} δ πῸη ΡῬΓΟθδίαν. 
Νίααν. ἰῃθὰ ἀᾶν. οὐἷἱΐ, 1 ρ. 881 
χρήμασιν, οἷς δυὺ στη ῬΟΡΡΟΙΘ 
χρήμασιν, ὦ ἀδ ρἜΠοΡ6 βου ῖθθη- 
ἄστη 6588 Ραίδι, Αὐ αὶ ρϑοσπῃΐα 
ΒΌρθυῖουθ5. 58η0 οἰ βάθη) Βιιπιρία 
ΠΟῚ Ῥοββιιηΐ ΒΡ οΓδιΪ 6858. ΟἸ455. 
τθιθτο χρήμασιν ἀεϊεί, αυοά 
γοΥ 5. απδ8 ρτοχίπηθ ϑηϊθορα πηΐ, 
ααΐϊθυ τὰ Συρακοσίων ἔτι 
ἥσσω τῶν σφετέρων εἶναι οχ- 
ΡΙΪοούαν, ποὰ βοίαπι ἄἀθ ρεοαπὶδθ 
ἱπορὶδ, 8564 οἰἶδπὶ ἀθ πιοάο ῬΓΠῚ 
ἴᾷοπϑο, 410 ΚΟ ΥΓΘΟΌΒΆΠΟΥ ΠῚ ΘΧΘΥ- 
οἶταβ οοπηραροίαν (ἐπικουρικὰ 
μᾶλλον ἢ δι᾽ ἀνάγκης ὄντα), 
δχροπαίαν, 8 ποὺ ἰΐὰ ἰδηύαχμη 
ἤιε αὖ, φποπιοᾶο 6χ ρβοπηΐδα ἰῃ- 
ορίαᾷ τὸ8 δουππὶ ΡῬΘεϊ ανθ δβἰηίΐ, 
ἀοπιοηδίγοίαν. ΠΔατι6 Βα πη ΠπΊᾶ τοὶ 
ἴπ 60 νϑυβαίαν αὖ, ἀποπιοάο 6Χ 
Ρϑοπηΐαθ ἱπορὶδᾶ ΘΥΓΑΟΌΒΔἢ ΟΥ̓ΠῚ 

γ65. ἰηίθυϊουθϑ δἰηΐ, δχρϑηθίαν, 
Ῥοτγο (Ἰα55. ὡς τού ποί, αὐ ν ΥὈ 5 
ὡς πολὺ κρείσσους εἰσί οαυβᾶ 
Δογαίασ, 8564. τῖ8]6 πος θηυῃ- 
ἰδίαπη ἱπίον μή εἰ νικηϑέντας 
ἀπιέναι, ἱπίεγροπίταν. Ναπι οαπ5ἃ 
ὯΠὰ οδύ ποὸὰῦ δρθυπᾶϊ. Αἰᾳὰθ 
1058 Ο]α55. νϑυθα ἰΐὰ δοοῖρὶν ααδδὶ 
βρη Ποθίαν ΑἸΠΘπίθη565 Π|8 ἢ 616 
ἀθῦθτο ού, ααἰὰ τη 110 ΒΡ 6- 
γΐουοβ βίη πο ΔΌΒοΘαοΓο; 
βΒ᾽ σηἰοδίαν δαΐθη 605 ΤΠ 8 ΘΓΘ 
ἄρθοτο οὐ ποῆ, ααἷἰᾶ τὴ α]00 
ΒΌΡΘΥΪΟΥΒ βιηὐ, Δ ΌΒΟΘαΘ6Υ6, 
ααδϑὶ γ γῸ αν Πα πΠὶ 5ἰΐ, πΠ6 ἰάθ60 
Αὐϑοθάδηὶ αὐἷα τητϊ}0 ΒῸΡΘΓΙΟΥΘΕ 
οἷης. Ρτγδορίογοα ὡς οϑι5816. οτ- 
πἶπο 5 564 αὶ 5016 1ἃ Θηπη αύπη, 
οαἶπ5 οδαβαπὶ ἰηάποϊί, [1486 
ΟἸαββϑθηὶ ταίϊο ποῦ 5. πῸὸη Ῥτορᾶ- 
ἴὰγ, ϑᾳ0 δαυίθη ἰοθὺ Ῥοβίϊζαμη 
οδϑί αποὰ πΠοῸ85 ἤῖιπὸ 5051 Π|05 
χρήμασιν ἕως πολὺ κρείσσους 
εἰσί, ρΡεουπὶα ἄστη τπα]ῖ0 
ΒΌΡΘΥΙΟΥΘ5 6558 8ΐ, Αἰαὰθ 6Χ 
60 4ποἀ δπίθᾶ οχρίαηδίμμ οϑύ 6Χ 
Ρϑοππῖαθ ἱπορὶα ΓΟ ΒΔ ΠΟΡΠῚ 
γ65 ἰηἴθυϊοσθβ 6886 τοῦθ Αἰ1Π6- 
πἰθηβίαπ οοηίίπιο ΘΟΠΒΘαΙΘΗΒ 
δϑὺ Π05 ρϑοιπὶᾷ ΒΌΡΘΥΪΟΥ 65. 6888. 
ψιουὶ δαίθηῃ Αἰ Πμοημΐθηβοβ ἃ ὈΪΓΘ 
ἀϊοαπίαν, αποὰ ροϑί οἰδάθιη ἃ 
Θγγυδοῦβαπϊβ δοοορίδιη ἀΟΙΠᾺΠῚ 
γονεριαπίαν. ΒΘΒροπάθίαν δαίοτη 
ποῦ δπαμπίϊδίο ἰδ αα86 6πιο- 
Βίποποβ ροβίγεπιο ἰοοῸ αἰχὶι 47, 
4: οὐδ᾽ αὖ ἄλλως χρήματα 
πολλὰ δαπανῶντας εἰκὸς εἶναι 
προσκαϑῆσϑαι. 

σαρ. 49. 81. λέγων ἐσχυ- 
οἱ δ ζ. εὐειδι: Οὐ απο 5 “4 -- 
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αἰσϑόμενος τὰ ἐν ταῖς Συρακούσαις ἀκριβῶς. καὶ 
τὴν τῶν χρημάτων ἀπορίαν καὶ ὅτι ἦν αὐτόϑι 
πολὺ τὸ βουλόμενον τοῖς ᾿Αϑηναίοις «ὑποχείρια» 
γίγνεσθαι τὰ πράγματα καὶ ἐπικηρυκευόμενον πρὸς 
αὐτὸν ὥστε μὴ ἀπανίστασϑαι., καὶ ἅμα ταῖς γοῦν 
ναυσίν, ἡ πρότερον, ἐϑάρσησε κρατηϑείς. ὁ δὲ 4η- 

τὰ πίε ἐν οτι. Η. 
ποῦ ρτὸὺ πολὺ γαϊ. οἰπὶ Αἰϊφιιοί 4115, τϑ αὶ οπι. Επηθπᾷ, Τι1ὴ- 

νγοοά. Αῃηπδὶ]. ῬΙΠ. ἃ. 1802 Ρ. 202 οἵ, Ολ558. Πίοη. ΧΩΝ 8, 4 
πλεῖστόν τὲ γάρ ἐστι τὸ βουλόμενον πάντας τοῦς τι δυναμένους 
ἀλλήλοις διαφέρεσϑαι. Ὑὶά. ἀάη. 

μηδ᾽ Τι. Τὰν. ῬΑ]. Απρ. Μ. τὴ. 855. Αγ. σμγ, ὕει. Ὁ. Ὁ. Ε. 
ἘΕΘΣΌ ΚΟ πρὰ τηᾶ]6 ἀδίοπαϊ! ΒΙοοπιῇ. π}10 τποᾶο Ἰπίουργοίδίιβ. 

ϑαρρῶν ἢ Ρτὸ ἣ ναι. Η. , ἢ τοϊϊαφυϊ. 8564 ϑαρρῶν 6586 ἀἰί(ο- 
ΘΤΡἢΪαπὶ ψοοαθ.}] ἐϑάρσησε, ΘΧ οονγθοίθσα νοὶ ἱπίθγρυθίϑίομπθ ἰἰ- 
Ὀγατὶϊ οτίατη, ααἱ Ποὺ ψϑυθατη ἴῃ οϑηάθιη ἴουτηδηη γϑάϊσοῦα νοϊ αϑυὶζ 
αἰᾳπθο ρατγιϊοὶ ρ᾽ πὴ αἰσϑόμενος, οαπη 4πὸ ᾿πησοπαάππι οϑί (οἷ. 84 η.), 
Τι. οονγθοίθτα ϑαρσήσας δοἄθπι ΘΟΠ51110 [οί “βίθηαῖι. 

ἐϑάρσησε αι. εη. Η., ϑαρσήσας οοττ, ΤΙ., 
γιά. δάη. 

τὰ ἐν ταῖς Συρ. Ἠδεο εχ- 
ΡΙαπαπίαν Ῥτοχίπιῖβ, --- πολὺ 
τὸ βουλόμενον. ὅϑυηι 1Π| 
4ποὸ5 5ἰσηϊ !οανοτδί νοὶ]; 
8 ΠῚ τοβρίοἰταν δα 48, 2: αἀιᾶγα 
ΔΥΓ ΘῈ 5 ἈΡ ΙΒβί ταις οϑί, “Σ πολύ 
οἵ, ΡΙα, Νιῖς. καὶ γὰρ ἦσαν ἄν- 
δρες οὐκ ὀλίγοι τῶν ἐν 
Συρακούσαις διαλεγόμενοι τῶ 
Νικίᾳ κρύφα. -- (ζὑποχεέ- 
ρέίαὺ γίγνεσϑαι ΤΗ. ρϑυίϊου 
δίψαο ΠῚ 80, 4 εἰ σφίσι δυνα- 
τὰ εἴη. τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ πράγ- 
ματὰ ὑποχείρια γενέσϑαι 5ουῖρ- 
5556. ραίΐϊατηιβ, Νὰπι 50ππὶ γί- 
γνεσθαι αὐτὴ ἀδΐ. ἸἀΟΠΘΆ ΠῚ 56ῃ- 
θη ἴατη ΠῸῸ ργδθθοὲ πθαπθ πιὸ 
Ῥουιπθηΐ ΘΧΘπΊρΙα ἃ Οἰα55. δᾶ- 
βουιρία {Π|285..5. ΟἿ δῦ, .3.. 111 
7, 1, υδἱ γίγνεσθαι οοπίϊη - 
56ΤΘ, δϑδπηῖὶτα ναοὶ. --- καὶ 
» ᾿΄ 

ἅμα κρατηϑείς, εἱ 
Β'πια} ἴῃ πᾶανὶθι5 58] 16πὶ, αὖ 
δηῖθα, [Ἰαποϊδπὶ ν᾽ οί 5. 601- 
Ἰοοανγιῖ. Οὐπὶ δηΐτη ΟΥἹρρὰβ 
ῬΥΪπιο βίδιϊπὶ δάνθηϊι ἰθυγᾶ ΓΘ ΠῚ 
ῬΓΌΒΡΘΓΟ σοβϑίββδοί (Πρ Ί ροἱὰ5 δηΐπη 
ΠᾺ]]Ὸ τοϑἰβίθπίθ δϑοοπαϊι, [ζ80- 

ϑιαρσήσει τοϊϊααὶ, 

ἄδ!απη οδρὶς ΑἸΠ ΘΠ Θ᾽ απ] 4 16 
ΠῚ ΠΪ ΟΠ 6 ΠῚ ἰὐθη 46 ΠῚ ἃ ΥΘ55115 
εβδί, 488 Τ685 2, 4 --- 4, 4 πϑύγδη- 
τὰ), ΝΙοΙα 5 τηϑοὶβ δα ΘΠ] τὴ πηᾶ- 
Τὶ υπ πὶ 8ηΪ πη 1 Δαν ογἰθθδΐ, “ΠῚ 

τἀθ ἐθυγθβίυῦ! ΤΉ Π115 βροτδπάστι 
6558. Ρυίᾶτοὶ (4, 4 προσεῖχέ τε 
ἤδη μᾶλλον τῷ κατὰ ϑά- 
λασσαν πολέμῳ, ὁρῶν τὰ ἐκ 
τῆς γῆς σφίσιν, ἐπειδὴ Τυύλ- 
ἱππος ἧκεν, ἀνελπιστότερα 
ὄντα). ῬαΥΪίοΓ παποὸ ργοραϊβδίο 
ἱπηροία, απιθηὶ ἴῃ ΕΡΙ Ρ ΟΙα5 ἴβοδγδηΐ 
(48. 44), πᾶνὶρβ οοπῆβιιβ οϑί. 
96. ᾿παΐτι5. Ἰοοὶ οιηθηδδίϊοπο δίαπ8 
Ἰητογργθίατϊοπε οἵ, ϑ πη0. ΡΠ11Ο]. 
Βοπη. ρΡ. 390, ἀδ δου. ᾿ἱποοιδίϊνο 
ἐθάρσησε Π 9. δ. ΝΠ- 68..: 
46 ἰτδηβίία ἃ ραυιοἰρίο αἰσϑό. 
μενος δὰ νεογθιπὶ αἰιοά αἰοϊίαν 
Πηϊίαπὶ ἃάη. 47, 2. Νοβίγδιῃ 
γαιϊοη πὶ ἴῃ οοίθυὶβ 5θοιιίι5 (1855. 
καὶ κρατηϑείς (οὐδ ροϑί- 
αἀᾶπηὶ ἀονιοία 5 680) βουρϑὶῦ 
δοάοιηαιιθ πιοᾶο δαοπῃρηβί. |. 1, 
κρατήσειν οοπίοοῖς, γαῖα Θοη- 
ἰθοῖαγα οὁΧχ ποβίτα ἰπιθυργθίϑιϊο πο 
ἴδοι! ΟΔΥΘΙΏΙ1Β, 

Υ) Δημοσῦ ἐ- 
νους δευτέ- 



ρα γνώμη, ἣ 
Εὐρυμέδων 
μὲν προσ- 

119 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η. 

μοσϑένης περὶ μὲν τοῦ προσκαϑῆσϑαι οὐδ᾽ ὁποσ- 
οὖν ἐνεδέχετο᾽ εἰ δὲ δεῖ (ἡ ἀπάγειν τὴν στρατι- 

τέϑεται, ὄκ- ἣν ἄγευ ᾿Αϑηναίων ψηφίσματος, ἀλλὰ τρίβειν αὐὖ- 
νος γ8 μέντοι 
γίγνεται καὶ 
μέλλησις. 

τοῦ, ἔφη χρῆναι ἢ ἐς τὴν Θάψον ἀναστάντας τοῦ- 
τὸ ποιεῖν ἢ ἐς τὴν Κατάνην, ὅϑεν τῷ τὲ πεζῷ ἐπὶ 
πολλὰ τῆς χώρας ἐπιόντες ϑρέψονται πορϑοῦντες 
τὰ τῶν πολεμίων καὶ ἐκείνους βλάψουσι, ταῖς τὲ 

ναυσὶν ἐν πελάγει καὶ οὐκ ἐν στενοχωρίᾳ, ἢ πρὸς 
τῶν πολεμίων μᾶλλόν ἔστι, τοὺς ἀγῶνας ποιήσον- 
ται; ἀλλ᾽ ἐν εὐρυχωρίᾳ, ἐν Π τά τε τῆς ἐμπειρίας 

χρήσιμα σφῶν ἔσται καὶ ἀναχωρήσεις χαὶ ἐπί- 
πλους οὐκ ἐκ βραχέος καὶ περιγραπτοῦ δρμώμενοί 
τὲ χαὶ καταίροντες ἕξουσι. τό τὲ ξύμπαν εἰπεῖν, 

ὃ 2. ἐπάγειν ναι. 
αὐτοὺς ῬΓῸΟ αὐτοῦ οοἀά. Επιεπᾶ. Κυιορ, Οἵ. δάη. 
ϑρέψονται͵ ναι. Η,, τρέψονται τοϊϊᾳαὶ, 
Ροβι μᾶλλόν ἐστι ἴῃ Ναί, Η. Ε. ΒΆ5. 

1 ΠΊΘΓΡΥ. 

8.2, ὁπωσοῦν ΔΑἰιϊοαπι 6556 
ἔαϊϑο ΤΠοπιὰ5 Μασ. "θοαὶ, Ο΄, 
11|. 8. ΝΙ 60, 8. ὙΠ 90, 2. 
91, ὃ. - ἐνεδέχετο. Οὗ, ἀᾶι. 
ὙΠ 80, 1. --ὀἼ ἄνευ. «ἅνη- 
φίσματος ΞΞ 48, 8 μὴ αὐτῶν 
ψηφισαμένων. οἱ, δάη. Ν 8, ὃ. 
Βα Πείοθαι ἄνευ ᾿4ϑηναίων εξ 
δη. ΙΝ 78, 8); 56ἀ 5ἰΠ||ΠΠ180 
ἄνευ τῆς ᾿ἐμῆς γνώμης Ρτὸ 
ἄνευ ἐμοῦ Ι5οον, ΠῚ 84 ἀϊχῖι, --- 
αὐτοῦ, 11. ᾿. 6. ἴπ 1018, 
51 τοριϊηθη5 αὐτούς ἰπ οοαὐᾶ, 
ἰγδά τη, ἀπθὶίαιϊο ΟὈΟΥ ταν, 510- 
π6 δοριβαίϊνυβ αὐτούς γϑιθὶ 
τρίβειν 5υθϊδοίαπι 8η ΟὈϊΘοίατη, 
αιιοὰ νοῤαίαγ, ΠΙᾺ δϊ ργοθαίαν, 
αὐτούς Ιαῃησαϊ ἀπ οὐ 8815 ἴη- 
Ὁ{1|6 νἱἀείαν. 6556, βῖνθ δα ἀποθ8 
Του βῖνο 86 μι} 1165 στρατιᾶς 
ΠΟΙΊΪη6 5 οἰ Ποδίοβ, 404 Δ] (ΘΓ 11ΠῚ, 
δὶ ᾿ΐὰ βία! πγ5, ν᾽ ϑιυν [οἰ θη ἀ τὴ 
6556, αὐἷἰὰ ἀθ ἀποῖὶθαβ ποὸ δὰ 
προσκαϑῆσϑαι δἴηα ἀπάγειν 
ΡΙΓΟΠΟΠΊΘη οϑὺ δαἀϊίυπι εἰ σφᾶς 
Ρούϊα5 ἀϊοεπά πὶ ογαΐ, 51 νθΡῸ Ρ᾽Ὸ 
οθϊοοίο αὐτούς δοοϊρίμηιβ, 56Ππ- 
ἰθητα ἤρᾷὰθ δὰ τϑὴ ὁοηνθηΪϊί, 

᾿Π 56 ΓΥ] Ὁ ὥσπερ νῦν ὁχ 

υἷα τρέβειν τινά ἀδ ρογβοπᾶ 
ἀϊοίαπ 4114 πὶ 6 τῇ ἃ ὑύθ ΓΘ 6 ναϊθί, 
ΠΘ486 84 ΝΙοῖαθ νοῦθᾶ 48, 6. 
ἀναστάντας,γοΟΎ655085. Οἵ 
80, 8. ΝΠ] 217, 6. Ῥδαῖο αν υβα 
Θϑὶ εἰν ἐσξασ θα ἢ ἃ Ὀ5ορά δ 6, 

81 οἱ ἐξανίστασϑαι, Ιοοο 6ὁ6- 
ἀ6γ8 βῖίνϑθ θβχορᾶάθγοϑ, 8 8. - 
ἐν πελάγει (1 ἀρ ϑῦίο τη 8 σ΄) 
καὶ οὐκ ἐν στενοχωρίᾳ. 
ο΄. δάη. ΠΙ 40, 8. τὰ τῆς 
ἐμπειρίας χρήσιμα σφῶν 
ἔσται. Χρήσιμα ἃᾷ ρτδοαϊ- 
οαίαμη τοίου Βαι. 56 οχ ἴδ 
γαϊϊοπο σϑποί. σφῶν, οὑμη 86 
χρήσιμα φρεοτιίηονθ πϑαπρδὶ (ἀϊ- 
γᾶ Θηἷπὶ 5πη0 ΘΧΘΠΊΡΪα ἃ Μδίίῃ. 
αν. 8 391 δάη. 2. δἱϊαία, υδὶ 
πϑαίγα δα ᾿δοῦν Δ οαπὶ ἀγιΐσα!ο 
᾿πποία βαθβίδης ν οΥ πὶ νῖοθ ἴὰπ- 
Θαμίιγ), ἀαγίι8 ἰγαϊθοίαβ θϑί. 
Ποῖ ρίαν ΒΙοοηῇ, πη ογργοία αν : 
αὶ ρΡογι οἶα ΘοΟπιποἄδ 5πἃ 
ἔατανδ 5β᾽ηύ. περιγρα- 
πτοῦ. 06 δοοθηίὰ νἱὰ. ἴω}, 
Ραγὰὶ. ἅτ. ρ. 490. 

88, τό τε ξύμπαν εἰπεῖν. 

Φ» 
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οὐδενὶ τρόπῳ οἱ ἔφη ἀρέσχειν ἐν τῷ αὐτῷ ἔτι μέ- 
νειν, ἀλλ᾽ ὅτι τάχιστα ἤδη ἐξανίστασϑαι καὶ (ιὴ 
μέλλειν. καὶ ὃ Εὐρυμέδων αὐτῷ ταῦτα ξυνηγό- 
ρευεν. ἀντιλέγοντος δὲ τοῦ Νικίου ὄκνος τις καὶ 

, , ᾿ [κ᾿ Ξ ΄ , 
μέλλησις ἐγένετο καὶ ἅμα ὑπόνοια μὴ 
πλέον εἰδὼς ὁ Νικίας ἰσχυρίζηται. καὶ 
᾿ϑηναῖοι τούτῳ τῷ τρόπῳ διεμέλλησάν 
κατὰ χώραν ἔμενον. 

τι καὶ 

οὗ μὲν 
τε καὶ 

ὅ0, Ὁ δὲ Πύλιππος καὶ ὃ Σικανὸς ἐν τούτῳ 
παρῆσαν ἐς τὰς Συρακούσας. ὁ μὲν Σικανὸς 

8. 8. ἤδη καὶ μὴ μέλλειν ἐξανίστασϑαι οοἀα,, ρταδίογααπι 
αποα ἐξίστασϑαι π,ι Νει. Η. τηᾶγρ. ΟἹ, ΠαὈθηί, 

8 4. ἐγένετο αι. Μαϊο. ἀπρ, "ὕα55. γαπ. ΜΕΥ ΣΝ ΟΣ ΠΊΕ 
ἐνεγένετο ΡΠ Ιααΐ, 56 νοῦθὸ ἐγγίγνεσθαι. 8 ΤΠ: ΟΠ τι5 Ἰθῖ 

δἀάϊιαν, οαϊ γ65 ἰηπαβοδίαν (1 2, 4. Π 49, 6. 62, 4, ὙΠ 80, 8) εὐ 
ἐγένετο 60 ΓΠῚ ἃ ἔτι: την διίοπα ΕἸαν. 106. Α, Ι. Ργοοθπι, 2 ὄκνος μοι 
καὶ μέλλησις ἐγένετο. 

ΟΥ δἅπ. 1 188, 8. --- ἀλλ᾽ ὁ- 
τι ταχίστα κα. τ. 1... ᾿Να]ο 
τηοάο ἀπθ]ὶίανὶ ῬΌΒΒ6. ἈΡΡΊΓΓΟΓ, 
ἀαίῃ Ροπθη πὶ δὶ! ῖο: ἀλλ᾽ ὅτι 
τάχιστα ἤδη ἐξανίστασϑαι καὶ 
μὴ μέλλειν. ἴῃ ναϊσανὶ δηΪϊπὶ 
Βουρίαστα αὐοὰ Ηδδοκίης οχίβίὶ- 
τηδί 5. σοΟσ Δ Π ἀπ 6556 ἰηῆπηϊ- 
ἄνιπι ἐξανίστασϑαι, ῬΥΪΠΊ ΠῚ 
δὰ ὅτι τάχιστα ἤδη, ᾿Δοῖπὰθ δὰ 
μέλλειν, ᾿ἰὰ νοῦθοῦ πὸ Δ0 οπιηΐ 
Αγδθοουῦηη τιϑὶ Δ]]ΘηπΠῚ οί; 
αιοα δα6 ΠῚ 650 τϑροϑαὶ οογίαπὶ 
Ὠαθθὺ οοηδβίδηἰοιη 6. ̓ἰ51πΠ|Ὶ, 4] 
πγ {115 ΟΟΠΡΓΟθατὶ ροίοϑδὶ ὀΧΘπι- 
ΡΠΪ5. Δ ΠΙΔΧΙΠΊ6 αυϊάθπι 51Π|116 
ΜΠπὰ ἐδ Κ᾽ 80, ὅ ἐκέλευον τοὺς 
Κορινθίους ἰέναι ἐς τὴν 
ξυμμαχίαν καὶ μὴ μέλλειν." 
Ηδᾶ5. Ιμπραθὺ, ΤΠὰο. ρ. ὅ8, 
«αὶ ΡΥδεοίουθα 21, 4, 47, ὃ ὀοηἤοιτ, 

8 4, μή. οἱ αάη. Π 190}: 
-- τὴ καὶ πλέον εἰδώς. ᾿οἵ 
ἁάπ, Υ 39,2. Καί Ξοπᾶι αἀθο, 
γυοῦδί αν}. ἐσχυρίξηται. 
» [ὨΟΓρΓοθ5. νᾶυΐα νου πηΐ, τηθ 40 
ΓΙ στ παγθ, τποάο ἴῃ 586Π- 
ἰοηεϊα ΡΘΥΒ νυ γ 6. Οδυίαπὶ 
δϑί ἴῃ θ᾽ θυίβαιθ ἰοοἷβ ΤΟΥ ἀϊ 15 
ἰάθη 6556 σαιυοά [1 πιϊηῖβ ἔν - 

ῬΒπογαϊα 5 ΥΟ]. ΠΥ. ϑ8εΐ, 1. 

ὕι πἷς Π 22, 3 ἐγένετο νοτὰ ἰδϑοίϊο δϑί, 

ΙΓ ἅβϑδνθγᾶγθ, οπιηὶ 
αϑϑονογαίϊΐοηθ δ[ζξζιγιηατστο, 
ΡΓῸ οοΥνίο δἔξιγπηαγ. ΟἿ, ΠῚ 
Δ 8 Ρ ΤῊ 29..1. 08; 61. ΤΡ υ}ς- 
Τάθπι ἴῃ τοι αυΐὶβ ᾿ἰοοὶβ Ὑ' 20, 8. 
ΥἹ δῦ, 1 ναϊδί. 
ὅαρ. δ. ΓΒ 1 οἱ δὲ ΠΡ. 

καὶ ὃ Σικανός. Οὗ βαρτὰ 46. 
-- παρῆσαν ἐς. ΟὗἉ, δα. ΠΙ 
8, 4. -- ἡ τς στῶσες 

ἐξεπεπτώκϑει: », Εχπίπτειν 
ΒΆΘ0δ᾽ ᾿δϑὺὲ ΡΔΈΓΙ ἃ, Θ1ΟῚ; ΘΣ- 
Ρ6}1. Οὗ 1Π 08, ὃ Μεγαρέων 
ἀνδράσι κατὰ στάσιν ἐκ: 
πεπτωκόσι ΘΙ  Γ τὖϑ ὐπὸ 
Σαμίων ἐκπίπτουσι. Ησδης βίσῃϊ- 
ΠοδιϊοΠΘ πη 56οα 8. Αὐδοῖτ5. νϑυιὶὶ 
[αοίῖο, 4α1δᾶο δὰ ϑγυγδοιυ- 
ΒΆΠΟΒ Γδ6Π ἰγαποθαῦ, οἱθοίᾶ 
ἔατε [πὸ ἔπ ον α 1]. ϑ'ϑὰ δδπὶ 
ἤθη Δαπλ πὲ νογρᾶ ἐς φιλίαν 
[τὺ ἐς φίλια]. Ῥακ, οΒδα, 
γΘΟὐΪββί πη βου ρδὶ! ἡ τοῖς Ζυρα- 
κοσίοις στάσις φιλέα ἐξεπε- 
πτώκει. [ῬΡτυδθροβίεο οηϊπὶ ἐς, 
πἰδὶ οχ ροβίθιϊουε στάσις γοοᾶ- 
θα} 1 ΘΠ ὰ θα ουτοσΘ γοροιϊία δϑβῖ, 
ἱπίθγροατϊοηϊ ἀοθοίατ.]) Ῥδοο. 
Οἷς ᾿πιθΡροαίογθη. Ῥᾶυΐο ΥὙΑΡΪΟΥ 
ἴῃ δαϊδοιϊν!β., ἴθ ΡΥ οἰ θ 118 ΠῸῚ 

8 

Γύλιππος 
καὶ Σικανὸς 

, 

ἐπανέρχον- 



ται, καὶ 
Γύλιππος 

δὴ στρατιὰν 
ἄγων. τοῦτο 
δὲ ὁρῶντες 
οἱ ̓ 4ϑηναῖοι 
μέλλουσιν 
ἀποπλεῖν, 

τῆς δὲ σελή- 
νης ἔκλι- 

πουσης ἐπ- 
ἔχουσιν. 

114 ᾿ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ ΗἩ, ν΄. 

ἁμαρτὼν τοῦ ᾿ἀχράγαντος (ἐν 1] ἕλᾳ γὰρ ὄντος αὐ- 
τοῖ ἔτι ἡ τοῖς Συρακοσίοις στάσις [ἐς] φιλία ἘΞΞ 
ἐπεπτώκει), ὁ δὲ 1ι 'λιππος ἄλλην τὲ στρατιὰν πολ- 
λὴν ἔχων ἦλϑεν ἀπὸ τῆς Σικελίας καὶ τοὺς ἐκ 
τῆς Πελοποννήσου τοῦ ἦρος ἐν ταῖς ὁλκάσιν ὅπ- 
λίτας ἀποσταλέντας, ἀφικομένους ἀπὸ τῆς Διβύης 

ἐς Σελινοῦντα. ἀπενεχϑέντες γὰρ ἐς Λιβύην, καὶ 
δόντων Κυρηναίων τριήρεις δύο καὶ τοῦ πλοῦ 
ἡγεμόνας, καὶ ἐν τῷ παράπλῳ Εὐεσπερίταις πο- 
λιορχουμένοις ὑπὸ Λιβύων ξυμμαχήσαντες καὶ 
νικήσαντες τοὺς Λίβυς, καὶ αὐτόϑεν παραπλεύ- 
σαντὲς ἐς Νέαν πόλιν. Καρχηδονιακὸν ἐμπόριον, 

Ὁλς ὅ0. 81. φιλία ναι. (1ῃ ἤπε 5 ρου! οΥυβ οαρ, ἀδβίηϊς Η,), 

φίλί ἂν πη.) φέλια ἃυΐ φιλίαν ΓΘ]. α]. Οἱ, δάῃ. 
ἄλλη ν τ εξ ἔχων πολλὴν Ναι., πολλὴν ἀπιε ἄλλην ς0110- 

οδηΐ Νίαξε: ΜΈΡΟΣ ΤΕ: 
8.2. ἀκ ον δὲ 1, αι, Ματγο, Μι; τηὰ]ἰ οο44, ἀπενεχϑέν- 

τῶν εχ φργοχίπιο δόντων οΟΥΠΠΊ. 

ῬΆΓΩ5 ὁτά0; νἱὰ, ϑ'γπί, ατ, 8 9 (πιδυϊ πα ουαη, δὶ ἢαθ5 Ὦϊο- 
ἃ ἢ. 1 εὐ αδ6 ἴπ ἱπιὸ τηϑυρὶπα ἄοτὸ ΧΙ] 12, 4, ΟἱὈ 21, 1. -- 
αὐἀάππίαν, Οὐ, Χοη. Αρθβ. 1.10 καὶ τοὺς ... ὁπλέτας. θεὲ 
τὰς ἐν τῇ ᾿Δσίᾳ πόλεις ΣΡ γθ νἱᾶ. 19, 8, ἀθ. οοἸ]οσδίοηθ 

νίδας, Ἡϊβί, α΄. ΠῚ ῶ,9 κατα- ὑϑυθοῦθη αὑᾶθ ϑ5πριᾶἃ δάπος- 

λιπὼν τὰς περὶ ἐκεῖνα πόλεις ἰανίπη5. 
φιλίας ἐν εἰρήν » Ατὶβί. Ἀ4.6]". ἢ ὃ, ἀπενεχϑεέντες. 
1210 τῆς ἐν μάχῃ συμβολῆς Ἀρρᾶγεί ὃχ Ποὺ γϑῦθο πᾶ ]6 ἐδ 

βαρείας οἱ δὰ υδὶ ργὸ αἀϊθοιϊνο Ποὺ ἰἰἶποῦα αἰβραίανα ΝΊΘθαΠ- 

ΠΡΕΡ εβί; νοῦ Τῆπο. ΥΠΙ γα ΗΗϊΐβδί. ἃπί, Πὸϑὶ ρ. 16θ. 

41, τὴν ἑαυτοῦ κάϑοδον ἐς Οδίθγασα 10] καταφέρεσθαι 46 

τὴν εν οι 1 18,1 μετὰ Πᾶο τὰ ἀϊοϊίαν. ὙΙὰ. ΠῚ 69, 1. 

τὴν τῶν τυράννων χατάλυσιν ΙΝ 120,1. -- Εὐεσπερέταις. 

ἐκ τὴν Ἑλλάδος. Ἐἰϊδοίαμη 6558 Ρδυϊαίαπι Δα οσοδβιιη νΘΡΒῈ5. ἃ 

ἑαοιϊοποη, αὐὑ8θ συγδοιβδηΐβ [ἃ- βανοα παθιιαθαην εἰ βίου Βαν- 

νογοί, αὰ τοπὶ Ρουάποθαῦ, 4ὸ οδοὶ ΟΥγθπ ΘΟ α πη ΘΟ] ΟὨΐ ν] ΘΗ ῸΓ 

ἀθὶβϑοί, Ὡ1Π}} δα το.’ Μαᾶν. ἐἔυΐδθε.. Αὐπ. {008 ΘΟΥΙΠῚ ἃ 

1.1. Οἵ, αι. ὅθ. δὰ εχρὶ. ποηλ}}}8 Ἠθβρονῖάεβ, ροϑίθα 

ΤῊ, Ρ. 116. Ηυὶο ταιοηὶ ἀββθηβϑι5 Βαροηΐὶοθ οἱ Βεγθηῃΐοθ ΠΟΠΊΪ ἢ ἃ ἃ 

οδὲ Οἷαββ. δοῃΐθγθηβ ργαθίεσρα δβ, πιπῸ Βοηραβὶ 56 Βθηβᾶξὶ, 
αἰυυι θαυ 5. ΠΗΠ1|6Υ ραγη ροϑ- -- ᾽νΝέαν πόλιν. ι0[, ὅμαῦ. 

Ροβῖ Πᾶθς δχοηρίᾶ: ΠῚ ὅθ, 2, ρ. 884. ὅ0γ1. 98, ΡΙΐη. Η. ΝΟ 

ΙΝ 122, ὅ. ὙΠ 28, ὃ εἰ Ῥᾶυ]0 Ὗ 24, Κιεροτ,. ἀδορυ, δῃί. 

ἰηΐνα τοὺς ἐκ τῆς Πελοποννή- 8 1907. ΑὉ Πᾶὸ Νβᾶροὶὶ ἀϊδβιίη- 

σου... ὅπλίτας ἀποσταλέντας. σθμᾶα εϑύ δίίενᾶ, 4088 διΐατα 

Οἱ. δάη. 1 18,.1, 90,1. -- ἀλ- Ἰμορβ νοραίαγ, δὰ πιδρπᾶπι 

λην τε στρατιάν. ϑεϊϊπυη- ϑγυίίπι 5ἰία, Οἵ, Βίγα0. φῥ. 888, 

ἀονυπι, Οεἰθηβίυτη, ΗἸΠΠΘΡἈΘΟσ απ, απθη] ἰοοὰπὶ ἴαϊδο ἤυ δῇενι 



ΕΤΟΣ Τ. ΘΕΡΟΣ. (ΥΠ 80.) ΠΡ 

ὅϑενπερ Σικελία ἐλάχιστον δύο ἡμερῶν καὶ νυχτὸς 
πλοῦν ἀπέχει. χαὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ περαιωϑέντες ἀφ- 
ἵκοντο ἐς Σελινοῦντα. καὶ οἵ μὲν Συρακόσιοι εὐϑὺς 

αὐτῶν ἐλϑόντων παρεσκευάζοντο ὡς ἐπιϑησόμενοι 
χατ᾽ ἀμφότερα αὖϑις τοῖς ᾿ἡϑηναίοις. καὶ ναυσὶ 
χαὶ πεζῷ" οἱ δὲ τῶν ᾿ϑηναίων στρατηγοὶ ὁρῶντες 
στρατιάν τὲ “ἄλλην. προσγεγενημένην αὐτοῖς καὶ 
τὰ ἑαυτῶν ἅμα οὐκ ἐπὶ τὸ βέλτιον χωροῦντα, 
ἀλλὰ χαϑ'᾽ ἡμέραν τοῖς πᾶσι χαλεπώτερον ἴσχοντα, 
μάλιστα δὲ τῇ ἀσϑενείᾳ τῶν ἀνθρώπων πιεζόμενα, 
μετεμέλοντό τὲ πρότερον οὐκ ἀναστάντες. χαὶ ὡς 
αὐτοῖς οὐδὲ ὁ Νικίας ἔτι ὁμοίως ἠναντιοῦτο ἀλλ᾽ 
ἢ μὴ φανερῶς γε ἀξιῶν ψηφίξεσϑαι, προεῖπον 
ὡς ἐδύναντο ἀδηλότατα ἔκπλουν ἐκ τοῦ στρατο- 

ὅϑεν πρὸς Σικελίαν οο44,, ρταρίοταπατι ααοᾶ καὶ ροβὲ ὅϑεν 
δαἀάυσπὲ Ὁ. 1. Επιοπαὰ. Βοθρῆχγη. Οὗ δάῃ. ϑ΄πη}]6 νἱτζυτη ΠΠ 97, 8 
βαπανὶς Ποθν, 

δυο Ο455. υρ. Μ. ΟἹ. Ψοη. Τ. ΡαᾺ]. 1|, Β6ρ. Μαγο. Ὁ. Ε. Τὰν. 
Μοβαι. Κι. τὴ. απ. γυϊρο δυοῖν, αποὰ ἀεἴοπαι ΡΟ558 ἈΠΡΝε ΕΚ: 
δάη. δὰ 54. Ὗ' 84,1, Θεὰ δύο ἀριυιὰ Θ6ῃ. ραν. ἰορίταν 1 174,1, 82, 2. 
Π 62, 2. 1ΠΠ| 89, 8.(ι. ΑἸτογὰπὶ ἰρῖθαῦ. σογγθοίου 85 νἱἀδιαΣ ἀοθοτί. 
σείογαπι Ο. οἱ ὅτ. δυεῖν. 

πλοῦν δαὶϊ., το]ϊαυϊ πλοῦς. Αἱ ποη εἰιβὰ8 ἀἰβίαϊ, 56 ἰοθᾶ 
οαγβα, Οἵ, δάῃ. 

8 3. ἄλλο εἰ μὴ εἰ ροβίεα ἀξιῶν μὴ ψηφέξεσϑαι 1ι. αι. 
[μδαγ, Ματο. Ραὶ, πὰρ. Μ. Οδ55. ἤθρ. 1. Ε΄ αἰϊΐααθ, β'εὰ ἢ ΡΥ ΠλΠΤη 
εἰ μή ρᾶτιϊου]ῖβ Ἔχριδηδίμμι, ἀοίπαδ, αὖ 5επίθηιία οοπϑβίαγει, μή 80 
ειηθπα. δἀαϊίαπι νἱἀ θέαν. 

ἠδύναντο οοἀ. Οἵ 54. ΙΥ̓ 129, 4. 

ΟἸαβ5., 505], 1.1. Κῖβρ. 1.1. 8.198. ΠΙ ὅϑ8, ὅ. -- μάλιστα 
-- ὅὄϑενπερ ... πλοῦν ἀναστάντες. Οἵ. Ὀιοά. ΧΠῚ 
ἀπέχει. Οὗ. ΥἹ 2, 6 ἐντεῦϑεν 12, Π δὲ βίρτα 47,2, -- ἀλλ᾽ 
ἐλάχιστον πλοῦν Καρχηδὼν ἢ ἸΟΆ ἀξιῶν ψηφέί- 
Σικελίας ἀπέχει. Ιη ι, βουὶρ- βόα, 91 δδὺ: ποῖθθαι οοη- 
ἴαγα, οὰπὶ ἀπέχει ᾿πηροΥΒΟ ΠΆΠΠΟΥ 5}Ππππὶ Παθοτὶ, ουϊ ἰαχίδνοηϊ οἱ 
(τον τη 651) δοοῖρὶ πθ- {υἸθυδυοηὶ ἰπίθυθβϑθηΐ, ἴῃ απὸ Γ68 
απρᾶΐ, ἀθοϑὶ ϑῃυθίθοίαπη, ατοἀ ρδὶδπὶ 5 [τα 18 ἴθγαπαβ ἀθοοτ- 
ἢ6 ἀεβι ἀθυαγοίαγ, οὐὔαπὶ δ πλοῦς, ποιεῖασ, Οἱ, 48, 1. Αο σαπὶ 
ᾳυοὰ ἴαϊΞο (οἵ, 54.) τϑίϊααὶ οοὰά, ἄμποθβ ᾿μαϊὰ8 ἐχρϑαϊιἰουὶϑ ΡΙθμᾶἃ 
᾿αθθηΐ, Ροίοβίαίθ (αὐτοκράτορες) 6886 ηΐ, 

8 8. ἐπὶ τὸ βέλτιον. ὕν 5500 ΡΘνίοι!ο 115. ἄροῦθ [ἰθεθδί. ε 
[μαιϊπα ἴῃ πο 5. Οδίογαπι οἵὉ, Αὐτὴ, δὲ ἀλλ᾽ ἦ, ρτδείοτγ- 
δάῃ. ΥἹ 60, 2. -- τοὺς πᾶσι. αυδιῃ, νἱὰ. δάη. {Π 71, 1, -- 
γιά. δάη. Υ 38, 2. --- χαλεπώ- προεῖπον, οἀϊχοταηῖ. - ὡς 
τερον ἴσχοντα. Οἱ, βέλτιον ἐδύναντο ἀδηλότατα, ᾿. ο. 
ἴσχειν Ρίαι, μον, 181 6 εἰ 88, τεηὶ ᾿ρβᾷπι ποη οἰδτα ἃς ἀἰβιϊποῖο 

8. 



1160 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, ». 

πέδου πᾶσι καὶ παρεσκευάσϑαι, ὅταν τις ση- 
μήνῃ. καὶ μελλόντων αὐτῶν, ἐπειδὴ ἑτοῖμα ἦν, 
ἀποπλεῖν ἡ σελήνη ἐκλείπει" ἐτύγχανε γὰρ πανσέ- 
ληνος οὖσα. καὶ οἵ ᾿Α4ϑηναῖοι οἵ τὲ πλείους ἐπι-- 
σχεῖν ἐκέλευον τοὺς στρατηγοὺς ἐνῚθύμιον ποιού- 
μενοι, καὶ ὃ Νικίας (ἦν γάρ τι καὶ ἄγαν ϑειασμῷ 

ΟΥ δάη. 

8 4, πασσέληνος ΒΕΚΚ, οχΧ ΡΑ]., τὖ΄ὸ νἱἀθίαν, οἰδὶ ἀβ 60 ἰϑοθί 
Ἐτγοτημηθὶ. Οὗ, Το. δὰ ὅόορῃ, Αἱ. 886 οἱ ἀβΒ πανσυδί οἱ πασσυδί 
58, 11, 1. 

γάρ τοι 6Χ ὑπο Μοβαα. 5ουῖρϑῖ0 606}1., φαΐα Ῥτοη. ἱπαεῇ, εἰ ἄγαν 
ΔΙ ΓΟΡΓΆ ΠῚ ΔΙ του γθραρῃᾶγοί. ὅεα γὰρ τι γβοῖθ γθνοοδγαηί ΒΙοοτηΐ, οὐ Αση,; 
ἐΧ 4υϊθι5 116 88, 8 δέομαι μὴ ἐκπεπλῆχϑαί τι ταῖς ξυμφοραῖς 
ἄγαν οοηΐετί εὖ πᾶης τηράοϑίϊαπι ψουθογ απ ρἰᾶπ ὙΤΠπογ ἀἸἀθδ πηι 

παρασκευάσασϑαι οοἀά. 

ἰυάϊοαί, 
Ἰμτογργοίδίαν. 

ἱπαϊοδηίθβ, 56 απᾶτη ΠΑ Χὶ Π16 
Ροίογϑῃί οοου!ίαηύθ5 (οἵ, 1 
189, 1 ἐνδηλότατα προύλεγον), 
π ΤῊΝ "68 ααϊὰ τονοῦα ἀσΘΓΘῸΣ 
ΒΘ ῃΓγθηῦ ΘΟΓΟΠΊΑΔΕΒ Ἱπιρτυάοητία 
ΘΟΠΒΙ] τη 5 πὶ ΠΟ51101}5 ραίαἤογθί. 
Εδάθπὶ ογαΐ οδυβᾶ, οἷν Νίοϊα5 
ΓῸΠῚ ρϑίδιη ἀθοθῦπὶ πο]]οί, -- 
παρεσκευάσθαι, Ρᾶτγαΐοϑβ 
6556.) ΡΓῸ παραπευάσασϑαι 
ΑὈΓΘΒΟΙΪΟ δαοίογα 50} ρ51 1118, 
αυοα 5Β'α᾽ Πα ΠῚ ἀν ΠῸὴ 84 ρΓδ6- 
Ρδνδηάιπη, 5686 δὰ ϑπανὶ σα η ΠῚ, 
αυᾶηη δπιθηαί πο π ΟΟΠΠΓΠΊδίύ 
ῬΙυΐ, Νίο, 22 παρήγγειλε τοῖς 
στρατιώταις εὐτρεπεῖς εἶναι 
πρὸς ἀπύπλουν. (855. καί, 
αυοά ΡῬτοχίπηθ ριδθοθᾶϊὺ ἀεοϊονῖι, 
αὐ ἔκπλουν παρασκευάσασϑαι 
Ἰαηβθρθίαν 046 ὡς ἐδύναντο 
ἀδηλότατα, οαἶΐπ5. νἱπὶ 80 γϑίϊο- 
ΠΘΠῚ ΡΑΓΡΙΙΠῚ ῬΘΓΒΡ ΧΙ ΐ, τϑίθυγθίαν, 
ΠΟΙ ΤΘΡαΐδ 8 510 ὡς ἂν δύνων- 
ται νοὶ ὡς δύναιντο 5ουΊθ ΘΔ τὴ 
[αἴ556. Ποίηβο ὅταν τις σημήνῃ 
δα βοίυπι ἔκπλουν ρογίίπογο να], 
4αδθ ταῖϊο ΠΟ 5011ΠῚ Οὔ ΒΟΙΥ Β5- 
βίηᾶ οβϑί, 864 οὔϊδιη ψϑυθΟΥ πὶ 
ςΟἸ!οοδιϊοηὶ ῬΓΟΡΒ5 ΘΟΠίΓ ΙΔ. --- 
ὅταν τις σημήνῃ. »»Ξθ86ρ6 
ἴΐᾳ Ῥγοῃ. ἰηἀ δῇ, . . ΠΟΙῚΡ6 ααἱ Ρο05- 
Βἷ0, οαἱ ἰὰ8Β 510.“ Β8ι. Οἵ, διῇ, 

αἴθταυς ΒΟ Παὶ [00 ΠΟ ἢ, 50 απ αύ ον ΘΥ μὰ α Ο ἢ 

ὃ 487, 2. πὸ ρῬγοποπΊθη {ἰδ ὶ 
ἐὐϑπν 5ἰᾧ, 

84, σελήνη ἐκλείπει. 
ΟἸγοῖ θυ ποοσίαπι τηραϊὰπὶ ἀυ- 
βυβιὶ νοὶ ΧΧΥΠΟ νεὶ ΧΧΥΠΙΟ 
δϑδϑίσπδηῦ ΘΔ ΟῸ] ΔβιΓΟΠΟΠΊϊοὶ, 
Ποάν, Οἵ, Ηδθὶβ ,, δὲς Εϊηπβίου- 
γῖδ56 τυῶλγοηα 665 Ῥοίορ. Κυΐερϑδ'' 
Ρ. 11, αἀυἱ ἀἰε ΧΧΥΠΙ τ. Αὐρ. 
Ροϑί Βον. 8 νοβρθιῦ, ἀοοθὶ ἔμ|558. 
-᾿ἰ ἐνθύμιον ποιούμενοι, 
ἴῃ. τ] 1 ΤΠ τα οὐ διῶ ὙΘΥ- 
[6 {68 8. γ8 Π 6} 168, ΞΞΞ ϑ εις 
ασμῷ τε καὶ τῶ τοιούτῳ 
προσκείμενος. Οἱ. ΡΙαυΐ. 
Νῖο. 4 σφόδρα γὰρ ἦν τῶν 
ἐκπεπληγμένων τὰ δαιμόνια 
καὶ ϑειασμῷ προσκείμενος, ὥς 
φησι Θ. 5 5υθπίδηϊίν! ϑ'εε- 
ασμός ἀρρϑτεὶ 6χ ϑειάξειν ΥΠΙ 
1, 1; οοηίτα ἀἰῆονι ἐπυϑειάξειν 
τί 18, 1, αὐ] νἱά. 8δἅπ. Εχύγθηηᾶ 
500. οἷο, Ἔχριϊοαι: τῷ τοιούτῳ, 
φησίν, εἴδει τοῦ ϑειασμοῦ 
προσέχων, τῷ παραφυλάττειν 
τὰς ἐκλείψεις καὶ τὰ οὐράνια. 
ΡΙαίαγοῆυ5Β ἀ6 Μαϊΐσπ, Βογοαοί, 
Ρ. 3958 ᾿Ιαυάδι Ταμογἀ!άοιη, αποα 
ΝΙοῖδιη ϑειασμῷ προσκείμενον, 
πο ϑεόληπτον ἀαἰχεοιῖι. [ἄθπὴ 
Βυΐϊὰ8 ἀποὶβ 5. ρ υβυ 0 θὴ. ρ6Γ- 
βίτίηρῖς Μου. ρ. 169, οὐπὶ ἰὴ 
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τε καὶ τῷ τοιούτῳ προσκείμενος) οὐδ᾽ ἂν δια- 
βουλεύσασϑαι ἔτι ἔφη. πρίν. 
ηγοῦντο. τρὶς ἐννέα ἡμέρας μεῖναι, 

᾿ »ν ᾿" 9 , ’ χαὶ τοῖς μὲν ᾿“ϑηναίοις μελλη- τερον κινηϑείη. 

ὡς οἵ μάντεις ἐξ- 

ὅπως ἂν πρό- 

σασι διὰ τοῦτο ἡ μονὴ ἐγεγένητο. 
51. Οἱ δὲ Συραχόσιοι καὶ αὐτοὶ τοῦτο πυϑό- 

μένοι πολλῷ μᾶλλον ἐπηρμένοι ἦσαν μὴ ἀνιέναι 
τὰ τῶν ᾿Αϑηναίων, ὡς καὶ αὐτῶν κατεγνωκότων, 

(δρ. 51. 81. 
αν. ΟΥ δἅη. 

ν 

Νιςο, 38 ἀπθιίοί, πἰταπὶ ᾿ἰηβοΐϊθη- 
τἰατη ἃπ ΞῸΡΟΥΒ ΟΠ θη ΔρΡΕΙ οί. 
ΟἿ, 1014. 22. εὐ θῖοὰ. ΧΠῚ 12, 7. 
-- οὐδ᾽ ἄν... .] τὸ ἑξῆς, οὐδ᾽ 
ἂν διαβουλεύσασϑαι, ὅπως 
ἂν πινηϑείη προτερον, τουτ- 
ἐστι πρὶν τρὶς ἐννέα ἡμέρας 
κ. τ. 1. 5080]. [πρά, Ἐχ Πἰδ 
ΒΙοοπη ἢ αἴαπι, ααἱ ΘΧΟΠΙρΙα γ ΓὈὶ 
διαβουλ. Δαδοτίρβιῖ, τᾶ] ὁθη- 
5616. δἰ Πρβίη Πἰθ 6556. γΘΥΒΟΓΌΙΗ : 
αἰταπὶ ἃὈϊτθηΐ δἃη ΤΠΠ8ΔΠη6- 
γαῖ ἄρρᾶτοι, -- ἐξηγοῦντο. 
Ἐξηγεῖσϑαι, ἐξήγησις, ἐξηγη- 
τής Ῥτορυῖα 6586. ψοοᾶθυϊα ἀθβ 
ΟΔΘΓΘΠΊΟΠΙ ΘΓ ΠῚ, ρΟΥΓΘητυΓ ΠῚ οὐ 
Ρτοαϊσὶοναπη ἱπίθυργθῖῖθι5. οβίθῃ- 
ἀπηΐ ῃἷο δχρηδίογοβ. ΟἿ, θυπι. 
ἈΠῸ. Π|Φ 1. 15. 58; 19. )68 
γϑίθ5 απὸ ῬΓΔΟΒΟΙΠΒΙΒ εἴ, Ὑ 
69. 2, -- τρὶς ἐννέα ἡμέ- 
ρας. [πῃ νδιϊοῖῃ!ο ροδιΐοα Ῥουὶ- 
ΡΠ βῖ8. τρὶς ἐννέα οϑι ροβίίδ, 
αὰἃ 58οτὶ ΠΕΠΊΘΙΪ ΠΟΙΊΪΠ ΠΙᾺ, 
»Αἀδπιραυϊαίαν ὙΤΠαογάϊαὶ ΡΙαί- 
ΔΡΟΠῸ5, αἱ Νίοίαη 6 νδίιτη 
βοηΐθηϊϊα ἄλλην σελήνης πε- 
ρέοδον οχβρθοίαγο νο ἶ556 αἰοῖτ, 
ϑοα {7858 ἰᾷτηθη αἀἷθ5. 5815. [1558 
οβίθπαϊς οχ [Ἀπίοο! 6} ἴθ ἔχο- 
σϑιῖοῖὶβ ἰάθπὶ Ρ]αἰᾶγομὰ58. Νρο 
Ρἰὰ8 αὐτὴ ἰτϊαη ἀἰθυ ΠῚ] 6Χ 
δου ηἀ θη ναίιΠΊ Βθηΐθη τα ΠΊΘΠΪ - 
αἷς Ὀιοάοταβ, ἴοντί, οχ ΡὨΠΠΪβίο 

. Εγθηΐιβ σου τηδρῖβ ΠίοάογῸ 
Βα βηαβαίαν, « Ὡράν., αἱ δρυὰ 
Τηυς. ἐννέα ἀεϊεπάυπι 6588 58- 

ἐγηγερμένοι οἸπο5. ῬυδθίοΡ αϊ. ἘΠ δηιϊς 

Βρ᾽οαίαγ, ααἃ ἴῃ ΤῸ οἱ Ἀ556η {101} 
Ἄγ ε5561|. δὰ Ὀιοά. 1. ἃ. ϑδεὰ 
"5 ὉΠΊΠΟ ἴα 6 τὴ ἀθίθπάθυθ Ρ0588 
ΔΥΡΙΓΓΟΥ ρα Τῆῦο. τρὶς ἐννέα 
ἡμέρας σαθ. ΡΙαἰΆγΟ 5 
Πᾶς ἀβ ὑθ δχ Αι} 1415. [2] οοπι- 
τηθη δ} } 15. Δουὶ 58115 Ἔχρ οδηΐ, 
ααἰὰᾷ Πιοάοτιπι ρουπιον γί, αὐ ἀ6 
τ θ5 ἰἀπίαπι ἀϊθθτ5 [4 πὶ Ρ]Θγατη- 
46 ἴῃ (411 διοσημξείᾳ ἰπΐασδιϊ 
ΘΧ᾿ βυϊπηυθπτα}7 σα ϑγοίαν, ἔν ϑη- 
[05 διιΐίθιη πἰΠ}} ργοθαγο ροίθϑβί, 
Εϑι νϑυῦὰπὶ ΑἸ ἢ ΪΘη565 ΠΟ Πη6η- 
5611, 868 Ρϑιιο05 ἰδηίαμη 165 
[Ρ]αγθ5. ἰδηθῃ ἰτῖθιβ: νά. Ατση.] 
ΘΟΠΊΠΙΟΥαΙΟ5. 6556, ϑϑᾷ ἰὰπο ἰδ Πὶ 
ἴὰ 8 αἱ {ἰπ|ὰἃ5 ἀπριϑιϊᾶβ γοάϑοίϊ 
ΘΥΘ ἢ, αὖ ποατιθ ΔΌΪΓΘ ΠΘαπ6. ΠἸᾶ- 
ΠΟΙ ἴῃ ΘΟΙῸΠι ροίοβϑίαιθ ββϑοῖ, ἢ 
ὉΠ οῃ. Αὐἰβδίορῃ. (Αιυδαβί, 1 
Ρ. 40. 

. ὕαρ. ὅ1. 8 1. ἐπηρμένοι 
ἤσαν, ἰποἰτατὶ τα πῖ, θαἶτο- 
θδ8 ἢ τὰ Γ. Τππ5118{π|ΠῚ Θϑὲ ἴος 56η81 
ἃρυά Ρτοβᾶθ Οὐδ ΙΟἢἾἶ5 5ΟΥΡΊΟΓΟ5 
ΘΓ ΠΙ ἐγείρειν. (εἴ. 54.) - μὴ 
ἀνιέναι τατῶν  Αϑηναίων. 
»Τὰ τῶν 4ϑην. Ἰμτε! ΠΧ ουἴπ Υ 6 5. 
ΘΗ Β1118; ΟΠ δα5 Αἰδπε- 
αἰ δα [ἃ τ; 4πὸ85. πο]]ο πὶ ὅγγα- 
οαυβδηϊ ἀνιέναι, ΘΟ Θρ ΓΘ, 
[ΗΒ ἐΐογθ, Βθοτα 80 
Βοοογάϊίου μαΡοτο ς. Βδα. 
Πη ἀνιέναι τὸν πόλεμον εἰ αἰϊὰ 
Οοπηρᾶται Αὔτ. -- κατεγνω- 
κότων. Οἵ, ἀάη. ΠῚ 48, 1. -- 

οἵ Συρακό- 
σιοι οὐ βου- 
λονται τοὺς 

᾿ἀϑηναίους 
ἐᾶν ἀποχω- 



ρεῶν. μικρὰ 
ξυμπλοκὴ 
κατὰ γῆν. 

ἈΝ ἔπειτα δὲ 
μεγαλης 

ναυμαχίας 
τὲ καὶ πεζο- 
μαχίας γε- 

118 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΎΓΓΡΡΑΦΗΣ Η, νά, νβ΄. 

ἤδη μηκέτι κρεισσόνων εἶναι σφῶν κήτε ταῖς ναυσὶ 
μήτε τῷ πεζῷ (οὐ γὰρ ἂν τὸν ἔκπλουν ἐπιβου- 
λεῦσαι), καὶ ἅμα οὐ βουλόμενοι αὐτοὺς ἄλλοσέ 
ποι τῆς Σικελίας καϑεζομένους χαλεπωτέρους εἶναι 
προσπολεμεῖν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ὡς τάχιστα καὶ ἐν ᾧ 
σφίσι ξυμφέρει ἀναγκάσαι αὐτοὺς ναυμαχεῖν. τὰς 
οὖν ναῦς ἐπλήρουν καὶ ἀνεπειρῶντο ἡμέρας ὅσαι 
αὐτοῖς ἐδόκουν ἵχαναὶ εἶναι. ἐπειδὴ δὲ καιρὸς ἦν, 
τῇ μὲν προτέρᾳ πρὸς τὰ τείχη τῶν ᾿4ϑηναίων 
προσέβαλλον, καὶ ἐπεξελϑόντος μέρους τινὸς οὐ 
πολλοῦ καὶ τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῶν ἵππέων κατά τι- 
νας πύλας, ἀπολαμβάνουσί τε τῶν ὁπλιτῶν τινας 
καὶ τρεψάμενοι καταδιώκουσιν᾽ οὔσης δὲ στενῆς 
τῆς ἐσόδου οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι ἵππους τὲ ἑβδομήκοντα 
ἀπολλύουσι καὶ τῶν ὁπλιτῶν οὐ πολλοὺς. 

ὅ2. Καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ ἀπεχώρησεν ἡ 
στρατιὰ τῶν Συφακοσίων᾽ τῇ ὁ᾽ ὡστεραίᾳ ταῖς 
τε ναυσὶν ἐχπλέουσιν οὔσαις ἕξ καὶ ἑβδομήκοντα, 

σφῶν τε αι. 
ταῖς οτη. 855. Απρ, ΟἹ. νη. Τ, Ῥ8]. τ, Μ. δὲ ἀποάροὶπι 8}1]. 

ϑϑα ἴίὰ οἰΐδπὶ τῷ δηίβ πεξῷ ἀδἰθη πὶ εβ8θῖ, απο 501 ἱφπογδηΐ 
ἘΣΘ, {ραπιαιιθ γϑοίθ ἀϊοίταΓ. 

8. 2. ἀνεπειρῶντο τ. δι. ΟΓ, (Δοϊ [5488 Τυρὰ. [Ιῃ Δυρ. (ΟἹ, 
γε επ. Τὶ Ρα]. αι, 411. δὲ ὀθίθγὶ 5. πηθη] γα ἢΪἶ5. Ρ]ΘΓΪΒ4 16 ἀνεπαύοντο, 
404 γτουὰπὶ οΟπαϊοϊοηΐ ΤΘραρπαί. Οἱ, 7, 4, οἵ τε Συρακόσιοι ναυ- 
τικὸν ἐπλήρουν καὶ ἀνεπειρῶντο. 

ὅσας αι. Β85. 
προτεραίᾳ αἰϊψφυοί οοαά,, ἰπίον 4105 Ναί., αποὰ τηΐη8. ἀρ ΠῚ 

εβί, οπη αἀἶθ8. α16 ΠῚ ἢΐο ᾿η5θα πθγθίασ δηίθα πΟΠ ΠΙΘΠΙΟΓΔἰαΒ Β10. Ὁ 
1,. Ἠετθϑί. δᾶν. (οὉ. ρΡ. 86 οὐ δάη. Υ᾽ 78, 4. 

ἀπολλύασι τ. Αἱ νἱά, άπ. ΙΓ 98, 5. 
ἀρ. 2, 81. τῷ τείχει Τι, ΜΝ ι. 

σφῶν ΕΣ ΘΟΠΊρΡαΥϑίϊνο δρίαιη θ08, 4. 102, 2. ὃε που: νἱα, 
εβί, -- οὐ γὰρ ἂν... ἐπι- δἅη. 1Π 620, 1. ΥἹ 84, 8. --- ὅλ- 
βουλεῦσαι. Τοίαπι Θπππεϊααπ λοσέ ποι. Οἴ, 49, 2. 
Ῥεπᾶοι εχ ἐνόμιξον (οἵ Συρακ.) ΩΡ ἀνεπειρῶντο. Οἱ 
ΒΙΠΆΠΠν 8 ἐ 29}. ΤΕρθίθμα0 εχ 115. δάῃ. 7, 4, -- σαι... εἶναι. 
οἵ Συρακ. ἐπηρμένοι ἦσαν. ΟἿ, αάη, τό, 1. --- ἐσόδου. Ἐδι 
σῇ, δάη, ΤΥ 8, 2. ΔΑυάϊ δυΐθηη ἱηρτο5 585 5. ἰπίτοϊία5. ἴῃ 
εἶ μὴ κατεγίγνωσκον ἤδη τ ΠΠΠ10Π 6 ΠῚ ΑΥὙΠΘηΪΘηβί μη, --- 
μηκέτι κρεισσόνων εἶναι σφῶν ἔππους 501}. οὐπὶ δαυϊθυ5. Οἱ, 
δῖνα εἰ ἐγίγνωσκον ἀρ: 54. Χοη, Αηϑὺ. ΝΠ] 8, 41. 48. 
πρείσσους ὄντας εἰ εἴ, ἅδη. (ρ. ὅ2. 81. ἕξ καὶ ἕβδο- 

μ᾿ 
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καὶ τῷ πεζῷ ἅμα πρὸς τὰ τείχη ἐχώρουν. οἵ δ᾽ 

᾿Αϑηναῖοι ἀντανῆγον ναυσὶν ἕξ καὶ ὀγδοήκοντα 
καὶ προσμίξαντες ἐναυμάχουν. καὶ τὸν Ηὐρυμέδον-- 
τα ἔχοντα τὸ δεξιὸν κέρας τῶν ᾿1ϑηναίων καὶ βου-- 
λόμενον περικλήσασϑαι τας ναῦς 
καὶ ἐπεξάγοντα τῷ πλῷ πρὸς τὴν 
νικήσαντες οἵ Συρακόσιοι καὶ οἱ 

[τῶν ᾿᾿ϑηναίων). σον πρῶτον 

τῶν ἐναντίων 

γῆν μάλλον, 
ξύμμαχοι τὸ μέ- 

ἀπολαμβάνουσι 

ἣν 

χἀκεῖνον ἐν τῷ κοίλῳ καὶ μυχῷ τοῦ λιμένος, καὶ 
αὐτόν τὲ διαφϑείρουσι καὶ τὰς μετ᾽ αὐτοῦ ναῦς 

ἐπεξαάγοντα δ'δι., 
Ο΄, άπ, 

Ψϑη. ἴν, Ναί. 

8 2. 
ἐξαγαγόντα. 

πλοίῳ Αυρ. 

γΘΙΙα αἱ ἐξάγοντα, ἐπεξαγαγόντα, 

τῶν ᾿,ϑηναίων πρῶτον Ναῖ, Ὄϊνοτβϑα ΟΟἸ]]οσδι10. 5ιι5ρ οί ηι 
ἴαοιν τῶν ᾿Δϑηναίων, 410 ΟΡ(ἰΠπΊ6. ΟΑΥΘΠΊΙ5, 

καὶ δηῖθ μυχῶ οπι. Ε. [μδὰτ., αυορᾶ ρτγοῦαὶ Βαγρ,. 
οἵ, δάη. 

μήκοντα. ϑεριπδοίηία αὐαις 
ἴπ0} “Πα οὲ Ὀιοά, ΧΠῚ 18,1. 
ΘΟΕ ΡΗΎΩΡ. Οἷ. δάῃ. Ϊ 53, 
ΥΙ 87, 8. -- ἕξ καὶ τ ἐς 
κοντα. Οοηδβοῃί Πιοᾶ. 1. ἃ. 

ἐναυμάχουν. Ὅς οοροᾶ- 
βίοπθ ῬΡΟ ΘΠ οἴ, ΡΊαι, ΝΙς, 24. 

82. τὸ δεξιὸν κέρας. 8|- 
Πἰβύγο οοὐπα ργᾶθοτας Εαίῃγ- 
ἀθιηι5, πηραΐαθ δοϊοὶ ΜθηΔ Πα ευ, 
ΒΥΓΔΟΙΒΔΠΟΓΙΠῚ 51Π|50Ὑ1ΠῚ ΘΟΥΓΠῚ 
ἰθπθθαὶ ΑΘδίΠδΓΟ ιι5, ἀθχιΡα πη 
Θ᾽οΔΠ115., τηθαϊδπὶ δοΐίθ τη Ργίμθη. 
[ Ῥῖοα, ΧΙΠ 18,2, - ἐπεὲ- 
ἄγοντα, πανίαπι 5 πη θη ρΥο- 
ἀποεπίεπι ν 6] δ ΧΡ ἃ ἢ ᾧ 6ΠΙ. 
ΟΥ. δάη. Υ' ΤΊ, 8. οἱ. βίπιη!θ ἀντ- 
ἑπεξῆγον ὙΠ] 104, 4. Βεϊταπηΐοθ 
Αὐποϊάπ8, αὐ 1110 Ἰοοο, γα ν ] 6 γ ἔο 
ὀγεαΐ ατυαμ ἤροπι ἐλ ἱΐπ ἰο αἰέαοῖξ 
ἐπε ϑποηῖ, αἱ ΒΙοοιηῇο!αἰτ5. ἴῃ 
6110 πᾶναὶῖ ροίϊι5 109 ἄγαιν ΟΠ 
τράἀοπάππι 6556 δἀποίαὐ ἴῃ δὰ, 2, 
Ὥς ἀπεσπάσϑη τῆς τάξεως 
ΡΓῸ 60 ἀϊχὶν Π᾽οά. ΧῊΉΤ 18, 8. -- 
νικήσαντες τας δοιμξσον 
πρῶτον. ιββθηῖς Ὀϊοά. 
κἀκεῖνον. Ηοο ρτορίον ἰηίου- 
ἰθούα πη ΠΠΘΙΠ ὈΓῸΠῚ νικήσαντες 
ἐνν τὸ μέσον πρῶτον τῶν ᾿4. 

Ῥ 1900. Ἀν 

δἀάϊτυτη οί, οὔβὶ ἀπίθοθαϊε ἃοοιι8ᾶ - 
ἄναβ Εὐρυμέδοντα. Οἵ. 46 αὐ- 
τός άπ. [1 62, 1, -- ἐν τῷ 
κοίλῳ καὶ μυχῷ τοῦ λι- 
μένος, ἴῃ 5ἴηι δίαθθ τὸ- 
οο558 ρουίαβ, ἔουπιᾶπη οἱ 5ὶ- 
ἰὰᾳπὶ ἰοοὶ 5ἰρηϊῆοδι, αδὶ Εανγ- 
πιθάοῃ ἰηίθγοθρίβ δέ. Νοη 
δυαϊοηα 5. ἰσιαν θννν., αἰ ἴῃ 
Θιπὰ, ΤῆθοΙ, Ρ- 100 κοέλῳ καὶ 
ἀεἸεύ, Ῥ]ϊοά, {π| 0. πρὸς τὸν 
κόλπον τὸν “άσκωνα μὲν κα- 
λούμενον, ὑπὸ, δὲ τῶν Συρα- 
κοσίων κατεχόμενον. Ἀθοία 
ἰσῖαν μυχοῦ ποηλθη ἰοί8πὶ ἰηίο- 
ΤΪΟΓΘΠ ΡΟΓί5. Ρϑγίθηὶ ΘΟΠΊρ] ΘοίΪ 
ΧΙ βου πα θἱπη5; ΠᾶΠ|Δ οὐ Αἰπο- 
Ὠΐθη865 ἴῃ μυχῶ, ἷἰ. 6. ἱπίξον 
ΑΠπαραπὶ οὐ γῦθπηὶ ΡοῸρῈ ἀὰυ- 
ῬΙΠΙΟΘΙὴ τ] 1 ΠΊ) 54 {10η 6 ῃὴ ΠΔθΘὈδηΐ 
(νά. 4, 4 οὐ 101 84η.} οὐ Ἐαγυγηιῖ- 
ἄοῃ, οαπὴ 40 Πᾶο βίδίίοηθδ οἱ δοὶθ 
Αὐπδη ΘΠ 5] 1 θοαὶ ΘΧΡΙο ὑπ πὶ 
Βυθαυχίδδοί, ἐν μυχῷ, ἰᾷ 68. 
ἀρὰ Ῥάβοοπθπὶ δὰ ἀδχίγατη,, τἰ 
νἱάθιαν, Αηδρὶ τῖρδηι (ν]ὰ,. άπ, 
ΥΙ Θ6, 3), οδθβι5 οϑί. -- αὐτόν 
τε διαφϑείρουσι. θεὲ τηοᾶο 
τοὶ ϑεβίαθ νἱὰ. θιοά. ΧΠῚ 18, 4. 

τὰς μετ᾽ αὐτοῦ... 

νομένης τὸ 
μὲν ναῦτι- 
κὸν τῶν 
᾿Αϑηναίων 
νικᾶται καὶ 
Εὐρυμέδων 
διαφϑ εί- 

ρεται" 



κατὰ δὲ γὴν 
οἵ ̓ 4ϑηναῖοι 
νικῶσι καὶ 
τὰς λοιπὰς 
ναῦς μὴ ἐμ- 
πρησϑῆναι 
κωλύουσιν. 

190 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, »γ. 

ἐπισπομένας᾽ ἔπειτα δὲ χαὶ τὰς πάσας ἤδη ναῦς 
τῶν ᾿“ϑηναίων χατεδίωκόν τε καὶ ἐξεώϑουν ἐς 
τὴν γῆν. 

ὅδ. Ὁ. «δὲ. 10 ὕλιππος ὁρῶν τὰς ναῦς τῶν 
πολεμίων νικωμένας καὶ ἔξω τῶν στραυρωμάτων 

καὶ τοῦ ἑἕαυτῶν στρατοπέδου κχαταφερομένας. 
βουλόμενος διαφϑείρειν τοὺς ἐκβαίνοντας καὶ τὰς 
ναῦς ῥᾷον τοὺς Συρακοσίους ἀφέλκειν τῆς γῆς 
φιλίας οὔσης. παρεβοήϑει ἐπὶ τὴν χηλὴν μέρος τι 
ἔχων τῆς στρατιᾶς. καὶ αὐτοὺς οὗ Τυρσηνοί (οὗτοι 
γὰρ ἐφύλασσον τοῖς ᾿4ϑηναίοις ταύτῃ) ὁρῶντες 

ναῦς ἤδη οΟΥἸΉἢ 65 ρυϑείορ γαί, 
ἐξώϑουν αι. ἄν, Ε. Μοβᾳι. Ῥδη. 
(δρ. ὅθ. 8.2. ταύτῃ, φυοὰ Βαθεὶ γαι., 

βΒϑηΐθηςἃ τη ηοᾶ δνδαϊί, 

ἐπισπομένας. δυβί. ΙΝ ὅ, 7 
ΧΧΧ πᾶνοβ [ᾳυαἱθὰβ ΡΓ86- 
ἔμ εγ8 1] ἱποοπαππίαγσ. Αἱ 
βδρίοιῃ τροίϊι8 (οἴ. ὅ8, 8) πὰὺ- 
τηθγαὺ ΠΙοᾶ,, πθαὰθ ᾿ποθηβ88 686 
διηΐ, 4 ΘΥΓΓΟΥ [πδέϊηὶ οΥγία5. δϑί 
δΧ ὀοηϑία ΞΥΓΘΟΊ58η ΟΤΊΙΠῚ ὅ8, 4 
ΠΙΡΔίΟ, [ρ51ΠῚ ἕπταά Ροϑί 
ἐπισπομένας εκοϊάϊδδα. 508ρὶ- 
οαίαν ἤετγν. 1.1. θ6 ἐφέπεσϑαι 
μετά τινος νἱᾶ. 1,00. δὰ ῬΠτγγπ. 
Ρ. 854. “δὲ. δύῃ; ᾿“ΨΠ 57; 9. 
ἐξεώϑουν. Οἵ, δάῃ. Π 90, ὅ. 

ἐς τὴν γῆν. Πρὸς τὸ 
τεναγῶδες μέρος τοῦ λιμένος 
θιοά. ΧΠἼῚ 18, 6. 

Οὰρ. ὅθ, ΥΥ 
ρωμάτων. 

τῶν σταυ- 
ϑυριᾶ 88, 2 τοῦ 

σταυρώματος. Οἷ, 54. ὙΙ 4... 
τοῦ. στρατοπέδου. 

1)ε Πἰῖβ οαβίυῖβ νἱά. δάη, 28, 1. 
καταφερομένας, ἀε- 

ἕογγὶ (δὰ ΤοΡΡΔΙῚ), σῇ ΤΙ, 6 οἱ 
δάπ, 81, 2. -- ἀφέλκειν, Γ6- 
τῆι ]οο 5 γα 6 Γ6. ὅπν Ορὰ5 
5. ἀνέλκειν, ἴῃ (οΥγδπὶ ἰγα- 
ἢ θΥγ6, ᾳιοᾶ πἴο τϑροβαὶὶ Ο858., 
ΠΟ Ιη6]]6 Ἶ Π1185. φιλίας 
ουσῆς, 5] ΔὉ Ατηῖοῖ5. ((οΥΓα) 
ΤΠΘΓΘίαΥ, -- παρεβοήϑει 
ἐπὶ τὴν χηλήν. ΟΕ ΕῚ 65: Ἡ 
παρῆλϑε παρὰ τὴν χηλὴν διὰ 

Οὗ. ὙΠ 50, 4. 
Οἢ δάπ. ΙΠ 84, ὃ. 

ἸΙοησθ ΡΙαΣπιὶ ΟΠ... 480 

τῆς ϑαλάσσης εὲ ἰδ δάη. 
,.»Χηλὴ εβι Τα πογαπὶ οτρίαο, 
εἰ Οἴθογο ἀθ ἤδο 'ρ88 τὰ Ἰοααϊίιν 
γον. Υ 817: ρἰγαίίουβ πῖγο- 
Ρᾶτο ὑβᾷᾳαᾳὰθ6 δᾶ [ΓΟΥυτὴ 
ΥΥδουΒαηοΥ αὐ δ4 
ΟΙΊΠ65 ογδθρίαϊηθ8 υγ0]185 
τοοοβϑδὶί, Χηλή 5θουία δἸϊαυδη- 
τὰΠὶ ἃΓ}015. τποθηΐα, ἄοηθο ἴῃ τη6- 
ἀἰτουγα ποθ ΨΘΥβῚ8 ΨΘΙ ΘΓ ΗΓ, 
ἴη46. ββουηαπι ΟΥ̓ΑῚ ΡΟΥα5 ΡΓῸ- 
Οαγγοθαί ἀρ ΟΓΘ ΠῚ απθη 8 ΠΊ 8} - 
Θαβίππι ᾿ἰπέθ} Πα 6 οὐ ρ4]π4 685 οἵς- 
Ποῖθηβ. ὥυδο νὶᾷ ουπὶ δηριιβία 
οϑϑοί, αὐ ϑυγδοαβϑηΐ, ἈὈῚ ὈΥΪΠ. ΠῚ 
νἱοῦ βαηί, πῃ ρῬϑίααεβ, 486 ᾿0515 
84 ἀοχίγαπιὶ δβϑαηΐί, Ῥβ θυ π᾿ ὮΓ, 
ΘΟΠΒΘΠΙΔΠΘαΠῚ [αἰ ΑΥὐη, Εδ56 
οΥθρ  ἀϊποτη [,, πῇ Ο] 6 “7 οᾶπὶ, αυᾶ 
Τγϑίτη θα ρᾶ] 5 ἃ ΤΔΥῚ ΒΘΡ ΔΙ ΘΙΌΓ, 
Ὀγον ον δάηποίαί [μ68κΚ, δρυά 
ΒΙοοπιῖ, Ρ. 086. Οἱ, Βοῖπι. }, 1. 
ΠΡ. 896. 
8 2. οὗ Τυρσηνοί. ΟἷΚ ΥἹ 

88, 6. 108, ῶὥ. Τγνπθη θη 
στᾶνὶβ δυταδίαγδο ΠῊΪ}}65. 5᾽ ΤΊ ἸΠΠ 6. 
δία γαθοοβ δυπιδίοβ [υΪ556 6Χ 
ΤΟ ΠΕΠΊΘΠ 5. ΠΌΡΕΘΙ ΤΟΡΟΓΪ5 ἰη- 
μδρλὴ δἀποίαί [,641-. 1. 4, Ρ. 686. 
-- ἐφύλασσον τοὶς 4ϑη- 
ναΐοις ταύτῃ, 80 ΑτΠ6- 
Ὠϊθηβῖθα5 01 ἴῃ Ῥτϑοβίαϊο, 

2 



ΕΤΟΣ Τ.΄ ΘΕΡΟΣ. (ὙΠ 58. 191] 

ἀτάκτως προσφερομένους, ἐπεχβοηϑήσαντες χαὶ 

προσπεσόντες τοῖς πρώτοις τρέπουσι καὶ ἐσβάλ- 

λουσιν ἐς τὴν λίμνην τὴν “υσιμέλειαν καλου-- 
μένην. ὕστερον δὲ πλείονος ἤδη τοῦ στρατεύ- 
ματος παρόντος τῶν Συραχοσίων καὶ ξυμμάχων, 
χαὶ οἵ ᾿ϑηναῖοι ἐπιβοηϑήσαντες χαὶ δείσαντες 
περὶ ΩΣ ναυσὶν ἐς μάχην τὲ κατέστησαν πρὸς 

αὐτοὺς καὶ νικήσαντες ἐπεδίωξαν καὶ ὁπλίτας τε 

οὐ πολλοὺς ἀπέκτειναν καὶ τὰς ναῦς τὰς μὲν 

πολλὰς διέσωσάν τε καὶ ξυνήγαγον κατὰ τὸ στρα- 
τόπεδον. δυοῖν δὲ δεούσας εἴκοσιν οἵ Συρακόσιοι 

καὶ οἵ ξύμμαχοι ἔλαβον αὐτῶν καὶ τοὺς ἄνδρας 
πάντας ἀπέκτειναν. καὶ ἐπὶ τὰς λοιπὰς ἐμπρῆσαι 
βουλόμενοι ὁλκάδα παλαιὰν κληματίδων καὶ δᾳδὸς 
γεμίσαντες (ἦν γὰρ ἐπὶ τοὺς ᾿ΔΑϑηναίους ὁ ἄνεμος 
οὔριος) ἀφεῖσαν [τὴν ναῦν] πῦρ ἐμβαλόντες. καὶ 
οἱ ᾿“ϑηναῖοι δείσαντες περὶ ταῖς ναυσὶν ἀντεμη- 
χανήσαντο [τε] σβεστήρια κωλύματα, καὶ παύσαν- 

8 8. δυοῖν δὲ δεούσας εἴκοσιν οἵ Ναὶ. Μ4]], 
δεούσας εἴκοσιν ἃς οἵ, ἀη46 αὐϑανᾶα ΟΥΥ βϑηςθηιίδ, 

ὃ 4, βουλόμενοι ἐμπρῆσαι δι. 
τε οτι, 6ν., ἰάααδ γθοῖθ, οαπ ργοχῖτηα καί ραᾶγίϊουϊα φαοά ἀοϊηἀ 8 

[αοίαπι οϑί δαϊαηρδίαγ. 

ψαϊσο δυοῖν 

ἴῃ βίδιϊοηθ Ῥοβιθὶ δγδηΐ. 8 4. κληματίδων καὶ δᾳ- 
Βαι. Φυλάσσειν, αἱ 586 06, δὸς γεμίσαντες. Πιοά. ΧΊΠ 
Βἰ ΠΡ] Ιοἰιοῦ. ἀϊοίαμη. οδὺ ρῸὸ ἐν 18,6 ὁλκάδα κληματίδων καὶ 
φυλακῇ εἶναι. -- Λυσιμέ- δάδων, ἔτι δὲ πίττης πλη- 
λειαν. ὶά. ΤΠροον. 14. 16, 84 ρώσας (Σικανὸς ὁ τῶν Συρα- 
Ἰθίᾳαθ 5610}. Οαν. 5ὶο, δηΐ, Ρ. 174. 
Ἡοάϊε Ῥϑηιδη6}}}. Οἷ, δάη. ΥἹ 
ΘΕ. ΟΊ: (ἷ- 

κοσίων στρατηρός). ἘὙὩΠποΥ- 
ἀἸά 65. ἰρίταν βηραϊανὶ δας 60}16- 
οἷν δύ ἀ8ι5, αἱ Ρ᾽πι. Απί, 74. 

8 8. καὶ δεέσαντες. ὃ) καί, 
απο Δ|14 15 Δ[06556 ψο], να, δά, 
11,1. -- κατὰ τὸ στρατόπε- 
δον, εχδάνθυβαμ (οἴ, Π 80, 3) 
οαβίτα, ον! Πᾶθο νου θὰ ρινν. 
ἴῃ ΜηδπΊΟο8. ΠΟΥ͂. 560, ὙΠΙ Ρ. 800; 
ΤΙι. ἐς τὸ στρατ. δϑογίρίαν μη] 
[αἷ556. ϑεᾷ εἷς π ροίοσαί αυ]- 
ἀθπὶ 5ΒΟΥΪΌΘΓΟ, ΟΠ οαϑίτα δἱηΐ 

οορίϑγαπηι ροαθβίγι πὶ (οἷ, ὃ 1 οἱ 
δάη. 8. 8), οἱ ἀεϊειϊβ νοῦθὶβ 
τη Ποὰ πὶ δὶ ξυνήγαγον. 

Οἵ. δάη. 11 4, ΟΟΘΛΕ [τὴν ναῦν] 
6558. ἀθθδί, ΘΠ [6 ἢ Δ 11ΠῚ ΓΗ] 
ὁλκάδα γεμίσαντες ἀφεῖσαν. 
Πε!. Ηονυν. 1.1, -- σβεστήρια 
κωλύματα. υ»Σβεστηρίου νοοὶδ 
ἴῃ ϑίθρι, ΤῊ 65. ΘΧθ ρα ΠῸὴ ΡγῸ- 
[ογαηίαγ, [Ἐπ δἀϊθοῖνο εὐ βῃὺ-ς 
βίαπεῖνα ρΟΩΪ ῬΟ556 ἃρρᾶγοιὶ ὃχ 
Βαυΐίῃ. αν. πηᾶχ. 8 119, 8ὅ (, ἃ, 
ὉὉΙ νὰ. Τιον. Θαθείαιεἶν 6] Ἰερίτοῦ 
δρυὰ Αὐιΐδῃ, 119, 8 σβεστήριον 
τῇ φλογὶ ἐπέφερον. [(΄΄( ΡΙαι, 



πτροπαῖα 
ἑκατέρων. 

ἀϑυμία 
᾿ϑηναίων. 

19 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Η, νδ΄. νέ. 

τες τὴν φλόγα καὶ τὸ μὴ προσελϑεῖν ἐγγὺς τὴν 
ὁλκάδα τοῦ κινδύνου “ἀπηλλάγησαν. 

84. Μετὰ δὲ τοῦτο Συρακόσιοι μὲν. τῆς τε 
ναυμαχίας τροπαῖον ἔστησαν καὶ τῆς ἄνω τῆς πρὸς 

τῷ τείχει ἀπολήψεως τῶν ὁπλιτῶν, ὅϑεν καὶ τοὺς 
ἵππους ἔλαβον, ᾿4ϑηναῖοι δὲ ἧς τε οἱ Τυρσηνοὶ 

τροπῆς ἐποιήσαντο τῶν πεζῶν ἐς τὴν λίμνην καὶ 
ἧς αὐτοὶ τῷ ἄλλῳ στρατοπέδῳ. 

δ: Γεγενημένης δὲ τῆς νίκης τοῖς ΣΙυρακοσί-᾿ 
οιἰς λαμπρᾶς ἤδη καὶ τοῦ ναυτικοῦ (πρότερον μὲν 

" φλόγα ΟΥΠΠ65 ΡΥΆΘΙΘΓ Και. 
ὅ4, οἵ Συραπόσιοι μὲν ΟΠΊΠ65 Ρῥγδθίου Υαί, 

ΟΥ δᾶη. 
5οὰ σαηὶ 

ΣΉΝ ΤῊ. οἵ μὲν Ζῦυρ. 56 ρ515586., 
ἀπολείψεως Αὐυρ. 10. γαῖ. 
Οδρ 

ἀοίουῖοσοβ, ΟἷἍ, δάη. 

πι. 84.1] Ἀεβρεχὶ πο ΡΟ] ΔΘ. 
ΜΝ :9 σβεστήριον γὰρ πυρὸς 
μάλιστα ὄξος εἶναι δοκεῖ" 
ἄριστον δὲ κώλυμα πυρὸς ἐπα- 
λειφόμενον ὄξος, ἥκιστα γὰρ 
τούτου πῦρ ἅπτεται.“ ΒΊο οἵη ἢ, 
ΟΡ πᾶθο νϑῦθα ροιὰ8 8]14υ͵ἱ5 σβε- 
στήρια (πυρός) εἰ κωλύματα 
(πυρός) ἀἰδοθιπὶ εἰ ἴπίθῦ. 868 
ΟΟΒΪ ΠΟΙ ΠΟ. ΡΟ5856 γα! ἀουϊέ, 
»Κωλυματα. Προκαλύμματαϑ 
ηἶβὶ ἀοθιθπάμππιὶ οβϑί. Ὁ. Κυαθα,, 
αὐὶ πιϑΔομὶπηδπΊ θη ἃ ἀἰχῖβϑα 
ῬῦῸ 60 δ !απὶ δάάϊι. Προκα- 
λύμματα πορὶβ ἃρίᾳπι πο υἱ- 
ἀείαν, Αωλύματα ὐέ556. 58Π6 
τη 815, ΟΠΔ Βα βίαϊα γϑϑίϊη- 
τ ἀρόθα αέχμς 
Π0η ἱπιροαϊπηθηίδ. 5δὰ Ὅ}Ὸ0}}. 1 
108 σβεστηρίοις κωλύμασιν 
ἐχρῶντο. ἀεί ΒΌΠΙ 5858 ΕΧ 
ἱ, 1,6 Θκ, -- καὶ παύσαν- 
τι υπτοΣ ἀπηλλάγησαν, οἱ 
γοβύϊησία πο 50 πὶ {18 Π|- 
8, 868 εοιὐἶᾶπὶ ἱπιρεάϊτᾷ 
ᾳυοιηΐϊπ 5 ΡΤΟρΡ6 δοοράογοϑί 
Πᾶγ6 οπαούατὶᾶ ροτγίσαϊο ἰΪ- 
θοταίϊ βυπί, ἱ. 6. Ῥδγζ πὶ τΘ- 
βιϊποία ἤδιητηθ ἤᾶνθβθ βϑυνδγπηΐ 
(5011, οὁ85 αιἃ5 ἰρηΐβ ἰᾶπὶ οουτὶ- 
ΡαΘΓδι) ρϑγιϊπὶ ἃπιοίᾶ ἢᾶγ6 ΟΠ6- 
γαυῖα (ρτο θη ΐθ5. 56]},, Π8 θη 15 
885 σοΥΡοΓοῖ). 5: μὰ τὲ --- καί 

ἈΦ ντ. 51. 2: 
. ὅδ. 8 1. καὶ δηίβδ τοῦ ναυτικοῦ οἵ. γαί. οἱ δἰϊᾳιοι 

ΡῬδυιοα}δ5. ἱπποία δαηῦ 4, 6: ἐδ 
δάάο μή οἷ. Μη. ατ, 8 ὅ84 
δάη. ὅ, 4 εἰ 8 ὅ48 8άη. 2. Κτναθρ. 
αν, 8 ΟἿ, 12 δάηῃ, 4. Ηδο δχρὶ!- 
ΟδίϊοΠ 6. οδιι58 ΠῚ 5.50] τη 5, 4πἃ 
οοιητμηοίῃ5Β Ησγν. 1. 1. ΟἸαββϑθῃὶ 
᾿π θΡθίδ πο, ἀαδπὶ ΠΘ ΠΟ 
αὐἰάθπι ΡὈΓΟΘΔΙῈ5, ΜΙ ΠΡ ΘΡΔἢ5 
Βαάμδιλυχῃ Ιαπάανῖι, ααοὰ καὶ 
παύσαντες τὴν φλόγα Ροβί τὴν 
ὁλκάδα ιγαπβροπὶ ᾿ἰυδ55ἰββθί, Εὖ 
αὐοπιοάο δαπιπιαπη τοβεϊπρεὶ 
ΟΡι5. οὐαί, δὶ ργονϊἀθυδηΐ, ἢ6 
ΠᾶνΪβ ΟΠΘΓΑΥΪα ΡΓῸΡΘ δοοράβθγοί 3 
Οογίε ἰρπὶβ ργοραρανὶ ποη Ροί- 
δγδί πἰβὶ εχ πὸ ρυορίαβ δαπιοίδ, 
αρ. δά, τῆς ἄνω. ἄνω 

μΐο ἀβ ἰθηροτθ ἀϊούαπι νο]ἷΐ 
Ῥονίιβ, αυοὰ ποῃ νἱἀθίυῦ ρΓῸ- 
Ὀδιὶ ροβ86. Ομπὶ ΔΙ(Ἔγα ΠῚ ΡΓΟΘ- 
᾿ϊὰπΔ| ἰθυγθϑίγα ἔἴμουιῦ δὰ τηϑΓ8 
(58), ἰά, δα αυοᾶ πἴο τεβρίοὶ 
(61, 23), π΄ ῥ᾽ δηλοῖ ρανίθ βαρο- 
ΤΊΟΓΘ, ἷ, 6. τηδρ 5. δὰ Ερ᾿ροΙΑΓ απ 
ΓΌΡΘΠῚ νΘΥρΘηϊ, ΡαρπδίΠ) 6558 
σοηβοπάππ οϑί. [)6 ἰΐθγαίο ἀθῖηἀθ 
ἀγίουϊο νὰ, Μϑί. αν, ὃ 216 οἱ 
ἃ 219 δάη. 8, -- ὅϑεν τι ἐξ 
ἧς (τῆς ἄνω ἀπολήψεως). -- 
ἵππους. Οἷ. δάπ. ὅ1, 2, -- 
᾿ϑηναῖοι ὃ έ. Βεροίε τρο- 
παῖον ἔστησαν. 

σαρ. ὅδ. 8 1. λαμπρᾶς. 

- 
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γὰρ ἐφοβοῦντο τὰς μετὰ τοῦ 4ημοσϑένους ναῦς 
ἐπελῦο ὐσας). 
μίας ἦσαν καὶ ὃ παράλογος 
πολὲ δὲ μείζων ἔτι τῆς στρατείας ὁ 

οὗ μὲν ᾿ϑηναῖοι ἐν παντὶ δὴ ἀϑυ- 
μέγας ἦν, 
μετάμελος. 

39 » 
αὐτοῖς 

ξ 

’ ᾿ ΄ ’ ΒΩ ξ ’ ᾽ 

πόλεσι γὰρ ταῦταις μόναις ἤδη ὁμοιοτρόποις ἐπελ-- 
ϑόντες. δημοκρατουμέναις τε. ὥσπερ καὶ αὐτοί, 

Ν -» Ν᾿ Τρ ᾿ , ᾽ 4 3 
καὶ ναῦς καὶ ἵππους καὶ μεγέϑη ἐχουσαις, οὐ δυ- 

παντὶ ἤδη αι. 

στρατείας οοἀά,, 
Ρονγίαβ. 

δὲ ναϊσο δῖα, ἴῃ παράλογος, 568 ἰθὶ δὴ ὀχ 
ἀποθιβ οοαά, τοβιυϊζαϊε ΒΟγηΠᾶγαγ. 

ἰδ απο στρατίας Τ. Τπρᾷ, Ἐπιεπα, Α. 

8 2. ναυσὶ καὶ ἵπποις καὶ μεγέϑει ΡΤΆΘΙΟΡ γι. οοαά. Ἰοησα 
ΡΙαγίπη. αιδνῖβ τ ΡΟ ε15 
οομϊοῖς ΠΌΚΟΥ, 
ΟΥ, δαη. 

ΘΙΠΆΠ ΠΕ τῆς δὲ τροπῆς λαμ- 
πρᾶς γεγενημένης Τμιοὶ. εΓ. 
Ηϊβὲ, 7. γοῦῦᾶ ναϊθηΐ ΡΤΟΡΥΪΘ 
Ἰάθπὶ . ἅ1αθ ΡΙοπίοτα τῆς νίκης 
ἣν ἐνίκησαν λαμπρᾶς νίκης 
γεγενημένης. θεὲ νὶ νοὺ, λαμ- 
πρός οἵ, 1 49, 7. 117, 1. Ο(Ἰ488. 
λαμπρῶς 5οΥῖρ5ιῖ, οἷα πηπίᾶ- 
105. ΓΑΛΙΟΠ ΘΠ ΠῸΠ ῬΘΥΒΡ οἰ ΠΊ115, 
οαπὶ δαϊθοίϊνιιπη ργαθαϊοδίϊν ατὴ 
Θδπἀθη] νἱπ ΠαΡρθϑί. καὶ 
τοῦ ναυτικοῦ. Εἰΐαπι οἸ ἃ 5515, 
ἀἴοῖτ, ααοὰ ρϑοαδβίγοβ Αἰμεπίθη- 
5 0ΠΊ οΟρίᾶ5. 5ίδιϊπιὶ ροβύ δᾶάνθης- 
τὰ πῇ ΘΠ Οβ ΠΘ ἢ Ϊβ νἱοθυδηΐ. Βοάεπὶ 
ΡΓΟΥΒῈ5 πιο 0 Ἰηΐτα δ 2 καὶ ταῖς 
ναυσὶν ἐκρατήϑησαν. - πρό- 
τερον μέν. Ἐπὶ μέν 50]1- 
ἰΔΥ]α ΠῚ}, ἀ6 απο οἴ, βὰ, 1568; 4. 
αάη, ΠῚ θὅ, 12. -- ἐν παντὶ 
δὴ ἀϑυμίας ἦσαν. Ὅς νοι ῖ5 
ἐν παντί οὑπη βσθῆ, οοηϊιποιίβ 
νἱὰ. Μη. ὅτ, 8 “445, 8. Κτιος, 
ὃ 47,10 δἀη. 8. ΒΔΌΡρ. δα, Χϑη, 
ἄς ε οα- 12, 8.. ΠΡ. ἰ}}]: 
ἀϑυμέας ἀδῖοι οοηΐεγθηβ ΡΪδί. 
ΘΥπρΡ. 194 ἃ. Εὐυϊῃγὰ, 801 ἃ. 
ΧοπΣ, ἘΠΕ ΔΑ ΘΈ ΟΝ ΚΑ....:99:» 0.568 
ἢΐβ ἘΧΘΠΡ 5. ΠΟὴ ρτοθδιαν 56 πη6- 
τἰν ὉΓῚ Ἔχρυη θη ἀμ ηὶ 6856. Νδτη 
Ια ἀἰατην Ἐν σ᾽ Σὰ κακοῦ εἴης 
αἰχὶ ἂς Βδρ. 579 Ὁ, οἱ αυδη- 
αυδ ἃρυὰ Χρηῃ. δι. ΟΝ 
1, 12. ει εἰς πᾶν ἀφίκετο βα- 

αἀδπὶ ΘΟῃϊδοίαγἂπὶ ΟΟΙηπιθηἀδί ΒΙοοπηΐ. 
ἰσχυούσαις Ῥτο ἐχούσαις Ἰεσθηᾶ πὶ 

ἴῃ ἥξςς ὍΣ 

σιλεύς, ἰδτηθη δρυὰ Περοα, ψΙΙ 
118 εἰς πᾶν κακοῦ ἀπικέατο 
Ἰεβτ ταν, τῆς στρατείας 

ὁ “μετάμελος. ἀδμηθεῖνιβ οὉ- 
ἰδοίϊνι5 οβδί, Ιρβὰ νοχ μετάμελος 
ΤΑΓΪΟΥ αὐϊάθηη οβϑί, β8θὰ οὔ 
σϑηθίϊνο γαῖ, οαϊ 5 ΔΙ θτα Ροε- 
πίοι, οδχϑίαϊ οἰϊδπὶ ἃριὰ Ὀϊοη. 
455. [0560}ι. ῬΥΌΘΟΡ, 

82. πόλεσι γὰρ... ἐπελ- 
ϑόντες. «Θαπὶ πόλεσι ΠΥ ΤΠ) 
οᾶγεαὶ εὐ ὁμοιοτρύποις ρτδοαϊ- 
οδτ] νῖοθ ἔμπηραΐαγ, ἰιὰθθ ψ ΓθᾺ 
ἰάθπι βοηδηΐ δία ἐπεὶ γὰρ 
αυται μόναι ἤδη ἦσαν πόλεις 
ὁμοιότροποι αἷς ἐπῆλϑον. Ὅε 
ἤδη, ἴᾳπο, οἵ, δάη. ΥἹ 81, 6. 
ϑγνδοιβαπὶ [6 πὶ ΑἸβδηϊοπβίθυβ 
ὁμοιότροποι [ιϊ556 ἀἰοαπίαν ὙΠΙ 
96, ὅ. -- μεγέϑη. ΡΙυγΑΙ 6 πη 
μεγέϑη ΓΑ. ΠῚ ργᾶθίθυαδπι ἀρὰ 
τηδι 6 πηαίϊοο5. οὐ ἀθ δα τηϊθι5 
6588. αἰπιτηδη8 ΒΙοοπιῖ., αποά 
ΤηΪΠ 8 τΓοοίθ ἀϊοί πη 6556 δχοπι- 
ρα ἰηΐταὰ βουὶρία οβίβπαθηϊ, 
αὐ ἴπ Χρη. Ογπεο. 4, 1 τὰ 
μεγέϑη μεταξὺ μακρῶν καὶ 
βραχέων εἰ ἀρυΐ ΤΠΘΟρἢν. ἴα 
Βθρ. ΤΙδ5. ἢ. ν, οὐκ εὔοσμα 
δὲ ῥόδα οὐδὲ μεγάλα τοῖς 
μεγέϑεσι, ἴάθο ροβίϊιαπι ραίδι, 
αἶα τοΐογαίυσ δὰ ϑυθβίδηιϊινα 
οἰυβάθπι πιπΊοτὶ, Οἵ. ἀθ. ἢος 
ΟΞ ΓΔ ΠῚ 8 ΒοΥηἢ, ϑυηῦ. 
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νάμενοι ἐπενεγκεῖν οὔτε ἔκ πολιτείας τι μεταβολῆς, 
τὸ διάφορον αὐτοῖς ᾧ 

602 54ᾳῳ. Κυρῆη. (Ἃὐ, τ)ᾶχ, 
848, 8 84η. 8. Περὶ μεγἔϑη 

ὀρέων, σωμάτων, 4118, βίου ὕψη, 
πλὰ ατῆ, πλήϑη, δαποίαί ὈΙα, Αἀα. 
μεγέϑη, πόλεων ἴο5. Β. 1. ΝΙΙ 
1, 2, οἰκοδομημάτων Ἀ. 1. ΠΝ 
4, 1, ποταμῶν ΑΥἸβι14. 1 Ὁ. 3 
περιβόλων 10. Ρ. ὅ24, τα ϑηϊ. 

Οὐ "9 

τὰ ἀπ 65 ΤΌ Ὁ ΠῚ Εἴς, ἀθ᾽ ὁ γ. 
ΠῚ 95. 1921. Ῥτδοίδεραι θ] 0. 
μεγέϑη ἢδ6ο ΘΧθΠΊρ]ἃ Κυπθα. δἱ- 
ται: Αὐἶϑι, Ηβη. 1067. ΡΙαΑΙ. 
Ργοί. 866 ο, ΟΥἷι. 116 4. Ἰμερο. 
860 Ὁ. 861 6 οὖ οοηΐουνὶ ἰαθοὶ 
508) (γα πη]. αἶα]. 8 46, ὅ ἃ4η. 1. 
Ἀγρυὰ ΤΠῦο. ἰαύηθῃ Ππι56 118 ΠῚ Δ|10] 
ΡΙγΆ 15. μεγέϑη, 564 οἰϊαη ἀβ 
Ια δς πος ἀντι εν ΒΙΠΡΌΪΔΥΙ5 
ΑΝ ἴ5, ἱπνεηϊίαγ. --- 

οὐ ΗΕ, τὴ ενν͵ πολλῷ 
πρεέσσονος, Οοὑτῃ ΠΟ Ρ05- 
5θοηύ πρᾶᾷαὰθ. τρϑὶρυθίϊοδο 
τη αῖϊοπθ ἰΐϊ5θ ααϊοσααδἃπι 
ἰηἔονυτθ, 400 δούϊο ποι 15 
δανουβαυῦϊα πη 50] ΘΟΠΟΙ]Ϊἃ- 
γεηί, θα ἀρρᾶγδίᾳ θεἰ- 
Ἰΐοο πιὰ] 5ὉΡ ΘΥΙΟΤΕ. Βε- 
ΒρΡοπάθηΐ δαίθπι νεῦρα οὔτ᾽ ἐκ 
πολιτείας μεταβολῆς Βαρουϊουΐ 
δημοκρατουμέναις, οὔτ᾽ ἐκ 
παρασκευῆς πολλῷ Ἀρείσσονος 
ΡΓΔΘΘΥ 8518 ναῦς καὶ ἵππους 
καὶ μεγέϑη ἐχούσαις, 4ῦ0 
εἰβοῖταν τὸ διάφορον αὐτοῖς ῷ 
προσήγοντο ἄν δᾳ ρτῖυβ ἰδπ- 
Τὰ ΠΊΘΠΊ ΓΙ] ΡΘΥ Π6γ6. Οππὶ 
δηἰπὶ ἴῃ ἴΠΠ186 οἰν αι] 5. ῬΘΠ65 
ῬοΟρΡαΪατη 5ἰ0 ροίοβίαβ, ἢ1}}} ὃχ 
Ἰηβύϊαο ΡΟΡΟΪαυΪ ἱπηροῦῖο [15 
ἰηΐευγα ροββαηΐ, 410 ΡΟΡαΪΔΓΘΠῚ 
[δοιϊοηοπι ἴῃ 8185 ρᾶγίθβ ἀποδηΐ; 
ουπὶ δυο πη ΟΡ θυ5 εὐ πιϑρηϊία- 
ἀἰϊπθ πα! τὴ να]θαηΐ, πὸ θ6|10 
αὐϊάθη] 115 φαϊοα μδπὶ Ῥοβϑιῃί 
ἀδινίπιθηιὶ ἰηΐογνο Μ υθιπὶ ἐπε- 
φέρειν, αυοᾶ ἴῃ αἰγτᾶπηηὰθ ρᾶΥ- 
ἰ6πΔὶ αἰοϊίαγ, πἰο δᾶνθυϑτη 
αἰϊαᾳααϊὰ ἴῃ ἔθυσο ναϊθῖ, αὖ ἴῃ 
δουλείαν (ΤΠ ὅ0, 4, γὶ 82, 4), 
ἀδικίαν ἐπιφέρειν (ΠΗ 42, 8); 
τὸ διάφορον αὐτοῖς (εἴ. ὙΠ 

προσήγοντο ἄν, οὔτ᾽ ἐκ πα- 

08, ὃ τὸ φοβερὸν τοῖς ὑπη- 
κόοις), ἴῃ 4τὸ αὐτοῖς κατὰ 
σύνεσιν ἃ πόλεις τοϊογίαγ, 
[αοιϊομοη οἰν ται θυβ αὖ ἰὰπὸ 
σοηδβιίϊαία 8 εγδμί Δάν Υβα  Ϊ8 ΠῚ 
βίρηϊῆοαῦ οἱ τὸ διάφορον 901- 
Ἰδοιῖνθ Ῥοβίίαπη εϑί ρτῸ τοὺς 
διαφόρους (οἴ, ΥἹ 80, 4), αἱ 
τὸ ἀντίπαλον ῥτο τοὺς ἄντι- 
πάλους 1! 4δ, 1, υδἱὶ οἵ, δάη.: 
ἂθ νου τεἰδίϊγο ῬΓΆΘΡΟβἰἰ5. οἵ, 
8άη. ΠῚ 89, 2. ὟΙ 88, 8: δὰ ῷ 
προσήγοντο ἄν οορίαπᾶο βαρρίθ 
εἰ αὐτὸ ἐπήνεγκον. Ὧδε οπιπΐ 
βϑηΐοηίία οἷ. Ι 20, 2, Ηδπο ἱπίοθυ- 
ΡΓΘίϑιϊ Ομ οπῚ ἰ8ΠῚ ἃ 560]. [5 
νοΡθΪ5 ἱπαϊοδίδηι: ᾧτινι τῶ 
πράγματι, τῷ μεταβαλεῖν δη- 
λονότι τὴν πολιτείαν, προσή- 
γοντο ἂν (ρ4855.) οἵ διάφοροι 
αὐτοῖς τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἰπὶανῖα 
ἃυΐ ΠΟῊ ΔΗ πη ἀνθ θρα πὶ δαΐ 
ΒΡγΈνθγιηύ ΘάἰμοΓα5 τὸ διάφορον 
αὐτοῖς αὐτὴ ἐπενεγκεῖν 1ὰη- " 

σϑηίοβ. [ἃ δηΐπὶ βᾶπἃ βϑηίθηιϊα 
ΠῸη οἰδβοῖιαν. Νάιη σαοα (106}}. 
τὸ διάφορον νυῖι οροχεθϑβίῃ 
ῬΓΟΠΟΙΏΪΠ15 ᾿πά θῇ 1 6558 σ υίθἢ5 
αυϊοαυδτη, αποὰ οα58 ἀϊ85- 
ΟῚ 6856 βοϊδθί, πϑᾶαιθ τὸ 
διάφορον οδιιδ8 ἀἰβοία!! δϑι πο- 
αὰθ δδυίίΐοα!β ἰίἃὰ δχοιβϑίμγ, 
Ιρϑῦχση αἰβοϊἀ απ 5] Ποαὺὶ δΔΓῸΪ- 
{ταΐα5 Κρπθρ, ἰΐα νεῦρα 1πι6]]6οἱῦ, 
συδδὶ ΒΟ ρέυπα 81. τὸ διάφορον 
ὃ αὐτοῖς ἐδύναντο ἐπενεγκεῖν 
οὐδὲν ἦν σοηΐεγθηβ 1 140, ὅ 
τὸ γὰρ βραχύ τι τοῦτο πᾶσαν 
ὑμῶν ἔχει τὴν βεβαίωσιν εὐ 
ΙΝ 27, 4 ὡρμημένους τι τὸ 
πλέον. ϑοὰ δἰΐθγο ἰοθὸ τὶ τὸ 
πλέον ροβίίιπι οϑὺ αὐ 8|101 τὶ 
μᾶλλον (οἵ, δάπ. "Ν᾽ 21, 8); ῬΥΪΟΡ 
5:τ Πα  Π6 πὶ ἰ(8 ἰδ ῃαπὶ Βαθοτοί, 
δὶ πο Βουϊρίμπὶ οβϑοί τὸ ̓ διάφορόν 
τι τουτο, εἰ Ἰϊοοῖ τοῦτο ἃ06858 
Ροββῖί, τὸ διάφορόν τι, πον 
τὶ τὸ διάφορον οοπνθηΐθηβ 
εββοὺ; ἀθῖπάθ Π06 Ιοθ0 τη8]6 ἀρίῃπι 
εββϑοί ρσοη. ἱπαδῆηϊίαπι γ οΔὈῈ}] 
διάφορον νἱπὶ ἀδιηϊηαθη8, αποὰ 
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ρασκευῆς πολλῷ ρείσσονος, “σφαλλόμενοι δὲ τὰ 
πλείω. τά τὲ πρὸ αὐτῶν ἠπόρουν καὶ ἐπειδή γε 
καὶ ταῖς ναυσὶν ἐκρατήϑησαν. ὃ οὐκ ἄν ὦοντο, 
πολλῷ δὴ μᾶλλον ἔτι. 

56. Οἱ δὲ Συρακόσιοι τόν τὲ λιμένα εὐθὺς οἱ Συρακό- 
σιοι τὸν λι- 

παρέπλεον ἀδεῶς καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ διενοοῦντο μένα κλῇσαι 

κλήσειν. ὅπως μηκέτι, μηδ᾽ εἰ βούλοιντο, λώϑοιεν  ιατοούνταν 
αὐτοὺς οἵ ᾿ϑηναῖοι ἐκπλεύσαντες. οὐ γὰρ περὶ 
τοῦ αὐτοὶ σωϑῆναι μόνον ἔτι τὴν ἐπιμέλειαν ἐποι- 
οὖὔντο. ἀλλὰ καὶ ὅπως ἐκείνους κωλύσωσι, νομί-- 

Ἀρείσσους οοαά., ροϑβύ αυοὰ ὄντες αἀάαπῃί Καῖ. οἱ ἴῃ τηᾶγς, ΟἹ, 
γβη., φορὰ εχ ἸμΙορρτοιδπιθηῖο, ΟΥ̓ ΠῚ 6558 Οβίθηα ς 56}}0]. πολλῶ πρείσ- 
σους] “λείπει τὸ ὄντες ; κρείσσονος. 56}|0]. Παρὰ, οὐ δυνάμενοι δὲ 
οὔτ᾽ ἐκ μεταβολῆς, ἐπεὶ ἡ αὐτὴ ἣν ἑκατέρων πολιτεία, οὔτ᾽ ἐκ 
παρασκευῆς πολλῷ μείξονος, ὅτι καὶ ἵππους καὶ ναῦς εἶχον 
ἐκεῖνοι δμοίως τοῖς ᾿4ϑηναίοις εἰ Ὑ 4|1ὰ νογίθῃβ πιδὶονυῖ θὰ 5 4 81 

1118 Παρ οτοὺ δορὶ Ϊβ. 

σαρ. ὅ6, 8 2 αὐτοῦ Ἰι. Τιδατ. Ματγο, Ραᾳὶ. Αὑρ, Μ.ο πὶ. (8558. 

ΟΙ. Τ᾿ δα, Ὁ. 6Θ., φυοά οοπίνανῖο ἐκείνους οοηνί ποίει. 

ἴάοτα 1 140, ὅ ορίϊπι6. απδαγαί:; 
τὰ π6 π8δο αὐυἰάοπὶ τᾶῖϊοπθ ἃΓ- 
τἰοαϊα5 ἰάοποᾶη ΘΧρ  οδιὶ ΟΠ ΘΠ 
παθοῖ, οαπὶ αἰδοϊαϊαση {ΠΠππὼὰ Β6- 
ΑΘ ΡΟΓΙ 56 ποίαηι ἤθατθ δηΐθᾶ 

ΘΟΙΙΠΊΘΙΠ ΟΥ̓Δ ᾺΠῚ 
Κυαθο. ᾿ηὐεγργοίαι!ο τυ πη 60Π- 
ἀϊοϊοπὶ τοραρηδῦ, ΟῸΠῚ ΟΝ ἸΠΠῚ 
ἀἰϊδοογάϊα πὸ οἰβοϊδίαν. ΘΟΙΏΠΊι- 
ἰαία τϑρυ ]ϊοα, 568 δχϑβί ἴ58βθ Ῥὰ- 
ἰᾶηἀα 5᾽ζ, ρυΙ Βα ῃ8Π| ἃ ΟΟΠΊΠΠΙΙ- 
ἰατῖο ἢδί. Νϑαιιθ τηδοὶβ ΟἸα55. 
το Υρ οἰ ί10 ΡΓοδϑιαγ,, αὶ τὸ 
διάφορον ΓΟΓα πὶ ΘΟΠ οΓβὶο- 
Ὦ ΘΙ 6588 οἵ τὰ ροβί πϑθδίϊ ΟΠ θη 
ὉΠ18 γϑίϊοπ 6 νΆ] 68 Ρυϊαί, Νδτη 
ῬΓϑϑίθγα ϑτη αυοὰ π6 βἷο 4υϊά θη] 
ἀυιϊοα 5. 58015 ἀοξοηπάϊταν,, ποαῖιθ 
ΠαΌθη5Β ἀπάθ ροπάθαίΐ 800ι18. 
Ῥτοπομη  ἢἶβ. ̓ πἀ θῇ Π1] (φποὰ ΘΠΪΠῚ 
ΟἸα58. δ7, 1 οὐ κατὰ δίκην τι 
μᾶλλον αἴτονι, ἴθὶ τὶ μᾶλλον 
᾿ᾳαπρϑηάαμη 6581) ἤθατπο τὸ διά- 
φόρον γΘΡῸΠῚ ΘΟΠΥ ΘΥΒΙ ΟΠ 6 ΠῚ νΆ]ΘΓΘ 
ἀφιποηβίγαι ἢ ΠΔΊ δύ, ΟΠ η6 7, 1 
αὐϊάθπη πᾶπὸ νἱπὶ ᾿ᾶρθαί, 5868 
αἰϊνογβιίαίθπιὶ βἰσηϊῆοοὶ, απὰθ 6χ- 

β'ῦ; ῬΟΒίΓθΠΊΟ 

561 ᾿πίοῦ θα 486 Αἰ ΘὨΪΘη565 
Ἐχϑρθοίανογδην οὐ ργθοαίϊ δὐδηΐ 
οὐ δἃ 486 τονοτὰ δνθηθγπηῖΐ (οἵ, 
1θὶ 86η,), Ιῃ ἤἥπθ ΠΟΓῈΠῚ 
νου ούατη τϑοθρὶ Πητι8. ΘΓ ρΌΠΓΔΠῚ 
Ἀρείσσονος, ατἃ ὁππὶ ΘΟΠΘΤΙΔΗΙ 
ἴηϊθυ 56 ἐκ πολιτείας μέταβο- 
λῆς εὐ ἐκ παρασκευῆς πολ- 
λῷ κρείσσονος, 5ΘῃϊΘητί8 6. Ρ6Γ- 
βρ᾽ουϊίαβ να]ὰθ ἀπροίατ. Μα]8 
ΒΕΚΕ. 6οχ δαὶ. Ἰη οΓργοία πιο πο 
(εἴ, 58.) ὄντας οαἰάϊι. 851 δῃΪηι 
κρείσσους ὄντας Δα ϑιγτδουδᾷπο8 
ΘΟΓΕΙΓΊΔῈΘ Β00105 βρθοίανει, ααθὰ 
νἱχ ὀοηνθηϊί ΟἸἹΠῚ αγΠρρὶ ΟΣ 
ΝΠ 07, 8 εἴ τις καὶ τόδε ὑμῶν, 
ὅτι οὐκ ἴσαις ναυμαχήσει, πε- 
φόβηται. Ὅς τοίο πος ἰοοο οἴ. 
Κγτῖῦ. ΡΠ1]0]. Βοπη.- Ρ. 8590 864. 
-- σφαλλόμενοι τὰ πλείω. 
Οἵ. ἀ4η. 169, ὅ. -- τὰ πρὸ 
αὐτῶν, ΠΟ 860, δηΐ68, 
Οὗ δἅη. ΨΚ 64, 1. Τηιο]]ορίτατ 
(ΟΠ Ρι5 ἰᾳ, αποὰ αὶ δηΐθ ῬΟΒΊΓΘ- 
ΠῚ8}} ΡΟ ΠῚ ΠΥ] ΒΠῚ. 

Οὰρ. ὅθ, 81. διενοοῦντο 
κλήσειν, Οἵ, δάη, ΙΥ̓ 115, 2. 

πῆρε δὲ αὐ- 
ἐπι. πρὸς 
μεγίστην 
,σπουδὴν 
ἄλλα τε καὶ 
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ὅτι πλείστου ζοντες. ὅπερ ἦν, ἀπό τε τῶν παρόντων πολὺ σφῶν 

“:"» ὃ καϑυπέρτερα τὰ πράγματα εἶναι καί. εἰ δύναιντο 
κρατῆσαι ᾿Αϑηναίων τε καὶ τῶν ξυμμάχων καὶ κα- 
τὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν, καλὸν σφίσιν ἐς τοὺς 
“Ἕλληνας τὸ ἀγώνισμα φανεῖσθαι: τούς τὲ γὰρ 
ἄλλους Ἕλληνας εὐθϑὺς τοὺς μὲν (ὧν) ἐλευϑεροῦς- . 
σϑαι, τοὺς δὲ φόβου ἀπολύεσϑαι (οὐ γὰρ ἔτι δυ- 
νατὴν ἔσεσϑαι τὴν ὑπόλοιπον ᾿Αϑηναίων δύναμιν 
τὸν ὕστερον ἐπενεχϑησόμενον πόλεμον. ἐνεγκεῖν), 
καὶ αὐτοὶ δόξαντες αὐτῶν αἴτιοι εἶναι ὑπό τὲ τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων καὶ ὑπὸ τῶν ἔπειτα πολὺ ϑαυ- 
μασϑήσεσϑαι. καὶ ἦν δὲ ἄξιος ὁ ἀγὼν κατά τε 8 
ταῦτα καὶ ὅτι οὐχὶ ᾿“ϑηναίων μόνων περιεγίγνον-- 
το, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πολλῶν ξυμμάχων, καὶ 
οὐδ᾽ αὐτοὶ αὖ μόνοι, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν ξυμβοη- 

τὰ διὐίε πράγματα οτι. αὶ. τ. 
φόβῳ 6455. Αὐὺρ. (ΟἹ. ,εη, Τ. ΡᾺἈ]. Τὸ. γαῖ, Ηδρ. Μαγο, Βὶ, Μοβαι. 
ἀπολύσεσϑαι ογία888 560Π01]., ἰοσὶῦ, ουϊα8 δύσεσϑαι ἰποΥΡρτο- 

ἰαῖῖο οϑί. 
αἴτιοι αὐτῶν Ναὶ. 

8 8. μόνον υἱγτορίαιιο οοἀἀ. (υἱὰ Ἰοροπάμπὶ 50, ἰὰ66 ΟἰαΡ 5 
ΟΡΡοβίίᾷ οβίθηδαηί. 

8 ὃ, ἀπό τε τῶν παρόν- 
τ, 1.1. δι Ρουθ ἂς ῬΥΟΡΌΘΥ 
68, 4ι 86 ἴδ ἢ 6 ΠΟΥ Θ ἢ 0.“ Β δα. 
ΟΥ Μαι. αν. 8 ὅ78 ρΡ. 1880. -- 
ἐς τοὺς Ἕλληνας ἑ φα- 
νεῖσϑαι Β᾽ ΠΆΠΠ16 αἰοίαπη οϑί 
δίατι6 ἔς τινα δηλοῦν (1 90, 2), 
ἀποφαίνειν. Οὐ. ἀ]πι ΥἹ ΑἹ, 4͵ 
--τούς τε γὰρ ἄλλους Ἔλλ. 
ΗΒ γϑβροπάρμι ᾿ἰηΐγα καὶ αὐτοί. 
-- ἐλευϑεροῦσϑαι. . ἀπο- 
λύεσϑαι. Ῥανίουϊα ἄν δ8α- 
ἀοπᾶᾷ οϑί, αποᾶ γθ8 π0ῃ 50]1Πὶ 
ἔασανὶ [6 ΠΡ ΟΥΪΒ δδύ ῬΑΥΙΔ6Ι δίατιθ 
ἰὰ. 400 οἶτιδ ὁδιιβα ΘΟΠΙΪΠοίαν 
οὐ δυνατὴν. ἔσεσϑαι ὅς ἀσ δ Δ ἢ 
58ε4. οἰΐδῃ! ἣν οὕτω ποιῶσιν 
Βα θα ἀἸομά πη. τη 6. ἰαχία 
Ροβίία δαπὺ ἰπῇ, ρτᾶθβ. οὰπὶ ἄν 
οὐσΊη α 15: 8: ἸΟ ΒΉΒΗΙ. 
Ωπδοϑίί, σγᾶτη. ᾿. 654. 

ἰαίο8. αἱρηϊίαία οὐ νἱγίαίο, 

ἕξ Ἢ παὶλοις ἰδές ΟἿ ΑΠΗΣῚ 
182 -- περιεγίγνοντο, 
παηήαθ θεν οὐδηΐ, - τῶν 
ἄλλων... ἀπελμ πεῖν σ΄. 
δάπ, 1 128, -- καὶ οὐδ᾽ 
αὐτοὶ αὖ ᾽μόνοι. . Κῦάθρογο 
Πᾶθο νϑυθᾶ βιιβρβθοίᾷ ἔπδε αηΐ, αποὰ 
115. ἀ6 οἱουῖα ϑυγδοιβαποῦαπι ἀ6- 
{γα ουθίαν ; 568 οαπὶ οχὶπηἶᾶ οογ ἃ - 
τοϊ ἢἾ5. ΔΙ Ρ 0 ἀ 6 βου! θαι, 4086 
ἴπ ποβύϊατη πηυ πα ϊηθ. οὐ 50οῖθ- 
ἰα1:15 πιᾶρηϊπαϊπα ροβὶία 5], 
ουΐα5. {11 ᾿ρ8ὶ οὐ ουπη ροίθη 551- 
τηἶβ δίᾳιιθ οἷν ββιπηῖβ οἰ τα 85 
ἀποθβ βἰπῦ οἱ δου πη ῬΓΟΡιρπἃ- 
ΤΟγ65, δ] ουϊδηὶ Πα θηύ 6χ Ποβίϊ πὶ 
Ῥοίεοβίαιϊθ δὲ 8, ἰῃῦθν βοοῖαβ οἷν! - 

Ργδο- 
ἰευθἃ πᾶθο νεῦρα θὰ 46 ὁδι88 ἷπ 
ΒαΒρίοϊοπθη νοοαυ πεαυθαῃΐ, 
ἀπο οαΠὶ ΓΤ ΕΠ νυ ἰαΐθ τη Χ τη 6 



ΕΤΟΣ Τ. ΘΕΡΟΣ. (Ἱ 86. ἘΠ 

ϑησάντων σφίσιν, ἡγεμόμες τὲ γενόμενοι μετὰ Κο- 
ρινϑίων καὶ Πακεδαιμονίων καὶ τὴν σφετέραν πόλιν 
ἐμπαρασχόντες προκινδυνεῦσαί τὲ καὶ τοῦ ναυτι-- 
χοῦ μέγα [μέρος] προχόψαντες. ἔϑνη γὰρ πλεῖστα 
δὴ ἐπὶ μίαν πόλιν ταύτην ξυνῆλϑε, πλήν γε δὴ 

οοηγθηϊαηΐ. --- ἡγεμόνες τε 
γενόμενοι ἘΠΟΟΜΕΟΥ ΡΣ 
παρασχόντες ἴαπρο, ἰἴΐὰ αἱ 
πδθο ἀπὸ πιθιη γᾶ ῬΆΓΙΓΕΡ ΨΘΓΡΪΒ 
περιεγίγνοντο μετὰ τῶν ξυμ- 
βοηϑησάντων σφίσιν 50 Ἰθοίᾶ 
βἰηΐ, Οα58. ἡγεμόνες. γενόμενοι 
μετὰ Κορινϑίων καὶ Μακεδαι- 
μονίων ἰϊὰ ἱπιοτργοίδίαν, 4085] 
Βυτδοῦβαηὶ ΟοΥπιμοσπὶ οἱ [μὰ- 
οοαἀδοιηοηϊοσιη ἀπο [πρυϊηΐ, 
αποὰ ἰρβᾷ σϑῦθα πῸ0ῃ ΡαιϊπΠίαΓ, 
ΡῬγδοίογσθα εχ ΥὟἹ 98, 2, αδἱ αγ!- 
Ἰρρὰβ ϑυγδουβδηῖβ ἀκ ΡῬτδθ- 
ἔδοίιβ, αὐ Πῖβ αυδπὶ ΘΒ] ΘΥΓΪΠΊΘ 
δυχὶ τὴ νϑηϊαί, ἃ οἷν θ5 5115 
οὔτ ἰρϑ5ὶ5 ϑυγδουβαηΐβ οἱ Ὁ ουὶη- 
1115. οοηβυϊίαηβ ργονίάθγα ἴπθ6- 
{ὰτ, οἰατββίτηβ οοσποβοϊίαν. 6110 
Δατηϊπἰβίγαμᾷο απ ϑγγδοῦβδηΪ}5 
1 δορά δοιη Π105 οἱ σον πε ῃῖο05 ρτδο- 
ἔαΐϊδβο, Ῥοῖμαθ θ6}1]0 Κ'1Ο  Π] θη 5] 
ΘΥΤΔΟΌΒΔηἶβ ΟΟΠΒΙΠΟΤ. δίατθ 
σοπϑίθαπη ΒΌΤηΤη5 ἀὰὺχ δίαπα 
δυοίοῦ ργϑθίου ΗθγπΊοΥαί πὶ δϑΐ 
αΥὙρρὰβ (οἴ, 8, 1-4. ὅ, 1-Ὸ, 
4, 21. 609, 1): ἀπὸ Ιοοο Οοτὶη- 
τπϊογαπι ἄπιοδβ ΡΓΟΡΥΪΙΠῚ οοηβὶ- 
ἔλαπὶ οδρίαην (89, 23). Ὀς ἐμ- 
παρασχόντες εἴ. ἀάῃ, ΥἹ 12, 2. 
--προκινδυνεύσαέξτε καὶ 
ἘΣ ΧΡῸς προκόψαντες ἴα πα ποίᾷ 
Βαηὶ αυδδὶ νον 5: προκιν- 
δυνεῦσαί τε καὶ. . προκόψαι, 
ἷ, δ. ΟἿΠῚ ὉΓΌΘΠῚ 5018 ΠῚ ῬΘΓΠΊΪ515- 
βΒοηΐ δὰ ρῬτορυρπᾶπαϊ ρεοτὶ- 
αι Βαθου πα απ οἱ ΤΟΙ 
Πᾶνα. 6 πὶ [δου] τα. } 0118. οἰ 5. τη - 
ΒΏΟΡΘΙΟ ρΡγοσιον δ η ἀδ1η; 564 
ΑἰτουΓα Πὰ. πη ΠῚ ΓΠΤη ἰἰΠ)6 γ} 118. ο0η- 
ζουτηδίαπι δα ἐμπαρασχόντες ΤῊ. 
δΔοσοϊημηοάδνι, Οἵ, δάπ.Ό. Υ 11, 1. 
108. ὟἹἿ 61, ὅ. Μαάᾶν. ἀᾶν. οτἰί. 

1 ρ. 332 τὲ --- καί ρατιίου! β 
Ἰαᾳποῖα 6556 νἱΐ προκινδυνεῦσαν 
εἰ τοῦ ναυτικοῦ μέγα μέρος, 

ἴτὰ αὐ 8 μέγα μέρος 5ιπιδίαν 
ἰαπίατι παρασχόντες; ἩΡνδθίθυθᾶ 
ΘΟΏΔΘΡΟΡα Πδθ0: καὶ οὐδ᾽ αὐτοὶ 
αὖ μόνοι, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν 
ξυμβοηϑησάντων σφίσιν... 
προκόψαντες. 864. Πδᾶεο ταῖϊο 
ΠΟ 50]ὰπΔ απγββίπηᾶ οδί, βϑὰ 
οἰἶἰᾶτα ἀπθίαμη, ΠῸΠῚ 6χ δἰΐαπο 
γΕΓθ0 ρᾶγίεπιὶ οἷ ϑβιθδυάϊτο 
Ἰϊοθαῦ; ἀοἰπαάθ ἱπίγδηβι εἰν απ προ- 
χόπτειν (ργτορν δ 5585 δ οοτε) 
μὶο ρᾶγυτμη ἀοἤηϊίυπη 65 πϑαπδ 
Αἰ οῖὶβ ϑβουὶρίοῦιθι5 ἀιϑιταίαπη, 
Τταπβι νηὶ δυΐεη προκόπτειν 
απ σοηθίϊνο ᾿πησὶ 5ο[οι (οὗ, Δάη. 
ΙΥ θὺ, 2). Ουοά οὑπὶ ΠῖΘ ΡΤΟΡίαΓ 
δἀαίταπι μέρος ΠΕΡῚ πϑαῖθαί οἱ 
1101 ἀρὰὰ προκόπτειν 5014. πϑὰ- 
ιτἃ οὐδέν, πολύ, τί, Β: ΠΏ 118 Ιε- 
σαπίαν, τεοίθ Κυιθσ, Ππἰς μέρος 
ἀδ!οίαπι ουρὶ.. Νὰ). Δ]1ιὰ εβϑι 
αποὰ ΠΟῊ 501{|ΠῚ μετέχειν τινός 
ἀϊοῖίαν, 5εα δἰ 1 μετέχειν μέ- 
ρος τινός; Πος δηΐπὶ 5θουη τη 
ἘΠΕ Ὲ: τ. ὃ 46, ὅ ἐχρ!!οδηά τα 

, υοὰ ἴπ μέρος προκόπτειν 
ΜΝ σδάϊι, 

84, ἔϑνη γὰρ. . ξυν- 
ἢ λ9 ε. Τάρ γαβρ οἷς πιαχίπιο δὰ 
γερθὰ τῶν ἄλλων πολλῶν ξυμ- 
μάχων οἱ μετὰ τῶν ξυμβοη- 
ϑησάντων σφίσι. Ἐπί ποι ε5ι 
δάνοιβαβ, 8668 δά, αἱ 167, !, 
ΟΣ οἵ. αἀη, ΟὈμρυ δ πα ΠΠ ΠΣ 
Θηΐτὰ 500} οἱ Πποβίθβ ϑυγδοιιβᾶ- 
ποταχσῃ. ΡΓῸ ταύτην Κτπερ. 5ιβρὶ- 
οδίαῦ ταῦτα 5ουιθοπά πὶ 6556: 
5εα Ἰῃτ6! Θ᾿ θη Δ πτὴ οβί, αυδδὶ 
Βουιρίιι πη 511 ἐπὶ ταύτην μίαν 
πόλιν οὖσαν ξυνῆλϑε. Οἵ, ἀάη. 
ὅ8, 2. --- πλήν γε δὴ ... 4α- 
κεδαιμονίων. Θαοα ἴῃ ᾿δοδά. 
ττϑαϊταπὶ οβὲ λόγον Θαρ] σαι! ἢ 6 ΠῚ 
0 ᾶθεῖ, Νὰπι 4ποἀ ΘΔ Π46Π) 
ἴεν νἱπὶ δίαιθ, ἀριϑμόν Ἰὰ ΠΆΡΘΓΟ 
Ρυίΐδηι, φυΐα ὁ λόγος ὁ πρὸς. 
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τοῦ ξύμπαντος ὄχλου τοῦ “ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ 
πρὸς τὴν ᾿᾿ϑηναίων τε πόλιν. καὶ “Λακεϑαιμονίων. 

δι. Τοσοίδε γὰρ ἑκάτεροι ἐπὶ Σικελίαν τε καὶ 
περὶ Σικελίας, τοῖς μὲν ξυγκτησόμενοι, τὴν χώραν 
ἐλϑόντες, τοῖς δὲ ξυνδιασώσοντες. ἐπὶ Φιυρακού- 

8 4 τοῦ ξύμπαντος λόγου οοἀά. ΟΥ. δάη. 
σαν. 75 901: 

ΡΓΟρΥΐΘ 510 τδίΐϊο 4886 πὶ δὰ 
νων, αα86 Κ͵εγλαϊέπδς, τυοίοδοα 
δέαίίβαπια σις. . .γ7. πῸΠ ρογβρίοἷ- 
ἴαγ, ααοπιοάο ᾿π46 ΠΠΊΘΥΙ δἰ σης 
Ποαῖϊο ονδάθγο ροβϑβὶί, Νϑᾷιε ἃρ- 
ἰπτὴ οϑύ ξυλλόγου ἃ ΗεἰπηδηΠῸ 
Ῥγοροβίίαπι, αποά δἀ ΘΧΕΓΟΪ (πὶ 
ΤΒΟΘηΒΘηαϊ οαιδα ΘΟΠΡΤΘΡΆ[ΙΠῚ 
Ρουίποῦ, δε ὄχλου οππὶ Κτποο. 
ἰοσθπάνπι 6586 7ὅ, ὅ μυριάδες 
γὰρ τοῦ ξύμπαντος ὄχλου. οὐκ 
ἐλάσσους τεσσάρων ἅμα ἐπο- 
φεύοντο Οἰαγ  ββὶπιθ οδίθπαϊί, ἡ θὴ 
αἰ 5θους! βαπύ ξυνελϑόντος δὰ 
ΔΡΙοαΠὰ ααἱ ἰπ5θαυϊα 50]6ηΐ 
Βαθαιάϊτο, 564 ἰπἤηϊνυβ οἱ 
Ρᾶγιϊοϊρίατη οχ δἰΐα νϑυθὶ ουπιᾶ 
ΒΌΔΙΑ ΠῸΠ ΡΟΒβδηῦ ἢἶδὶ ἴῃ 
ΘΟΠΊΡΙΘηΪο ϑηπηιϊαίο Ῥϑπάθηίὶ, 
νεται δὰ 80, 2 οὐ μέντοι εὐϑὺυς 
γε ἀπέστη, ἀλλὰ διενοεῖτο 501]. 
ἀποστῆναι (οἷ. Π 84, 2. δ4, 2. 
1Π 41, 4. 1. 84, 4. 100, 26 } κὺ 
88, 4. 02, 1. ὟἹΙ 84, ὅ. ̓ Ω, ὃ. 
108, 4. ὙΠ θ6, 8), ὅτι καὶ τοὺς 
᾿Ἰργείους ἑώρα 5εἰ], ἀποστάν- 
τοῦ (1 8: 4. ΜΠ 19:98 ΥΝ 
41 8. ΘΟ 1199. ΡΝ 69; 
1). Αὁ πΠ8 β8πᾶἃ απϊά θη βϑηΐθηϊἃ 
βίο δυδάῖέ. Ὁποποάο δπἰπὶ {Π|Π8 πὶ 
ΤΠ] Πα ἀπ 6 πὶ δα ἀγθαπὶ νοὶ οεἶν]- 
ἰαίοπι ΑἸΠ θη θηβί πὶ οἱ ῳδορίδο- 
ΠΟ ΠἾ ΟΥ̓ ΠῚ ΘΟ Ή  ΘηἾ556 5 δι ΠΊ115 ὅ 
Πιᾶαιθ. πθ τϑοθρίο αυΐάοπι ὄχλου 
ἸΙοοπηι ρἰαπθ 'ἰπ ἰηιθσυιτη Γθβίϊ- 
{ΠῚ 6856 Ῥυίδτηιιδ, 5ε8 εχ- 
οἰαἶββθ ροβί τοῦ ητοὸ πρὸς τὴν 
᾿4ϑηναίων τε πόλιν καὶ Λακε- 
δαιμονίων φρουιϊποαί, Μαχὶπιθ 
ἵπ Ῥτοιηρίι εϑύ ἀβ οὔηΐβϑο δυ- 
στάντος οοσἰίαγο, αι Δ αἰΐο δ 60 
δνδάϊυ 5οηΐθηϊα: 5 οἰ Ιοοὺ ρτδ6- 
16 ἀπίνούβαπι πα ἰ{ϊύπ - 
ἀϊπϑηι, 486 ἷἴπ Ποὺ 0610 

ἐπὶ Συρακούσας οοἀὰ, ΟἷΔ, 8άη. 

δα Αἰ δηϊοπβίαπι οἷν (ἃ 6 1 
οὐ ΠΟΘ δ ομ οπἰ Ο πὶ 56 ἃ ἀ- 
ἴα πχὶί, Ψορρθογαπι ἰσίίπι οοη- 
ΕΧῸ5. ἢΐϊο οϑί: δ)ὰ τπηδπηὶ ὥτγτα- 
ΘΌΒΑΡ απ. πΓΌΘΤΏ Ρ] ΕΓ πᾶ 6. σ᾽ Θηΐθ8 
δα ρυρηῃδηᾶιπι) ΘΟΠν ποθι ἢ, 6Χχ- 
οθρίᾷ 50}}1σϑῦ πηΐϊναγβα πιαἰεἰύιι- 
ἀϊπε αὐαᾶθ τοι θ61|10 ΡοΘΙοροπηθ- 
βίδοο ἰπίρυ αϊ, 

λρ. 7. 81. ἐπὶ Σικε- 
λίαν. ,, Σικελία ὃ“ Κα 66. 
Νοβ, ῖνθ πᾶθο οαἢῚ ἐλθόντες 
ἵπηβ απίιιν, 5ῖν6,), υὐ Κύπθβ, Πιιπὸ 
ἱπιοραηχὶῦ, οπὶ ἐπολέμησαν, 
ἰδηύαπι ἀθοϑῦ, αὖ ἀδιϊνιιηι τη8]]- 
τῆπ5, αἱ, αὐἱ ἔουγὶ ροβϑὶῦ, νυἱχ 
1η 6 116 σΆ Π1115: ΠΘΑ 6. ΘηΪΠῚ 51 Π}}}1ἃ 
Βαηΐ ἜΧΘΠΊρΙἃ δὰ 1 40, 6 δάπο- 
ἰαΐᾶ. Ιᾳπσθηἀ πηι δα ΠῚ δύ ἐπὶ 
Σ. Ῥγοου. ἀπθῖο ῥδυὶίοῦ. δίαιθ 
περὶ Σ., ἀς 51ο., δὰ δδπὶ 4 6- 
εὐριτειρόν δοιὰ οτπὶ ἐπολέμησαν. 
σῇ, Κναθε. 8 48,9 δ η, 9. 
-- -ἐπὶ δα μαν, αν ἐπο- 
λέμησαν - ἐς τὸν ἐπὶ Συ- 
ρακούσαις πόλεμον κατέστη- 
σαν. Οοδα. ΒΟΥ Ρ (ὈΓΆΠῚ Αὐηο] 5 
ἱπιθρργθίδίαν ἐς πόλεμον 5ϊνε 
μετὰ πολέμου ἐπὶ Συρακούσας 
ἦλϑον, 5ϊἴοαι βοηϑεῖν ἐπὶ πό- 
λὲν ἀϊοαίαν. 564 ἰρβαπὶ βοηϑ' εῖν 
ΡῬΓΟρυΐθ δῦ δυχι!ο γ θη Ἶ} 6, οἱ 
πολεμεῖν ἐπί τινὰ «Ἰϊ01 6βὶ 
οοηίναᾷ ΔΙΙᾳ πο ηὶ θ 6! 1] πὶ σ6- 
ὑ6 16, 4υο4 Πΐο ρτορίοι ἐπὶ Σικ. 
ΠΟῚ Δαπηϊ εἰ ταν οὐ απο ἀδ6 υἱνᾶ- 
46 ρυρηδηί πη ρᾶγίθ ΒΘΥΠΊΟ 68, 
Ὀιβριϊοαιε ΟἸα55. Βαιθυὶ εἴηδη- 
ἀδιῖο; 4 46 ὁδ8α, Πθαι6 'ρ88 
Αἰχν ποῦ Π08. 5.8} 1087] ΡΟοϑ858- 
Π]8. ΝΟὈΪ5. πιᾶρὶβ μ᾽ δοθύ δ Πὶ 
οαπὶ Οἷα55. ἐπὶ ΖΣυρ. ἀδίογο, 
ἀποπίδτη 5ῖ0 δοσιγαι 5. ΓΘρΘύϊλαΓ 
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σαις ἐπολέμησαν. οὐ κατὰ δίκην τι μᾶλλον οὐδὲ 
κατὰ ξυγγένειαν (ετ᾽ ἀλλήλων στάντες, ἀλλ᾽ ὡς 

ἕκαστοι τῆς ξυντυχίας ἢ ἢ κατὰ τὸ ξυμφέρον ἢ ἀνάγ- 

κῃ ἔσχον. ᾿᾿ϑηναῖοι αὲν αὐτοὶ Ἴωνες ἐπὶ “Ἰωριέας 
Συρακοσίους ἑκόντες ἦλθον, χαὶ αὐτοῖς τῇ αὐτῇ 

φωνῇ καὶ νομίμοις ἔτι χρώμενοι “ήμνιοι καὶ Ἴμ- 

βριοι καὶ Αἰγινῆται οἱ τότε Αἴγιναν εἶχον καὶ ἔτι 
᾿Ἑστιαιῆς οἱ ἐν Εὐβοίᾳ [Ἑστίαιαν οἰκοῦντες], 

οις 
ἕκάστοι γαι., ἕκαστοι 1., ἕκαστος ΠηΔΡΘ.. Π66., ἑκάστοις τεὶὶ- 

4]. Κυπθρον δὰ ἴοη. Ρ. 122. εὐ (6116 ἕκαστός τις 5οιῖρβογαηΐ, 
116 ρυοχίμηπι τῆς ἴῃ τις πηι Π8, ὨΪῸ τὰς 51} 110 106 Ὁ ̓ΠΒΘΥΘΗΒ. 564 
ἔραβίσα, ὙἹά. δάῃ. Ναμο. δαΐθηι Κυύπθσον βοίππι ἕκαστος γρΟΘρΡΙτ. 
Βουϊρίαναπι ἕκαστοι ΡΥΪΠΊ8. ἐα}{π|5. Εϑὲ Βοοιιηι. γϑοθρία νυ]. ἔσχον, 
ΡΓῸ πὰ ρἰανίπηϊ δὲ ορίϊμηϊ Πἰν] ἔσχεν Παθδηΐ, 

ΞῈΡ ΘΥ ον ΨΘΥθΟΥ ΠῚ ἐπὶ μίαν 
πόλιν ταύτην ξυνῆλϑε 5οῃίοη- 
ιἰα. - τὶ μᾶλλον. Οἱ, άπ. Ὁ 
21, 8. ὙΠ δῦ, 2. -- μετ ὦ1- 
λήλων στάντες. Οὗ, δάμ. 1Π 
Ἰ0Ρ. Ξολ. ἷδε:5:: ἔσχον. 
Εχ βου ρίατα οἴϊπι ναϊσαία ἔχει 
Τ᾿ ΡΘΥΒΟΠΠἶἴθ Ῥοβιθαηι δϑί, ΟΝ, 
Ηδτοάοι. ὙΠ 188. τοῖσι οὕτω 
εἶχε ορμου.“ Ατπ, Θυδὲ Κυαο- 
ΠΡΕ ΡΙΟΡίοΓ δου βίθηι, ΡΓο 410 

ΠΙΆ] 15 εἶχεν, αὐ ὡς τάχους εἶχε 
εὐ 5 πΉ}}1ἃ οοηδίδητον ἰθϑιηΐαν, οὐ 
Δυτοα! απὶ 84 νυ! σαῖδηη ᾿ἀεξεπάθη- 
ἀλη ποσαὺ βυΐποογο. 5864 ἀθ ἂγ- 
τἴσαϊο οἵ, ΠμοὉ. «ἃ Ρῃνγη. ρ. 380; 
αἰτοῦὶ οασβαθ Οὔβθοαι! ΒΟΘΠΠλΪῸ 
δυοίονο ἕκαστοι... ἔσχον 5οιὶρ- 
ΒΙΠ105., ρυδδβογιεῖπι ΟἿ ΠῚ ἶρβ8 ΤΙ. 
βίο. πιβαιιᾶτη ἱπηρ 50 ΠᾺ}} ἔχειν 
υἱᾶίαν. 6 σοποῖ. νἱὰ. δάῃ, 1 
ον 9. 11.90; Ἁ, 80. ᾿ΠΟΟΠαίϊν 5 
εβύ ΟΥ̓ 20, 2. ονίϊηγιιβ ᾿σὶταγ: 
αὖ αἀαϊα ας δὰ ΡΓΟΡίοΥ 60Π1- 
τηοάαπιὶ δὰ ποοοϑδϑίϊαίθ ἰπ 
ΘΔ η σοηἀϊοΐϊοη 6 ΠῚ ΘΠ ΘΓΙ ἢ ὕ, 
αὖ ἰΙὰ ἰἴ8 οοπιϊηθοτοί. ὕὍι 
δηΐθα βουϊρίῃτη εβὲ χατὰ δέχην 
οἱ κατὰ ξυγγένειαν, ἴα [115 ϊῸ 
τοβροπάθηι κατὰ τὸ ξυμφέρον 
ἢ ἀνάγκῃ (!. ὁ. κατ᾽ ἀνάγκην). 

8.3 Δωριέας Συρακο- 
σαί ἴους, Ϊ. 6, ΣΦυρακοσίους Ζω- 

ΤΒυογαϊαὶβ 0]. ΤΥ͂. ϑ6οΐ. 1. 

ριέας ὕντας. ΟΥἁ αἅη. 8 8. -- 
ἑκόντες. οὗ αΠ|ὰ ποη νοὶ. 
Αη ἐπιόντες Κα 65. Αἱ ποῦ 
Τιι. ἀϊοῖς ΑἸ. πα} το, νοὶαὶς ἴοο- 
ἄθγθ νϑὶ βοοϊθίαιθ, σοδοίοβ 6586, 
τα ἘΧΡ ΘΠ Ομ θη ΒΞΟΙΡΘΥΘηΐ, --- 
ὙῬαπι αὐτοῖς Ῥδπάοι εχ τῇ αὐτῇ. 
-- ἔτι χρώμενοι. ἔδάοπι οἰἰδηὶ 
ἐὰπ ἰϊησια ἰἰβάθηιαθ ἰπϑύϊ αι 8 
δίαπθ ΑΠιδηΐδηβ68 αἰθθα ἢ}, ΘΠ 
4ΠΠ1 δοῦαμι οΟἰοηΐ θᾶ πιιίαν ἰ55θηΐ. 
-- Λήμνιοι. το τπο0 [μϑππην8 
οοἰοηΐϊα Αἰπδηϊθηβίαπη ἕδοία ἰῖϊ, 

ἀδ 6ο οἵ, Πεογοβοί. ΥἹ 187 --- 110. 
- Ἴωβροιοι. Ππαθτὰπὰ ἃ ΜΙ δά 8 
οἶτοᾶ 6 η1 ΓΘ ΠΠρῈ5 δία π6 Το ἈἢῚ 
ἴῃ 0115 ἔγοααθηίαία πη 6556. 6Χχ 60 
Ργοῦαῦ νη, αποὰ 116 ἃ Ρβὺ515 
ΟΠΘυβομθϑὶ ἱπηρουϊαμη. γι Πα τιθ γα 
δία ΑἸπθηᾶ5. δνδάθγθ οοδοίαβ 
ἴῃ [ἰπθγθ, απ ΘΠ οἰα5515 ΡΠοο- 
ῃἰοῖα Ῥουβθαπδύθιαν, 60 ΘΟ ϑῖι 
(Ηεβιοά, ΥἹ 41, 1), - οἑἡ τότε 
ΤΕΣ Χ ΟἿνΣ νὰ. Π δ΄; 1: 
ΟΕ» ἄπο οἰκοῦντες. ΛΈ ὟΣ 
να. 1 117. ,,Οἱ τὴν ἐνὶ ηἶϑδὶ 
Ἑστίαιαν οἰκοῦντες ἀε!θηάιη 
αβι,.ς. Κτααορ, ΑἸἰίοναηι ρτοθαὶ 
Ἡρυν. 1. 1.,. αἱ αϑϑϑητπηαν, Ἀθοία 
ΟΙα55. δηϊτηδά νυν ἀἰβεϊ ποι 6 1 
ἤδθυῖ ἃ οοσποπλῖηὶ Αοανπαηἶδδ ὁΡ- 
Ῥὶάο, φιοὰ τηθπιοναὺ σίθρη. ΒΥΖ. 
5." 566 516 Ἶρ50 γῸ 5. ΠΟΙηΪΠ6 
ἀρρειαίο τὴν ἐν Εὐβοίᾳ Ἕστ. 

9 
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ἄποικοι ὄντες, ξυνεστράτευσαν. τῶν δὲ ἄλλων οἵ 3 
μὲν ὑπήκοοι, οἱ δ᾽ ἀπὸ ξυμμαχίας αὐτόνομοι, εἰσὶ 
δ᾽ οἱ καὶ μισϑοφόροι ξυνεστράτευον. καὶ τῶν μὲν 
ὑπηκόων [καὺ φόρου ὑποτελῶν] ᾿Ερετριῆς καὶ 

8 8. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ εχ ρ᾽θυΐβαιιθ [0018 ΒΟΚκ, (οἵ. Χεη. ΗθΙ], 
ὍΝ 8.19)" εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ αι, οὐ νυ]β., αὐ 1 28, 2, ὙΠ 18, 2 εἰ 
Θἰ ΠΗ Π τον καί ροβὶ ἔστιν ἅ, ἔστιν ἣ 1 θὅ; 8. Ὑ1ἢ ΤΟ, 6, 

ΒΡ θΘη απ οὐαὶ, --- ξυνεστρά- 
τευσαν, ὑπᾶἃ ΟΠ] 118 ὕτο- 
ἔθου βαηΐ. ΑΙ. ροβίίῃ8 δϑὶ 
Ῥιορίεν ἦλϑον. Οοηα ΤπῸχ 
ξυνεστράτευον, Πἃ απ 
118 ὀχρθάϊιϊοηΐ ἱπίθγθυϑηΐ, 
Βῖπθ ηεθεβϑίίδί Ηθυν,. 1.1. ξυνεσ- 
τράτευσαν ἀ 6]. δη πη δίαμη οοη- 
{ἰπΠπ|8 8. 
8. 8. οἵ μὲν ὑπήκοοι, οἵ 

δ᾽ ἀπὸ ξυμμαχίας αὐτό- 
νομοι. υμμάχους ὑπηκόους 
ΤῊ, ΟἸΠΠ65 605 ΔΡΡΕΙΙαί, ααἱ δὰ 
ὈΘ6ΙΠ ΠῚ ΘΟΠΊΠλΠἰΐον σοί ἃ ὈδΥ- 
ὈᾶγοῸ5. βεγθηάπηι ρογροίαϊ Αὐμ6- 
ὨϊΘη βία 5001} ἔοι! βαπὺ ΘΟΥῸΠ1- 
46 ἱπηρουΐο (ἡγεμονίᾳ) ραγθαί, 
εὐ δ 8 αἰβιίπραϊ 6085, απὶ νο]αί 
Οὐτγογγϑοὶ δὰ ἰθπηριι8. 6Χχ ἅθαμο 
οοάεγθ οὰπὶ 115. 5οοίβίαύθπι ἰῃΐθ- 
γαηΐ, 405 [ἴῸ ἀπὸ ξυμμαχίας 
αὐτονόμους, 411 ΒΒ. ΠΊΡΠἸΟἰ θ᾿ 
αὐτονόμους ΥΙ 69, 8. ὟῪῚ 87, 
7) γε] παᾶνυ ἐλευϑέρως ξυμμα- 
χοῦντας (ΥἹ 8ὅ, 2) νοοδί, 1|- 
ἴοναπὶ ἀπ0 ἀἰβοδιηὶί Βϑηοτᾶ, ἃ]- 
ΤΘΥΠῚ ΘΟ, Αἱ 5118 ἰθσΊθ85 
αἰθηίθβ οὐ {ὐ θυ1 1ΠῚ ΠῚ 11Πη 65 ΠᾶΥ 65 
ΑἸ] Θ π᾿ Θπβῖθτι5 ᾿ρϑ5ὶ ρυϑοθθθαηὶ (οἵ, 
ΥΙ 8ὅ, 2 γεῶν παροκωχῇ αὐτο- 
νόμους οἱ ἰηΐνα 8. 4. δ), Δἰἐδγ πὴ 
ΘΟΡΠῚ, αἱ ῬΓῸ ΠΆΝ]θ115. {1 αὐτιπὶ 
ΒΟΙνθθδηι (οὗ, 1Π| 9, 4 πόλεις αἱ 
ὑποτελεῖς οὖσαι οὐ ἰηΐτα 8 4. 
ὅ; βοβάθῃι ὑποχειρίους ἀἰοὶ! ΠΠ 
11. 1) Πα δ Ῥγδοίοιν 5001085 
ἀπὸ ξυμμαχίας αὐτονόμους 
ΔΙΙΘταπι,. [ΙΔ θΘηΊτι5 αὐτονόμων 
Θσ6πι5, αὶ ἀπὸ ξυμμαχίας ααἰ- 
ἀ6πὶ ΠΟΙ, αὐτόνομοι. βΒιιηΐ, 564 
ΑἸ ΘΠ ΘΠ 5111} ἱπιρουῖο βαθἰθοιὶ 
(ὑπήκοοι), ρτὸ αὐτονόμοις ἰἄπηθη 
68 γδίΐοπμθ Παθθηίαν, ατιοά ἴῃ ἱρ- 
ΒΟΥ ΤΩ. ΘΡῸΌΠΪοα 515 ἰθρὶθ5. δί- 

αὰ6 ᾿ἰηϑιϊαι15. ΠΠθ6γθ αἰπηίαν (οἵ, 
ΠῚ ἸΟῸ 6. 11... 17 90 Ὁ αὶ 
δηΐθ οἰνιἰαίθ5. {Ἱθυανῖα8. 11 9, 4 
ΘΠ πη ΕΓ πα ΑΥἰΠεπθηβίαπι Β0οἰὶ 
αὐτόνομοι 8υπη αἰταδαθθ σθηθ- 
τ5. Οὗ Α, ΕὙδθη οὶ, ἴῃ ΘΟΠΊΠΊ6Π- 
ἰδ! οἢ18, απᾶπὴ 46 σοηαϊοϊο 6 ̓ πγ 
αν] Βα οἰ 6 Βοοϊουασπι ἈΠ. Βου]ρ- 
δύ (ἀϊδβουί, [|ρ858. ἃ. 1878), 
Ρ. 11834ᾳ4ᾳ. β'ί4}1, 46 βοοϊου τη 
ΑἸ, ἐπα ο115 (1π4. Ἰδοι, Μομπαβίρυ, 
1881) Ῥ. 8.544. . 

ἃ 4. [καὶ φόρου ὑποτε- 
λῶν]ὔ. Μουῖίο Εγδθη, 1.1. Μαά- 
νἱρίαπι νἱλαρογαὶ, φορὰ αὐτονο- 
μίας αἰϊνθυβί(δίθπι τηοάο οχρ!]- 
οαίδ ΠῚ ΠῸΠ ᾿πι6]] 60 6 η5. ἴῃ ἃ αὖ- 
τόνομοι ἀδ]εγα νΟΙ που, ἀΐα 
ΟἸΪ, ὁαπὶ ἰπίον ὑπηκόους ᾿οββθηί, 
πῸπ Ροββθηΐ βἰπιι! αὐτόνομοι 
ε8586 (Δάν. οὐ. 1 ρ. 881), εἱ 
Θέ] αα, απο οἷυβ γΔΙΙΟὨἾθ 5 
ῬΡΆΘΡΡΟΡΘΓΘ ΟΡ ΒΘοα 8 αὐτοὶ μό- 
Ψψοι ῬγῸ αὐτόνομοι 5650 {π|6}}0. 
ΑἸ 6η ΒΟΟΘΙΟΡ ΕΠ σ᾽ ΠΟΥ 115 Γθοίθ 
ΘΟρΠἰ 8 αίᾳπθ αἰϑυϊποιὶβ ποη (0}}1- 
πῦρ νοῦ παϊα5 Ιοοὶ οουγαρίοϊα. 
Νδη ΟἸΪ 5ὶ ἃ ΤΊ|.. πίον βα᾽ θοίο 8 
δία. {ΡΠ ανυῖ05. ΡΟϑἰ1 εββθηί, 
0 ῬοΒβϑῃΐ ἀοἰπάθ αἰεὶ οὐχ 
ὑποτελεῖς ὄντες φόρου. Αἰααὶ 
γονοᾶ Βα θϊθοιὶ αὐἰάθπι, 56 ποθὴ 
ἸΠαὐανῖ Γαϑγραηΐ (οἴ, 84: ᾿Π 9, 
4). ϑοφαΐσπιν. νϑῦθὰ καὶ φόρου 
ὑποτελῶν Ροβὲ τῶν μὲν ὑπη- 
κύων ἰο]ογαυὶ ΠῸΠ Ρ05886. Αθ66- 
αἰν φαρα ποη 50] πη βροῦν δοδ θᾶ 
δαηΐ (Π8πη ὁχ νϑυβ τούτων Δῖοι 
οὐχ ὑποτελεῖς ὄντες φόρου... 
ξυνείποντο οομτίπ πο ΘΟΡΠΟΒΟΪ ὑπ} 
Το α 05. ααὶ δηίθα ποιηὶηδίϊ δ1η} 

φόρου ὑποτελεῖς ἴαϊ556, αυᾶ 46 
γ6 οἵ, δάη. 41, 8), 564 εείΐδηι, 
Ῥοϑίᾳιϑηι βουἶρίου 8 8. υἷα δυχὶ- 

- 



ΕἘΤΟΣ Τ. ΘΕΡΟΣ. 151 ΟἿ δὅ1.) 

“Χαλκιδῆς καὶ Στυρῆς καὶ Καρύστιοι ἀπ᾽ Εὐβοίας 
ἦσαν, ἀπὸ δὲ νήσων Κεῖοι καὶ Ἄνδριοι καὶ Τήνιοι, 
ἐκ ὁ᾽ ᾿Ιωνίας Γιλήσιοι καὶ “Σάμιοι καὶ Χῖοι. τού- 
τῶν Χῖοι οὐχ ὑποτελεῖς ὄντες φόρου, ναῦς δὲ 

“παρέχοντες αὐτόνομοι. ξυνείποντο. καὶ τὸ πλεῖστον 
Ἴωνες ὄντες οὗτοι πάντες καὶ ἀπ᾽ ᾿4ϑηναίων πλὴν 
Καρυστίων (οὗτοι δ᾽ εἰσὶ Δρύοπες), ὑπήκοοι ὁ᾽ἢ 
ὄντες καὶ ἀνάγκῃ ὅμως Ἴωνές γε ἐπὶ Δωριέας 

8 4, Τηήνιοι αι. ΔΆιοΚ. δὰ Ἡρτγοάοιὶ. ΥἹΙ1 98; 
Τήϊοι. Οἵ, 5. ὙΙ 69, 8. 

φόρου οὐχ δ ΠΡΟΣ ὄντες δαί. 
ξυνείποντο Μοβαι. Ὁ), 1.. ξυνέποντο Ε,, ξυνέπονται ἃ,, ξυν- 

ἕσποντο γε χα]. Ἱ ξυνείποντο 8 7, εἴποντο 8 8. 
Ἴωνές γε Ναι.; νυϊδὸ Ιωνές τε, ααοὰ απομοάο ἃ ΒΕΚΚ. τοιῖ- 

γα]ρῸ τπηὰ}6 

ΠΟΥ ροίπθυϊδ, ΠῸΠ Ἰϊαιιοῖς Οἵ, δά, 

Ἰϊογαπη ϑϑηθγᾶ ἀἰβιϊηχῖν, ῬΥΪΠ ' Ὧα Θιγγθηβ 08 Βεγοάοι. ΥΠῚ 46. 
σοηθυῖβ, αὐἱ οἵ ὑπήκοοι 85ιπ|, Ραυ8. ΙΝ 84, 6. -- ἀπ᾿ ᾿48ϑη 
ΘΠ να ιϊο οἰαυῖτι5. ίατιθ ΘΟΠΊΠΊΟ- 
ἀϊπι5. 5018 ἴδ δρρει!αίΐοηθ ἴηοῖ- 
Ρὶι. Βεϊεπάτιπι ἸΡΊταν 6580. 66 η58- 
πὰ5. καὶ φόρου ὑποτελῶν, 
αὐἱρρο αποᾶ ἱπερίο ἰοοο ἰἰρνᾶ- 
τὶα8. Δ]14 15 ἱπίεγρυθία αὶ οαι88 
ἀ6 500 δααϊάονῖέ, [46πὶ οϑιιβδηι 
ΠῸΠ Αἰἴΐθυθηβ οοηϊ. βίθαρ. ἴῃ Μ5. 
Ἐποη, ΧΧΧΥ ρ". 8528. -- Χαλ- 
κιδῆς. Ηἰ ἰρίταν, οἰδὶ ἀρὰ 605 
κληροῦχοι Αἰπδηϊοηβίαπι που πηΐ 
(οἴ. Ηθιοᾶοι, Υ 74, 117), ποῃ 
πατηθγδηΐαν ἰῃ ΘΟ]ομἶβ, [ἀθηὶ ἀ6 
Αηάν!5. (01. ΡΙαί, Ῥοιῖοὶ. 11) δά- 
ποίαπαππι, Οὐοπδβίαυδης δηΐπη ἢδ6 
οἰνταἴο5, ἀπ 8 αἀδτὴ ΟΠ ΘΠ ΘΠ 51 ΠῚ 
ΘΟΙΟΠἾ5. Ῥαγίθιη ΔΡΥΌΣ ΡΘΓΠῚΪ- 
βογαπί, ΟἿ, ΚΙγο ΠΟΙ, ἀθ Οἰθγθ ἢ, 
Ατη. ἰραΐ. (Οοιημηθηΐί, δοϑᾶ, 
ΒΕΙΟΙ, ἃ, 1818) Ρ. 19. 28. -- 
ἀπὸ δὲ νήσων. Ηοο ποπηΐηθ 
Ογοϊααθβ. αὶ πηῖϊθ βι ση! Πανὶ νἱαϊ- 
ΤῊ δὰ 1 12. 4. --- Χζοι. Ι, 
ΥΙ 48. 8ὅ, 2. ὙΠ 20, 2. -- - τὸ 
πλεῖστον... πάντες. δ 
ποῦ ἀϊοοπαϊ σθηογο οἵ, Βοῃδοῖ, δὰ 
Ποιμοβίῃ, ΤΥ ῥ. 067. [ιτ δυίοιη 
111 ΟΠ Π 65 Ἰηα πίη ὁχ ρϑυίβ 
ναὶ ρ᾽ογίᾳαιθ ΟΠἹΠ65 [0168 
νοσϑηΐιν", αὐἷὰ ἴῃ Ογοϊδάϊθα5. οἱ 
Θυγτὶβ δαπιῖχιὶ Ιοηϊθὰ5 δἰδηὶ 
Δἰασι πὶ ρθη ς τη ΠΟΠλΪμ685, ΥἹ, 

ναίων. οὐ αάῃ. ΥἹ 10, 8. ΠΝ 
Βεκκ. ἀπ᾽ ᾿ϑηνῶν 'πιᾶνυϊι, - 
οὗτοι δ᾽ εἰσὶ Δρύοπες. ΟΓ, 
Θογπηη, 886. Πιοα. ΙΝ 86. 51660ε]. 
44 Ηδ]]θη. Ρ. 8541 εἰ 46 10515 
Θνγορῖθὰ5 Μ6}}. θοὸν. ΤΡ. 4054ᾳ. 
Πθρπ,. Απίΐαα. αν. 8.6, τὴ 10; ΤΟ ὶ 
-- ὑπήκοοι δ᾽ ὄντες 
ἠκολούϑουν, 516 γοϊσέοπ αἰἱς 
πίογίλαπεπ πὰ πιϊξ Ζιυαηῇ, 
αὖον ἀοολ υυοπίφδίοηβ αἷς Τοηϊογ" 
φόρόπ Πογίεν. . Νοηρθ αὐ ποη 
ἰΆτη ἢ ἀνάγκῃ Ῥτοῦβιιβ 5014, 884 
ἑκόντες ἀποα δ Θὰ ΠῚ ΘΠ} οὐϊο 
ΒΘ 4αΘΡΘηταΓ. “ς Β πὶ. Ενρο ὅμως δα 
Ἴωνές γε Βρθοίδί. Ζ4έὲ “Ῥοβὶ ὑπή- 
ποουν, ἀαοηΐδτὰ ΘΠ] ϊῸ ὑκη- 
κοι ὄντες ΒΡρουϊουὶ Ἴωνες ὄντες 
καὶ ἀπ᾽ ᾿ϑηναίων πιο ἀ ἈΠ] 040 
δϑδύ οοῃίγαγῖα, δαὶ ροίαϊββα νἱ- 
ἀδίον; ΘΟΙΠΠρΡΑΓΑν ΘΡ15. οὑπὶ ΘΧΘη- 
Ρίαπι 88, 2, εἰβδὶ ποὴ ῬΓΟΥΒΙ5 
βί πη} 16, Ορφίθναπι Κυαθσον ἴῃ [οηϊ- 
θ5 ἀοβίάονιαι. Ναχίοβ οἱ Οον- 
ΒΟΠοβιίαϑ. 5'οα ἤθη ΟΠΊΠ68 οἷνὶ- 
ἰδῖ65 ἰγ θαϊανὰ5 Ῥγαθίου. ἰἰθαΐα 
οὔδτη ρϑαϊίαπι Δα χὰ ΡΥ θα 1556 
(οἷ. Π 9, ὅ) οχ 6ο οορποϑβοϊζαν 
αυοα οἰἰατὴ αἰΐϊαθ οἰν ἰαθ5. [οἶδ 6 
{Ἰ θαΐαγῖδθ, νοεῖς Ερμθβιβ, ΕτνΥ- 
τπνᾶθ, Του θάιι8, Πἰσ Ο ἢ. ΘΟΙΏΠΙ6 
ΠΟΥ ΠΓΕΓ, 

9 Ἑ 
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ἠκολούϑουν. πρὸς δ᾽ αὐτοῖς Αἰολῆς, Πηϑυμναῖοι ὃ 
μὲν ναυσὶ καὶ οὐ φόρῳ ὑπήκοοι, Τενέδιοι δὲ καὶ 
Αἴνιοι ὑποτελεῖς. οὗτοι δὲ “Αἰολῆς Αἰολεῦσι τοῖς 
κτίσασι -“Βοιωτοῖς τοῖς μετὰ Συρακοσίων κατ᾽ ἀνάγ- 
ΚΉν ἐμάχοντο, Πλαταιῆς δὲ καὶ ἄντικρυς «Βοιωτοὶ 
βοιωτοῖς μόνοι εἰχότως κατὰ τὸ ἔχϑος. Ῥόδιοι 
δὲ καὶ Κυϑήριοι ΖΙωριῆς ἀμφότεροι, οἵ μὲν Ἴακε- 
δαιμονίων ἄποικοι, Κυϑήριοι, ἐπὶ “ακεδαιμονίους 
τοὺς ἅμα 1" υλίππῳ μετὰ ᾿ἡϑηναίων. ὅπλα ἔφερον, 
ἱΡόδιοι δέ, ᾿ἀργεῖοι γένος, “Συρακοσίοις μὲν Ζ4ω- 
θιεῦσι, ΤῈ λῴοις δὲ καὶ ἀποίκοις ἑαυτῶν οὖσι. 
μετὰ Συρακοσίων στρατευομένοις, ἠναγκάζοντο πο- 
λεμεῖν. τῶν τὲ περὶ Π]ελοπόννησον νησιωτῶν Κε- 

8 ὅ. τοῖς Ροϑί. Βοιωτοῖς, «ποᾶ 6Χ Τηηάαν! οομϊδοίανα ἰπβθυτθ- 
γᾺΠ ΟἸΊΠ6Β5 ΤΘΟΘΗΙΪΟΓΘ5, τί τοῖς μετὰ Σύυρακ. οαπι Βοιωτοῖς πη ΟἹ 
Ροϑβϑβθηΐ, παθοί ΜΝ, 

καταντικρὺ οοαά, ΟΥ̓ δάη. 
κατὰ ἔχϑος γρτδοίοι αι. Μ. 

τα ἢ ΘΟΡΙΠῚ Οα Ὁ ΠῚ, 
8. 0, ἐπέφερον αι. 51. ὅπλα ἐπιφέρειν ἐπί τινα Ο' 49, 4. 

ΝΠ 18, 2. ϑεὰ Ποὺ πιᾶρὶβ Ὁ6 1} πὶ γ6] β'ση ἃ ̓ΠίρυΓ 6 μοΒεθ5, 
ΔΙ ΓΟΓΙ ΠῚ ἉΥΠἃ ΡΟΓΡΙΔΓΘ ἷ, 6. 611 πὶ Θ᾽ ΘΓ ΘΓ 6 βἰρηϊῆοαί. 

8 7, τῶν δὲ ναί. 

Ιοπρθ ῥ᾽ αὐἴηιϊ, Β᾽ση Ποδίιν ἢ - 

ὃ ὅ. ηϑυμναῖοι. 8011 Νοααθ ἀδῖι νοοδθα]} ΟΠ ΡΟ δίμιν 
ΠΟΘΙ ΟΥ ἢ ὑππηῸ αὐτόνομοι. (ΣΕ 
11 ὅ0, 2. --- ἔνιοι. Ὧδε [5 
ΘΟ] ΦΨΠΝ οὐ Ἱα, ΘΊΘΡἢ. ΒγΖ. 
"τ Ἄϊνος, Βογτηη. 095. εἰ Ηδν- 
ῬΟΟΥ. ἴῃ 6δδά. νοῦ. εχ Ερβοῦο. “" 
Ἡδγη. ἔχο. 1 δὰ Ψεῦρ. Αβη, 
1Π. Οἱ. ΠΘΡ, Αμταα. αι 8 16, 
11. -- - καὶ ἄντικρυς Βοιω- 
τοί, εἰἰὰ πὶ ρΡ΄δ π 6 (5046) ὯΞ 
γα δστ ΒΌΘσΝ Ο Π20...2 2. 
ΝΠ] 64, ὅ. 92, 11. Καταντιπρῦ, 
ᾳποὰ οοαά, Πα θη, ΑΡν. ἴηῖθυ- 
Ῥγοίδιυγ 6 γαρίομθ, εχ δᾶ- 
γ6γ50. ϑδεὰ νἱὶχ ογϑᾶϊ ροίεϑί 
ΡΙαίαθθηβοβ δὰ ϑιγδουβᾶβ ρὲ- 
ΘηΔη65. ΒΘΙΏΡΘΙ το α αἷἰβ ΒΟΘΟΙ5 
ΕΧ δάνθιβο βίθί(ϊ5586. Ατσῃη. 8|1|4 68 
εα Βοιωτοί 1ΠΠπὰ γοἴθυθηΐθβ ΡΥ ΤΟΣ 
δίαθθ ἄντικρυς γοϊμηνΐ 6558 
ΡΙᾶΠ6, τ᾿ 8η 15 ϊ5βίηιο; 568 
καταντικρύ ἀρυὰ Αἰΐοο5. πυ5- 
48 ΠῚ ΑΔ ΠΊ Ὠἶδὶ ἰοοὶ πού Θ 1 
Παθει (οἴ, Του. δὰ ΡΠνγη. Ρ. 444). 

ΘΟΡΙΠῚ ΘΧΡΙΪοαίϊο, αἱ καταντι- 
κρὺ μάχεσϑαί τινι θά θπι τηοᾶο 
αἸούιπη 6586. μεϊδηῦ 40 ἐναντία 
πολεμεῖν τινι 1 29, 1. Μαχίηϊα 
ἀαθη}] ἱπΠ ΡΟ Δα τΠ] ὁδὶ αποα 
ΟΙα55. ραυΐαί καταντικρύ ρῖῸ 
σοηϊπ ποίη δἀνουύβαιίίϊνα 6556. 
Οὐπὶ ἰρίταν. ΘΧΡΙΙοαΠ]ΟΠ 6 πὶ ΠΟ 
Παθροδί, “δηΙ ΘΠ Δ ΕΪΟΠ6ΠῚ ἃ ΒοΘΠ ΠΏ), 
Ρτοροβίίδηι ΤΘΟΘΡἑΠ1115. 

8.6 δον Ὁ. ΝΙΉ 
Κυϑήριοι. 6. Ποῖα βΒίδία 
οἵ, ΤΡ δ7, 4. ϑ΄πιι} .,ἷηο Ογ- 
{Π6γἃ [μαὀοᾶϑοπιοη 5 Ῥᾶσθ Π0ὴ 
[ππαρῖβ ἀπᾶπη ΡΥ]Π] τοβύϊταϊα 
6558 ἃρραγοί.“ς Β]0 ὁ. --- ΄49- 
γεῖοιν γένος. Νίά. Μα6]], Ῥοτγ. 
ΤΡ, 1085. 5.6.. “δ; ἈΠ ἢ 
δ 19, 1. -- Κυϑήριοι ρει- 
ΒΡ᾿σαἰ8 15 σᾶ δα δα αἰ] ΠΟῸῚ ἰὴ 
515} ἸΟΪΟΉ ΘΓη ν ΟΟΔ Πα ΠῚ δύ ΡΓΟρίου 
ΘΧΘΙΡΪα 5112} ΠΠ 29, 8. ὟἹ 57, 



οο 
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φαλλῆνες μὲν καὶ Ζακύνϑιοι αὐτόνομοι μέν, κατὰ 
δὲ τὸ νησιωτικὸν μᾶλλον χατειργόμενοι, ὅτι ὃα- 
λάσσης ἐκράτουν οἵ ᾿Αϑηναῖοι., ξυνείποντο" Κερχυ- 

ραῖοι δὲ οὐ μόνον “ΖΙωριῆς ἀλλὰ καὶ Κορφίνϑιοι 
σαφῶς ἐπὶ Κορινϑίους τε καὶ Συρακοσίους, τῶν 

μὲν ἄποικοι ὄντες, τῶν δὲ ξυγγενεῖς, ἀνάγκῃ κὲν 
ἐκ τοῦ εὐπρεποῦς, βουλήσει δὲ κατὰ ἔχϑος τὸ Κο- 
ρινϑέων οὐχ ἧσσον εἴποντο. καὶ οἵ Μεσσήνιοι νῦν 
καλούμενοι ἐκ Ναυπάκτου καὶ ἐκ Πύλου τότε ὑπ᾽ 
᾿Αϑηναίων ἐχομένης ἐς τὸν πόλεμον παρελήφϑη- 
σαν. καὶ ἔτι δἹ]εγαρέων φυγάδες οὐ πολλοὶ Πεγα- 
ρεῦσι Σελινουντίοις οὖσι κατὰ ξυμφορὰν ἐμάχοντο. 

8 8. ἐκ Ναυπάκτου δαϊι., νυ]ρο ἐν Ναυπάκτῳ. 8ε4 Μεββὸ- 
ἰδ ποὴ Νδυρδοι ἃ Πδπιοβίμθπθ ἴῃ πᾶγο5. γϑοθριϊ, 864 Ναιιβόοιο 
ΔΥΘ βϑὶθ βαμί. Ὑ|Ι. 81, 3. Νἕο γερὰ ἐν Ναυπάκτῳ ᾿μπρὶ ροββαῃῦ 
οἤτη Θ᾽ --- καλούμενοι, αυοα ἴδοϊοη5. Κύαθρον οἵ ἐν Ναυπ. οοη- 
ἴθοῖς, Οὗ, δάη. 

ἘΝ 80: 9 ὙΠ 5. 2. δ Ῥγούαπι βουίρίατα (οἴ, 54.) ἐν 
Κυθοο, Ἐπ 8 ὅ0, 1 8άη. 11, Ναυπάκτῳ πῖον καλούμενοι οὗ 
81. κατὰ τὸ νησιωτικόν, 

ΕΧ οοπάϊοϊοπο ἰπβαῖδηο- 
γΓΤη, αὐἰὰ 1η5υ] δηϊ ΘΥδῃξ. 
-- ἄλλον, '. 6. μᾶλλον͵ ἢ 
ἄλλοι, ἢ οἵ ἠπειρῶται. -- ἀνάγ- 
ἈΉ μὲν εν..] ἔλεγον, φησίν, 
ἐξ ἀνάγπης ἀκολουϑεῖν, ἵν᾽ 
εὐπρεπὴς͵ ἀπολογισμὸς αὐτοῖς 
ἢ οὐχ ἧσσον δὲ βουλόμενοι 
ἤπερ ἐξ ἀνάγκης εἴποντο, διὰ 
τὴν ἘΡα ΟΥ ἔχϑραν. ὅ61ι0], 
Οὐ. Μη. 8 ὅ714 τ. 1584 εἰ 
ἀ6 τ ΠΣ ως εὐ ΟΟΥ̓ΟΥ̓ΓΆΘΟΓΙΙΠῚ 
οὐϊο 1 38. 

8 8. οὗ Μεσσήνιοι νῦν 
καλούμενοι. βιτατῖα5. ἀϊοογοὶ 
οἵ νῦν Μεσσήνιοι καλ., αἱ ἡ 
νῦν Ἑλλὰς καλουμένη [ 2, 1, 
ἡ νῦν Θεσσαλία καλ. ᾿ἴυ14., Οἱ, 
1 99, 4. ϑεὰ πὸ οἵ δχοϊάϊββο 
Ῥοβί Μεσο. ΒΌΒΡΙΟΘΓΘ, ῬΥΟΡΙθΘμΐ 
νευρὰ ἐν “αυλίᾳ τῆς Φωκίδος 
νῦν καλουμένης Π 29, 8. Αἀ- 
ἀϊταπη νῦν καλούμενοι 60 γϑ- 
ἔογσιαῦ, ααοὰ ΠρΙοίθβ, αὔυἰθι5 
Αὐπθηΐθηβθ5. Ναιρδοιὶ ββἀθ5 ἀ6- 
ἀοταπὶ ([ 108, 8), τον ποη 
ΟἸΠμ65 Νίοββϑϑηϊ {πογαην (1 10], 
2). Μαϊῖς ΟἸαββ, εχ ὁογγαυρίδ ἰἰ- 

ἐκ Ναυπάκτου ἰῃβουῖο ἰάαιιο 
Ρουθ 1πτ6 6 οἷν 86 51 οὗ ἐν Ν. 
νῦν καλούμενοι βου ρβουῖῦ. [ἰοεῖ 
δπΐην ΤΊ]... βἷο νοῦθὰ ΘΟ] οοαγΘ Ρο- 
τπουϊῦ, π δηίθα ααἰάθπι 410 ΜΠ 
ΠΟΠλ 6. ἀρ ΡΘΙΙατ1 διιπὶ 4 αδΠῚ οἵ 
Μεσσήνιοι, ν6} οὗ ἐν Ν. ἴεσ- 
σήνιοι. --- ἐκ Πύλου. ΟΥΟΤΝ ΑΙ, 
Εν 80. Ὁ 55: 505... Ἀα πε ρῆσ ΕΙΣ 
λήφϑη σαν. Ηοο, «υοα Αὐμποὶ- 
ἀπμβ χοῦ ρτοδβϑϑα ἰπίο {Π86 
Βϑυύνίοθ ἱπιθεργοίαιπιβ δραῖ, 181} 
ηἰδὶ ἀϑϑαπιρύϊ οτα πῦ Θχριϊπιὶ 
γτθοίθ ἀοούιῖὶ ΒΙοοπιῖ, ἴῃ δὰ. 2, Οἵ. 
αὐπ, 1 111, 8: -- οὐ πολλοί. 
Εἴκοσι καὶ ἕκατον ΝΙ 48, 2. 
-- Μεγαρεῦσι Σελινουν- 
τίοις ουσι, ϊ. 6, ΖΣιελινουν- 
τίοις, οὖσι Μεγαρ. ἔς δαίοπι 
ΤΙΝαοΥ ἀ14 65. ὁὉ Θᾶπάθπι Οδιιβδτη 
“ἈὨΙΘΡΟΒΌΪΙ, οΟὈ ἀυᾶπι. Βιριἃ 8.2 
Ἴωνες ἐπὶ “Ζωριέας Συραχο- 
σίους, ὃ ὃ Αἰολῆς Αἰολεῦσι τοῖς 
χτίσασι Βοιωτοῖς 5ονῖρϑὶῦ, ἰὰ 
δϑί, ααἴᾳ ποία ῦῖ!]. αἷς, ααοὰ Με- 
ΘΆΓΘη565 οαπὴ ΜοσΑυθηβὶθ5. ρὰ- 
σηδγαηί. Οἵ. δύῃ, Ν᾽ 80, 8. ΥΙ 
18, 0. -- κατὰ ξυμφοράν, 
ῬΓΟΡΊΘΙ οδ] ταὶ τα τε πὶ (6Χ1}}1}}. 
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τῶν δὲ ἄλλων ἑκούσιος μᾶλλον ἡ στρατεία ἘΣ ῬΕΙΝῸ 
το ἤδη. ᾿4ργεῖοι μὲν γὰρ οὐ τῆς ξυμμαχίας ἕνεκα 
μᾶλλον ἢ τῆς “ακεδαιμονίων τὲ ἔχϑρας καὶ τῆς 

παραυτίκα ἕκαστοι ἰἐδίας ὠφελίας “ωριῆς ἐπὶ Ζω-- 

θιέας μετὰ ᾿Αϑηναίων Ἰώνων ἠκολούϑουν, μαν- 
τινῆς δὲ καὶ ἄλλοι ᾿ἰρκάδων μισϑοφόροι, ἐπὶ τοὺς 
ἀεὶ πολεμίους σφίσιν ἀποδεικνυμένους εἰωϑότες 
ἰέναι, καὶ τότε τοὺς μετὰ Κορινϑίων ἐλϑόντας 

᾿᾿ρκάϑας οὐδὲν ἧσσον διὰ κέρδος ἡγούμενοι πολε-- 
μίους, Κρῆτες δὲ καὶ Αἰτωλοὶ μισϑῷ καὶ οὗτοι 
πεισϑέντες᾽ ξυνέβη δὲ τοῖς Κρησὶ τὴν Γέλαν Ῥο- 
δίοις ξυγκτίσαντας, ἡ ξὺν τοῖς ἀποίκοις, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τδὺς ἀποίκους ἕκόντας μετὰ μισϑοῦ ἐλϑεῖν. καὶ 

8.9. γὰρ οπι. ΟΠΊΠ65 Ρύϑοῖου Ὗδί, 
ὠφελίας ναι. ἵδη. Ὁ. τηᾶγρ, ΟἹ. Τιαρὰ, Ὑ 4118, τϑιϊᾳαὶ οτι. ΟπδΓο 

Ἠδδοῖς. εχ ΒΌΡΘΥΙΟΥθ1ι8. δαὶ! ᾿ἔχϑρας. δεὰ ἀδ ὈΥὶνϑίϊ8. πίστη 01 {118 
μῖο ΒΘΙΊΩΟ 6858 ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΟ Ροίεϑί. 

ἐπὶ τοὺς λειπομένους ψαι, 
ἐέναι εἰωθότες ΟΥ̓Π685 ργδοίου Ὗ δί, 
ἐποίκους γαῖ. ΟἷἉ, δάη. Π|Ὶ 27, 1. ϑράᾶ δηίοδοραϊώ ἀποίκοις. 
ἑκόντας Ναί, εἰ Α}1Δ Ἁ] ΕΓ Ὸ νογίθηβ, τϑιᾳαὶ οοαά, ἄκοντας. 

Οἵ, δάη. 

89. ἤδη, εχίπᾶε, ἱ. 6. ἰηᾶ8 
ΔῸὺ Ποὺ δπαπιθιίϊοηΐβ ἰοοο. Οἵ, 
ΙΠ 96, 8. -- ἀργεῖοι. Ὅς Πἰ5 
οἱ Μη ηθηβῖθιβ να, ΥἹ 29. 48. 
-- τῆς παραυτίκα... ὧφε- 
λίας, ΡΥΓΟΡΙΘΥ ρΡΓ8 656 Πη.6Π) 
Βιδηι αΑυΐϊδαᾷαθθ αὖἰ]1{8| 6 ΠΊ, 
Ατρίῖνοβ, βἰοαῦ Αὐοδάθβ, πιογοθὰθ 
τη Πα γ6. 5011108 6558 0]. ΑΥἸΒΙΟΡἢ. 
Ρδο. 417 ἀοοοί ΒΙοοπιῖ, ΡῖὸῸ 
ἕκαστοι εοβίμθα ἕκαστος ἰεσοη- 
ἀυπιΐ Β᾽ηρυϊανυῖθ ΘηΪη] [ναἶτι5 
νοοὶβ ἀ6 βδίησαϊ β Ποτηϊηΐθιι8, 
ΡῬίυγα 15 ἀθ βδἰηρι! δ ΘΘΠΘΡΙθ 15 
Ῥοπὶ βοὶθί, ΟἿ, β'πη}α νοῦρα ὙἹ 
69, 8 περὶ τῆς πατρίδος 'μα- 
χούμενοι καὶ τῆς ἰδίας ὃ ἕκα- 
στος τὸ μὲν αὐτίκα σωτη- 
ρίας, τὸ δὲ μέλλον ἐλευϑερίας 
εἰ 5ὰ, ἰηῆγα 61, 1. --- ἐπὶ τοὺς 
ἀἰδὶ Σου εἰδανθιθ τες: αυἱΐ δά- 
νΟΥΒᾺΒ 608, 4υἱ φυοαπ8 
ἰορογο (,. δΔάνεῦδβαϑβϑ 
ΑἸ ΟΒΙΪθ 6, 41} 5101 Πο05168 

ΡΥΓΟΡΟΠποΡοπμίαΓ, ρῥτοΓ οἰ οὶ 
σΟηΒιθν γα. ΜΊάθτηϊι8 608, 
αὐυθηχαἀπιοάσπι δα πα πο Ηδεὶ- 
γνοίϊοβ, νοὶ ἷἰπ αἰγοάαθ ΠΟΘ) 
Θχθγοῖτι δύ ρθηαϊα τη θυ [05 6558. 
--τοὺς μετὰ. ρκάδας. 
ΟΕ 9: ΤΑ, -- Κρῆτες. ΟΥῪΙ 
48. -- Αἰτωλοί. Ἐϊο ἰρίίαν, 
οἴβι. ΑἸ ΠΘ μη 565 ρ δύ τη ᾿ΡΒΟΓΙΙΠῚ 
δοσγοβϑὶ ογϑηΐ (νἱά, 1Π 94 5η4.), 
πῸπ ἀαπθϊξαγιιηΐ τηθυσθάθ ἴῃ Θχϑ- 
Οἷτα ΘΟΓΙ ΠῚ τη] ΓΘ, --- ξυν ἐβη 
δὲ τοῖς Κρησὶ... ξυγκπτί- 
σαντας. ὃς δοοιιδδίνο ἀϑεϊναπι 
ΡδΥΠΟΙΡΙΙ ἐχοῖρίθπίθ οἵ. δάῃ, 40, 
4: ἀθ το ΥἹ 4, 8. - ἑκόντας 
μετὰ μισϑοῦ, Οατ ΠΡ ἀ 6 
βῖνε τηθῦοθάθ ΘΟπ τ Οἱ 5 (οἴ, 
δάπ, ΝΙῚ 85, 1) νο]υπίατγϊὶο8. 
Βορυάϊαπάαπι 6558. βουρίθγα τη 
ἄκοντας οὐπὶ 60 δρρϑτοί αυοὰ 
ΠῚΘΓΟΘΠΠΔΙ μεσϑῷ πεισϑέντες 
ΤΑΙ Πα πῦ ἐπ ΟΧ 60 ΘΟσΠΟΒΟΪΓΠΓ 
ᾳυοὰ ἰπάθ 4 8 9 δα ΘΠΙ ΘΓ 

10 
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᾿ἀκαρνάνων τινὲς ἅμα μὲν κέρδει, τὸ δὲ πλέον Ζ1η- 
μοσϑένους φιλίᾳ καὶ ᾿ϑηναίων εὐνοίᾳ ξύμμαχοι 
ὄντες ἐπεκούρησαν. καὶ οἵδε μὲν τῷ ᾿Ιονίῳ κόλπῳ 
ὁριζόμενοι" ᾿Ιταλιωτῶν δὲ Θούριοι καὶ Π]Πεταπόν- 
τιοι, ἐν τοιαύταις ἀνάγκαις τότε στασιωτικῶν και-- 
ρῶν κατειλημμένοι, ξυνεστράτευον, καὶ Σικελιωτῶν 
Νάξιοι καὶ Καταναῖοι. βαρβάρων δὲ ᾿Ἐγεσταῖοι, 
οἵπερ ἐπηγάγοντο, καὶ Σικελῶν τὸ πλέον, καὶ τῶν 
ἔξω Σικελίας Τυρσηνῶν τέ τινὲς κατὰ διαφορὰν 
Συρακοσίων καὶ ᾿Ιάπυγες μισϑοφόροι. τοσάδε μὲν 
μετὰ ᾿ϑηναίων ἔϑνη ἐστράτευον. 

ὅ8, Συραχοσίοις δὲ ἀντεβοήγϑησαν Καμαρι-- 
ναῖοι μὲν ὅμοροι ὄντες καὶ 1 ἐλῷοι οἰκοῦντες μετ᾽ 
αὐτούς, ἔπειτα ᾿“κραγαντίνων ἡσυχαζόντων ἐν τῷ 

8 11. κατειλημμένων οοαᾷ., δὰ αιοὰ τῶν Θουρίων καὶ 
“Μεταποντίων οὐπὶ Πδ πὶ, δαῖτ ΠΟ] 65155]Π|πΠῚ οβί, Επηθηα, Π οἰβκ. 

Σικελῶν αι. Μ. ΟἹ. ἴδῃ, 4116, Ὑ8]οῖς. δά Ῥῃδίασ, ρ, ΧΧΙ͂Υ; 

νυ]ρὸ Σικελιωτῶν. Ἐδάδπὶ νοοδ!α]α σοηΐαδα διιηῦ ἴῃ ΠΙΡυῖβ ΨΙ 108, 
οὐ ΠῚ 115. 1, αἱ νἱὰ, δἄη, 

4αοταπι, ἑκούσιος μᾶλλον ἡ Ιῃ Θδ ἢ ἀθπὶ ἴδγθ ΒΘ ῃ ΘΠ Δ πὶ δίαιιο 
στρατεία, ἐγίγνετο. μἷς ἐν τοιαύταις ἀνάγκαις κατ- 

᾿ 10. ᾿Ακαρνάνων τινές, ειλημμένοι, 883, Θ ἐπειδήπερ 
δπθ ὙΠ 91. Ὁ π- ἅμα μὲν ἐν τούτῳ τύχης ̓ εἶσί αἸοίαπι οβ, 
τ τοῦ, δὶδ ᾽᾿πλέον ἴηῖον 58 τὸ-. Οδίθυ πὶ ΡΓᾺΡῚ ΠῚ ΠΠΠῚ ῬΡΟΒΆΡΙΠ 815 
ΒΡομαθῃηΐ, Οἱ. δάη, 1 90, 1. ΠΠ πιαροῖ ἴδοία Τυϑη5Ρ ΟΒ᾽ Π10Π6 ετα- 
11, 8. - ἐν τοιαύταις :" πόντιοι καὶ Θούριοι ΒΟ θη 1 

κατειλημμένοι, 501!. ὥστε 6586. Νᾶπι 88, ὅ ἀ6 ΤΙΣΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
ἐπικουρεῖν τοῖς ᾿ϑηναίοις. ἰαηὐα 561 Π|0Π6 ΒΘΓΠΊΟ δϑύὺ οὐ 
Ετρὸ τοιαῦται ἀνάγκαι στα- Μοιαροποϊ ἰθϊάθπὶ πὸὰ 5θαϊο- 
σιωτικῶν καιρῶν οϑ [4115 1πττ- ἢἷ8 ποοοββίίαίθ, βοᾷ κατὰ τὸ 
θα] 6 πη 15 θὰ ρ οΥ 15 οἴ Γοοία ξυμμαχικόν δἀάποι! 6556. ἀΐσαῃ- 
ῃΠθοθϑϑίίαβϑβ, αὐ οορουθηΐαῦ ὑπὸ, υὐ ΑἰΠΘηΪΘηβῖθ5 δυχὶ!α 
ΑὐΠοπἸΘηϑὶθ 5. αν θη 6. τηϊιογθηί, -- Νάξιοι ... 
ες καταλαμβάνεσϑαι ἔν τινι Ἐγεσταῖοι. Οἵ. ΥἹ 98, 1 εἱ 
ἀαθιιανὶς «αὶ 6 ηὶ Κυαθρον εὐ. (δ οὐὔἱρίηβ ϑΘΡ᾽ ΘΒ. ἃ ΠΟΥ ΛΠῚ ὟΙ Ὡ; 
516 ῬΡΔΘΡΟ5ἰ 1016 Ἰορίπιυϑ, ἄναγ- 8. -- Σικελῶν τὸ πλέον. 
καέῃκαταλαμβάνεσθαι Ηδγοάοί. Ργαθίον θο5 ὅσοι μὴ ἀφέστασαν 
1108 οὐ 4}1}0}.. Αἥἴἵ 5] σ᾽: Ποαίαν 'ῃ ααὰ ὅ8, 8. Ο, ΨΙ 88, 4. --- Τυρ- 
τογαπὶ οοπαϊοίοπα Δ» ΑἸΠοπΙοπδὶ- σηνῶν ΕΙΣ . Ἰάπυγες. 1)6. 1185 
θῈ5 ΔΕΧΊ Πα ΡΘιθ πη 115 ἀθρυθμθηθὶ νἱά ὙἹ 103, 2, 4Ὧ6 [8 ΝἼ 88, 4. 
βῖπε (οἵ, 88, ὅ καταλαμβάνουσι ὕὰρ. ὅ8, 8 1. Ὑσς αρι- 
νεωστὶ στάσει τοὺς τῶν 48η- ψναῖοι. ΟἿ ΟἹ 67, ὙΠ 39, 1. 
ναΐων ἐναντίους ἐκπεπτωκότας) -- Γελῷοι. ΟἿ, ἘΣ Ἰοοὶ, -α 
οὐ ΒἸ ΤΉ τον ἢ ἀϊοιαπὶ καταλαμ- ἡσυχαξόντων, οὐτὰ ἃ 6110 
βάνεσϑαι ἔν τινι δίηιιο ΤΙΝ 92,1 ἀρ διϊπογοπί, ποαϊτὶ ρᾶτεϊ 
ἐν ὦ ἂν χωρίῳ καταληφϑῶσι. 56 δα πη σοΥΒπ, , ΟἿ 39. 2. 

βὴ τῶν Συ- 
ρακοσίοις 
ἀντιβοηϑη- 
σάντων. 



186 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Η, νη΄. νϑ΄. 

ἐπ᾽ ἐκεῖνα [δρυμένοι Σελινούντιοι. καὶ οἵδε μὲν τῆς 5 
Σικελίας τὸ πρὸς “Διβύην μέρος τετραμμένον ψε-- 
μόμενοι" ἱἹμεραῖοι δὲ ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸν Τυρσηνι- 
κὸν πόντον μορίου, ἐν ᾧ καὶ μόνοι “Ἄλληνες οἱ- 
χοῦσιν᾽ οὗτοι δὲ χαὶ ἐξ αὐτοῦ μόνοι ἐβοήϑησαν. 

Ἑλληνικὰ μὲν ἐϑνη τῶν ἐν Σικελίᾳ τοσάδε, 8. 
π τε χαὶ [οἵ] αὐτόνομοι πάντες, ̓ ξυνεμόχουν, 
βαρβάρων δὲ Σικελοὶ μόνοι ὅσοι μὴ ἀφέστασαν 
πρὸς τοὺς ᾿᾿ϑηναίους" τῶν δ᾽ ἔξω Σικελίας "Ελλή-- 
γῶν “ακεδαιμόνιοι μὲν ἡγεμόνα Σπαρτιάτην παρ-- 
ἐχόμενοι, νεοδαμώδεις δὲ τοὺς ἄλλους καὶ Εἵλωτας 

[δύναται δὲ τὸ νεοδαμῶδες ἐλεύϑερον ἤδη εἶναι], 
Κορίνϑιοι δὲ καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ μόνοι παραγε- 
νόμενοι καὶ Δευκάδιοι καὶ ᾿Ἱμπρακιῶται κατὰ τὸ 
ξυγγενές, ἐχ δὲ ᾿ρκαδίας μισϑοφόροι ὑπὸ Κοριν- 
ϑίων ἀποσταλέντες, καὶ Σικυώνιοι ἀναγκαστοὶ στρα- 
τεύοντες, καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου Βοιωτοί. 

ὅαρ. ὅ8. ὃ 8. ἐν, οι. αί. 
Αὐ οα απὶ ἀμί αὐτόνομοι, ατι6πὶ 5ἴο ΡΟΒ᾽ [πὶ ἰμθρύιιπι 6558 Ῥϑίοὶ, 

τ ηοὶρ ἱποϊαϑὶν ΒΕΚΚ, 
δύναται εἶναι ποθὴ Ἰορὶλ ἁποῦ 501101. νεοδαμώδης ὃ 

ΤΑ ΤΩ: παρὰ τοῖς Λακεδαιμονίοις. Ὁε]. ΠὈΙηᾶ, Ρταοῖ, δὰ 
Ροῖγυ. 1». ΧΧΧΥῚΙ εἰ βοῦν. διπὰ, Τίπιο, Ρ. 100. 

-- ἐν τῷ ἐπ᾽ ἐκεῖνα ἴδρυ- νεοδαμώδεις... καὶ Εἴς 
μένοι. ψιοβαῖθ. Ρονὶ ἰμπίου-Ἢ λωτας. Οἵ. 19, 8. 6 Νεοοᾶα- 
ῬΓοίδιϊο 6 πὶ τη8]6 σοΥγεχὶὶ Ηδδ5.:; τη 0105 νἹά. δ ἡ - 
τὰ ΟΧΡΥΪΠΊΘ. ΝΘ. ]5 ἃ] τὰ 605 (ἃ 
ΘΥΓΔΟΙ515) 5111, 115. υ]τοτῖο- 
ΤΈΒ ΟἿ ΠΙΠΟΡΣ ὅν Π)Ὲ 
λινούντιοι. Οἵ, ὟΙ θ55.. δ, 
9. ΠΝ 9: 

8. 2, Ἱμεραῖοι. ΟΕ 
8. -- μορίου ἰο πὸ μορέῳ 11 
058, 8 ἀεἸ]. ἤοινν., αποᾶ ἃριιᾷ 
Το, αθίαᾳιια ἀδηϊητῖν 1 οββδϑί 
μόριον. ϑεᾶ Ἰοὺ ἴα ἰαπίππι ρτο- 
θαι οϑϑϑί, δὶ }15 ἸοοβηΘ τὐθὶ πῸὴ 
οδ᾽ ἀετηϊη να), ἰὼ ἀεϊοπάθτῃ 
,5558 αἰϊαπᾶο οοπβίαγοί, --- μόνοι 
Ἕλληνες. ΟἿ ὙἹ 62, 2 οἱ ἰὑἱ 
ἄδη, 

88. ὅσοι μὴ ἀφέστασαν. 
Οὐρηοβοισμθγ. ἱ ᾳαοάδιηπιοάο 
εχ ΜΓ 941 85:0 ΜΠ} Δ 50, .Ξ- 

καὶ ναυσὶ καὶ πεξῶ μόνοι 
παραγενόμενοι. Νάνο5 ααϊ- 
Δ6Πὶ οἰϊαᾶτη 1νοπσα 1}} ἀἰιὰ5, Ατη- 
Ὀγδοϊοίδο νθΥῸ {θ8 Ῥυδοθαογαηΐ 
(νἱὰ, ΥἹ 104, 1); 568 ρεαθβίγοιῃ 
ἀποαπθ ΘΧχϑγοι πὶ ργαθίθι ΠΔΥ ΘΒ 
5011 ΟοΥϊηι  ,ςς πἰβοιαπί, ΟΥ, 
50, 1“. Ηᾳδοῖς, -- κατὰ τὸ 
ξυγγενἕς] τῶν Συρακοσίων. 
ΘΟΠΟ], Οουΐπι! οὐ Πμοποδα!ῖ 
εὐ Ατηθνδοϊοίαδθ γνυδοιβαηβ ο0- 
σπδιϊ ἀαχ ἢ] απ. ὑπ] θυ, Οἷιπὶ οὐ 
ΒΥΡασαβδη οὐ Τρασδα δίᾳαθ 
Δαν δοϊοίδ 6 ΦΟ] Ομ] οβϑϑηί Οουϊη- 
τὨϊονυαμι. --- ἐκ δὲ ρκαδίέας 
εὐ να ΣΟ Σιπυιν ον" (510; 
4 εἰ ἰυϊὰ. 8 ὃ ἀε Βοροιίδ, Οὐν 
Βόγον ἀναγκαστοί νοσθαίαν, 

᾿ 
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4 πρὸς δὲ τοὺς ἐπελθόντας τούτους οἱ Σικελιῶται 
αὐτοὶ πλῆϑος πλέον κατὰ πάντα παρέσχοντο, ἅτε 
μεγάλας πόλεις οἰκοῦντες " καὶ γὰρ ὁπλῖται πολλοὶ 
καὶ νῆες καὶ ἵπποι καὶ ὃ ἄλλος ὅμιλος ἄφϑονος 

ξυ νελέγη. καὶ πρὸς ἅπαντας αὖϑις ὡς εἰπεῖν τοὺς 

ἄλλους Συρακόσιοι αὐτοὶ πλείω ἐπορίσαντο διὰ 
μέγεϑός τὲ πόλεως καὶ ὅτι ἐν μεγίστῳ κινδύ- 
νῷ ἦσαν. 

ὅ9. Καὶ αἵ μὲν ἑκατέρων ἐπικουρίαι τοσαίδε 
ξυνελέγησαν, καὶ τότε ἤδη πᾶσαι ἀμφοτέροις παρῆ- 
σαν καὶ οὐκέτι οὐδὲν οὐδετέροις ἐπῆλϑεν. 

Οἱ δ᾽ οὖν Συρακόσιοι χαὶ οἵ ξύμμαχοι εἰ- 
κότως ἐνόμισαν καλὸν ἀγώνισμα σφίσιν είναι ἐπὶ 

τῇ γεγενημένῃ νίκῃ τῆς ναυμαχίας ἕλεῖν τε τὲ στρα- 
τόπεδον ἅπαν τῶν ᾿Αϑηναίων τοσοῦτον ὄν. καὶ 

᾿ 95.“ 3 ’ , ΤΡ ΑῚ , ’, 

μηδὲ καϑ' ἕτερα αὐτοῦυς, μὴτε διὰ ϑαλασσὴς μὴτε 

8 4. ὁ δῖε ἄλλος οπι. Οπιπ65 ριδοίον δῖ. 
μέγεθος πόλεως ΟὨΠ65 Ῥγᾶοίον αι, Ὁ. 1. ρυ. 
γὰρ φοϑιὶ ὅτι δὐάτι ΕΙΣ 
(αρ. 59. 8 2. οἵ τε οὖν οοαᾷ. Οἷ δά. 
καὶ οἵ ξύμμαχοι, αιοα ἀρῃοβοὶί Ν Ὰ}18, ρυδθίθυ Ναί, ΟΠ 65. ἴθυ 

οοαὰα, οη]. 
ἀγῶνα οπληθ5 θυ ργδϑίθν αῖ. 56 Ἰχαἴπ5. βουῖρίανα ρυδθίουθηδα 

οδί, αποὰ γαρϑιπηΐην νοῦθα ὅ0, 2 βουρίδ. 
τοσοῦτο δι. ΟἿ, 5α. Ι 88, 6. 
ἕτερα αι. 1. ργτ. ΟἹ., γοϊῖψαὶ ἑκάτερα. 

ΟΙ. ΤηΔ}}. 

ΟΧ τορυ5 ΚΓ 81], 2. πδυγαιϊδ οχ- ἰοῦ δὰ δϑῃίθη απ) ΡΓΘΘΟΙ ριι8 ΠῚ} 
ΡΙΠΙοᾶῦ Ατῃ. Οἱ, ὙΠ 18, 4, οἀρὶ 156. Ωπ0ἃ ΚυιθρουῸ διιοίο ΓΘ 

ὃ 4. πρός ἱπδαμίθ ἰὰο 8 οἵ 
Ῥᾶμϊο ροβϑὺ ποὴ 6588 84, βὰ 
ΡΥο ταύϊοῦ 6 τ} {15 ἄσοοι Βδι. 
ΟΥ. Μαῖ. αν. 8. 455. δάῃ. 8 ἃ. 
-- ὅμιλος. θὲ τιῦῦ8, Ιον]5. ἂὐ- 
τηλίανδο αἰοὶ δἀποίαι ΒΙοοηλΐ, --- 
πόλεως. Ὅς αγιΐουϊο ομλ1550 οἵ. 
δα η..1.10.,. 2. 

(ἀρ. ὅϑ. 81. τοσαέδε. 
Δ Ἰά 65. Ἰοὺ Ῥυομοπλοι Πϊο΄, πὶ δὅ7, 
11 οἱ αἱ αἰϊᾳαοιϊοβ ὅδε, δὰ 5ιιρ6- 
ΥἹοΥἃ ΛΘ ον], Ῥνδθίθυθᾶ αἰίθηάο 
νοοάθαϊα ἕκαάτεροι οἱ ἀμφότεροι 
ἀθ ἰἰβάθιῃη ἀἰϊοίδ. 

8. 2, οἵ δ᾽ οὖν. ἘΒεάϊι 5οτῖρ- 

γΘβου ρϑίμηιβ δ᾽ οὖν πο 50].Πὶ 
δ Ρυϑορυθβϑαπ) μὲν ΔΡ (1551 11} 
οδί, δϑὰ οὐϊδηλ 60. Θοιη πη παν 
ααοὰ πᾶΡγαιῖϊο ΘΟ ΟΥ̓ Θηη16- 
γαίοπθ (δ, ὅ8) ἰπίουγρία ἴδηι 
Ριοσυθάϊαν. οὐ ποὴ Βδρᾶγαιὶπὶ 
οορσϊίαμίαν Θγυδουβδηϊ Βοοίίαῖιο, 
ουἱϊ τοὶ τὲ -- καί ἰπποίανα οοπ- 
νϑηϊγοί, θα σοπἰ ποίη, Αθαπμὰ 8 
οοπίνα 1.. ον θβι, οοα ἀ. Ἰδοιΐοη ὁ πὶ 
ἀοἴεπαἀδηίοιη (Ρ.110]. ΧΧΙΡΡ. 630) 
ἀϊβραίαι ΟἸα55. -- ἐπί Οἵ, δάῃ, 
ὟΙ 48,1. -- μηδὲ καϑ'᾽ ἕτε- 
ρα, ἃ πρυϊγἃ ρᾶγίθ, πϑυΐγἃ 
γαίϊ ομ 6. Οἵ, δάη. 1 67, 4 εἰ 
ΒΌΡΓΑ 42, 6. 

Οἵ Συρακό- 
σιθι τῷ ὄντι 
κλήουσι τὸν 
μέγαν λι- 

μένα. 



οἵ δ᾽ ᾿4ϑη- 
ναῖοι βου- 
λεύονται τὰ 
ἄνω τείχη 
ἐκλιπόντες 

καὶ τὰς ναῦς καὶ οἵ τὰ 
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τῷ πεζῷ, διαφυγεῖν. ἔχλῃον οὖν τόν τε λιμένα 8 
εὐθὺς τὸν μέγαν, ἔχοντα τὸ στόμα ὀκτὼ σταδίων 

μάλιστα, τριήρεσι πλαγίαις καὶ πλοίοις καὶ ἀκάτοις 
ἐπ᾽ ἀγκυρῶν δρμίζοντες, καὶ τἄλλα, ἣν ἔτι ναυμα- 
χεῖν οἵ ᾿“ϑηναῖοι τολμήσωσι, παρεσχευάζοντο, καὶ 

ὀλίγον οὐδὲν ἐς οὐδὲν ἐπενόουν. 
00. Τοῖς δὲ ᾿᾿ϑηναίοις τήν τε ἀπόληηθιν 

ὁρῶσι καὶ τὴν ἄλλην διάνοιαν αὐτῶν αἰσϑομένοις 
βουλευτέα ἐδόκει. καὶ ξυνελϑόντες οἵ τε στρατηγοὶ 

ξίαρχοι πρὸς τὴν παροῦσαν ἀπορίαν τῶν 
πάσας πλη- γε ἄλλων καὶ ὅτι τὰ ἐπιτήδεια οὔτε αὐτίκα ἔτι 
ρώσαντες 
διαναυμα- 

χῆσαι. 
εἶχον (προπέμψαντες γὰρ ἐς Κατάνην ὡς ἐκπλευσό- 
μενοι ἀπεῖπον μὴ ἐπάγειν) οὔτε τὸ λοιπὸν ἔμελλον 
ἕξειν, εἰ μὴ ναυκρατήσουσιν, ἐβουλεύσαντο τὰ μὲν 
τείχη τὰ ἄνω ἐκλιπεῖν, πρὸς δὲ αὐταῖς ταῖς ναυσὶν 

8 8, ἔκλῃον, οἰδιάοθδηΐ, 
οἰαυά Θ᾽ 6. ΘοΟΘΡοΥαηΐ, Καὶ 
πέρας ἐν ἡμέραις τρισὶ τοῖς 
ἔργοις ἐπέϑηκαν συντέλειαν 
παῖ Ὠιοά, ΧΠῚ 14, 2, αἀιθηὶ 
᾿ραρηαί Ποάν, ΑμηΑ], ΤῆμΟ, 
δα ΝΠ 51, οοηίτα απιθηὶ αἀἰχϑυπηΐ 
ἌΝ 6556}. οὦ Ὀ1οά. 1. ἃ, 1μοίν, ὅυγδο, 
Ρ. 16. Ατη. Οἱ. 54, 70, 4. -- 
ὀκτὼ σταδίων μάλιστα. 
»»ϑϑοσηάαπηι Αὐ πο] αἱ] ἰδ] Δ} [5ρΡἃ- 
ἰΐατα] Ῥδα]Ϊο οἱι5. 1200 ομθὶ- 
τουπὶ (,,γαν 5.) οϑύ, 1. 6. Ῥϑ8]Ὸ 
ῬΙα5 οονΡίΘ 56Χ βἰδάϊογιμι, ἐ 60 61]. 
Ἀπίθα. Δυι Ια! 5. ̓ἰ8 ῬΟΒΙΓΠ5. οδύ 
αὐ αταθοθ ἀϊοῖταν ἔχω τὸ στόμα 
μέγα. Οἱ. Μαᾶν, ὅγηι, 8. 12. -- 
τριήρεσι πλαγίαις (.,),Ψ. 
ΘΧ ἰγϑῆβνθυβο ΟὈϊΘοΙΪ5., Ἰπ  ἀδος 
Οὐἰγθηαΐϊιη ΟὈνθυβϑὶβ δᾶ Πιοϑίθϑ, 
ΠῚ ἐγοπύθυθ“ Β88.). .. ἐπ᾽ 
ΕἸ ἘΠ ἢ ὁρμίξοντες. Ῥίοα. 

. ἅ, ἀκάτους τε καὶ τριήρεις, 
ἔτι δὲ στρογγύλας ναῦς ἐπ᾿ 
ἀγκυρῶν ὁρμίσαντες καὶ σιδη- 
ραῖς ἁλύσεσι διαλαμβάνοντες. 
Ζεῦγμα ἴο0 Ορυ5 νοσδίαν ὁ. 69 
84. Βοβίθυϊοσο 4υοθατι6 [ΘΙ ΡΟΓΟ 
οὐϊθοία δὰ ἱπργθβϑιπιὶ οδίθηα ἢτγ- 
ΤῊ} 881Π18 ΡΟΥ ΠῚ ΠῚ8 ρ’Π1ΠῚ ΟἰΔ 1151} ΠῚ 
6888. σοΟρῃοβοῖα8Β 6ὃχ ΒὙΟΗΙη. 

Βιγαίθο. 1 ὅ, 6," Τ δι. Ρ. 70. 
-τ ὀλίγον. ενς͵ ἐπενόουν. 
ΟΓ, απ. Π 8, 1. Ῥυκ. ὁλέγον 
οὐδὲν ἐς οὐδέν ἱπιθυρυθίαυαν 
Ὦ ΔΒ ρῖδυν τὰ ΠῚ Ὁ} 8 τα 
ῬδΥύ6Π1. 

ὕαρ. 60. 8 2. οἵ ταξίαρ- 
χοι. 6 118 νἱ4, δάη. ΙΝ 4, 1. 
ΟΠ ΟΙἸαϑίθβ ραΐαύ 605 δχίγα οὐ- 
ἀϊπθη), αὐ ἴῃ γ6 οὐΘροῦᾶ, δα οοη- 
β᾽Πἢὰτὸ [αἶθδθθ δαἀνοίαίοβ ἢοο 
5αύϊ5. ῬΥΟΡΆΌ16 οβϑύ; ΠΑΠῚ 6Χ 18, 
40 ὟΙ 47 οἱ ΥὙΙΙ 48, 1 5ο}}010 
ΤΠαογαἸ 465, ΠΟ 81105 ἴδγο αὐ 81 
στρατηγοὺς ὀοηδυϊία558 ᾿πιθ!]6ρὶ 
Ροίοϑύ, [Ο΄ΐ αἄη. 48, 1. 50, 3] 
665 Βομ8η05 ἰάθη Ἰη του ἀπ πὶ 
ΡΓῸ ἰθρΡΟΥ ἴθοϊββθ αὖ ΟΠ ΤῊ 
οΥἀϊ πη θη αυ ΟΠ 65. ἴῃ ΘΟΉ 5111} 
Δα  θ γθηΐ, οϑίθπαϊ Πὶρβίαβ 46 
ΜΙΠῚ, ΠΟ ,. Ἶ18. “Π ὉΠ, ͵ -π- πρὸς 
τὴν παροῦσαν ἀπορίαν 
τῶν τε ἄλλων, φτοΟρίοΓ 
ΡΓδΘ5Θη 061 αἰ ΓΓῚ ἃ] δ ὺ 6 τὰ 
(αυν 51 πᾶθο, ἰᾷὰ αὐυοᾶ Κυαθρ. 
τοί νἱἀθίιν ἼἼΆ116, δὰ ἐβουῖ. 
γοίου παν, ΡΥ Ὸ ῬΥϑοβοπεὶ αἰ [- 
Πϊου] 416) οὐπὶ σθύθυ ΔΥῸ Τῇ 
γϑγατῃ. Τ᾽ ἐ ἴΐὰ ροδβίίαπι δδί, αὐ 
Βὶ ΒΟΙΙΡίΟΥ γ6}16ὺ ΡΟΥΘ ΘΥΘ καὶ 
τῶν ἐπιτηδείων. -- τὰ... 
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ἀπολαβόντες διατειχίσματι ὅσον οἷόν τὲ ἐλάχιστον 

τοῖς τε σκεύεσι καὶ τοῖς ἀσϑενοῦσιν ἱκανὸν γενέ- 

σϑαι, τοῦτο μὲν φρουρεῖν, ἀπὸ δὲ τοῦ ἄλλου πε- 
» ᾿ » ς ’ [7 5 ν ᾿ ᾿ 

ζοῖ τὰς ναῦς ἀπασας., οσαι σαν χαι δυναταῖ καὶ 

ἀπλοώτεραι, πάντα τινὰ ἐσβιβάζοντες πληρῶσαι, 

καὶ διαναυμαχήσαντες, ἢν μὲν νικῶσιν, ἐς Κατάνην 

κομίξεσϑαι, ἣν δὲ μή, ἐμπρήσαντες τὰς ναῦς πεξζῇ 

ξυνταξάμενοι ἀποχωρεῖν ἡ ἂν τάχιστα μέλλωσί 
’ ἽἋ γον ἡ ος “- ΄ 

τινος χωρίου ἢ βαρβαρικοῦ ἢ ᾿Ελληνικοῦ φιλίου 
9 ’ ᾿ ο , ς » " Ξι - 

8 ἀντιλήψεσθαι. καὶ οὗ μὲν, ὡς ἔδοξεν αὐτοῖς ταῦτα, 

καὶ ἐποίησαν" ἔκ τὲ γὰρ τῶν ἄνω τειχῶν ὑὕποκα- 
τέβησαν καὶ τὰς ναῦς ἐπλήρωσαν πάσας, ἀναγκά--: 

σαντες ἐσβαίνειν ὅστις καὶ ὁπωσοῦν ἐδόκει [ἡλικίας 

ὕαρ. 60. 8 2. διατειχίσματι γαῖ. Μ, Μυΐϊρο διατείχισμά 
τι. Αὖ ποη διατείχισμα ἱπίθτοϊρίταν, 564 Ἰοοι5.,) βρδίϊιμι τῷ δια- 
τειχίσματι. : 

ἀσϑενοῦσιν δαῖ., γοϊααὶ οὐ οοΥν, αὶ. ἀσϑενέσιν. ,.41Ἐσϑενεῖς 

τα πίατη ἃρια ΤΘΟΘΏΓΟΡῈ5. ΒΟΥ ρίουθβ, ψϑιαῦ ΠΙΌΓΟΓΠῚ ΒΔΟΓΟΥΠΙ; (ἃ 

Ῥαϊο Ἰορὶ... Απιααΐοῦοβ οἱ πῃ! ουθ5. αὐππίθπν. ΡΥ ΟΙΡΙΟ ἀσϑενῶν. 
Τα ΡΙαί. Ρτοι, 3384 α οὲ Χϑη. ἄπᾶρ. Κ 8, 1. Ηἰρροογαίθθ. αποαῖιθ 

ΠΙΒα ΠῚ αὐϊίαν γΟΟ6 ἀσϑενής δα β᾽βηϊοαπά πη ἃ 6 5 ΤῸ απ, 564 
ἰαπίατα ρατοῖριο ὁ ἀσϑενέων; ἀσθενὴς οἷ οδὲ ἱπνδιϊα 5, ἴῃ - 
Εῖττπια ναϊοιπαΐϊπο αὐθη5, ἀσϑενέων, δοοτούι 5.“ ΒΙΟΟπ, ἴῃ 
εα, 3, Οδτί δρίϊι5 χπαᾶτη ᾿οο 000 ἀσϑενεῖς ἀϊοίαπι ὁδὶ 75, 8, δὶ 

δὰ καταλειπόμενοι τοϊαίαπι νἰθιαα!ηἶβ Πα Ιτατη βὶρ αἰ Ποαιῦ; Ὠϊς δὰ 

605 4 ἰππὶ δοργοι ογᾶηὶ βἰρηϊβοαπ 405. ρυδθίθγπά πὶ εϑί ἀσϑε- 
νοῦσιν. 

πάσας οτλποβ Ῥγδοίθι" αῖ., 4υοᾶ ργορίογ ὅσαι ποῃ ῥγϑθίθγθη- 
ἄσπι εβί, Οἵ, ΠῚ 86, 2. 

᾿, ν Ἵ ΓΝ ΑΣ ᾿’ , 

τείχη τὰ ἄνω. ««ΜυπίίοηεΒ. διατειχίσματι . .. γενε- 
ΒΌΡΘΥΙΟΥΘΒ. ΠῸΠ 5 βῃϊΠοδηΐ τηὰηὶ- 
ἰἴοπθβ ἴῃ Ερίρο 5 ἴδοίαβ [4185 
ἴδτη Ῥυΐα5. το] απθυϑη 1}, 564 ρᾶτ- 
ἴθ πὶ ΒαρουϊουοῚ ἀαρ 1οἶθ ΤηαΥὶ 
βϑρίθιῃ δι οοῖο βίδαϊογαηι [2,4], 
4 Ῥ6Ὶ ν᾽] ἀποίι5 ογαΐ; ΘΥΡῸ 
Βαϊὰ5. ἀπ] 1οῖ5. στην] ὈϑΥίΘ ΠῚ δΧχ- 
{ΘΔ 68ΠῚ|, αι86 5110 ἰρϑᾶϑ 
Ἐρὶροϊίαυαπι. τρθὸ5 [κρημνόν] 
τηαχίμηθ. Ῥορηθθαί οὐ 80 οτγᾶ 
τη πὰ ΟΠ οἰ ββίπιθ ἀαἰβίαθαί. 
ΡΙαίάΓο 5. ἤδπῸ ΒῈΡΘΥΟΥΘ ΠῚ ΟΡ6- 
ΤᾺΠῚ Αἰ σου πὶ ρᾶγίθπη ἴαηο Ηογ- 
ΟἾ} 15. σοπ θη θη} [1586 ἀϊοὶν ΝΊο, 
25.“ Ατη. -- ἀπολαβόντες 

σϑαι, απ τὰ γὸ ἰηζονϊθοῦο 
᾿πιοτοθρββοπύ (5. οοποῖα- 
β'βββδηῃθ)θ αἀδῃ) ΠΙΪΠῚΠ10 1} 
᾿6 01. ΒΟΙΒΙΒΙΘ - - τ ΒΌΡΙ ΟΟυ δὲ 
ες διατειχίσματος νοῦ οἴ, δά ῃ, 
ΠῚ 84, ῶὥ. Τείχει ἀπολαβεῖν 
ἰοσίταν ΓΝ 102, 4. -- ἀπλοώ- 
τεραι, τιϊηι δὰ πᾶνῖσδῃ - 
ἄππὶ ἰἸάοποϑϑ. 6 Ποχίομβ νἱὰ, 
1.00. δὰ ΡΠτγη. Ρ. 148. -- ἀπὸ 
δὲ τοῦ ἄλλου, 561}. φιοά ποῦ 
ουδίοάϊοὈδί. 

8 8, ἡλικίας μετέχων. 
Οτ08 ἰαηάοη Ρῥτορίθυ. δοίδιθτῃ 
τηΐη 8 ἸάΟΠη 608 [1886 ΟΘΏΒΘΘΙΊΠ5 ἢ 



Νικίας οὖν 
τοῖς στρα- 

τιώταις πα- 
ραπελεύξται. 

Νικίου 16- 
γου προοί- 

μιον, 

140 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Ἡ, ξ΄. ξα΄: 

μετέχων] ἐπιτήδειος εἶναι. 
νῆες αἵ πᾶσαι δέκα μάλιστα κι καὶ ἑχατόν᾽ τοξότας 

τε ἐπ΄ αὐτὰς πολλοὺς χαὶ ἀκοντιστὰς τῶν τε ᾿καρ- 

νάνων καὶ τῶν ἄλλων ξένων ἐσεβίβαζον καὶ τάλλα 
ὡς οἷόν τ᾽ ἦν ἐξ ἀναγκαίου τὲ καὶ τοιαύτης δια- 
νοίας ἐπορίσαντο. 

ὋὉ δὲ Νικίας, ἐπειδὴ τὰ πολλὰ ἕτοῖμα ἦν, 
ὁρῶν τοὺς στρατιώτας τῷ τὲ παρὰ τὸ εἰωϑὸς πο- 
λὺ ταῖς ναυσὶ χρατηϑῆναι ἀϑυμοῦντας καὶ διὰ 
τὴν τῶν ἐπιτηδείων σπάνιν ὡς τάχιστα βουλομέ- 
νους διακινδυνεύειν, ξυγκαλέσας ἅπαντας παρεκε-- 

λεύσατό τὲ πρῶτον καὶ ἔλεξε τοιάδε. 
61. οζἄνδρες στρατιῶται ᾿᾿ϑηναίων τὲ καὶ τῶν 

ἄλλων ξυμμάχων, ὁ μὲν ἀγὼν ὃ μέλλων. ὁμοίως 
κοινὸς ἅπασιν ἔσται περί τὲ σωτηρίας καὶ πατρί- 

δὸς [ἑχάστοις οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς πολεμίοις" ἣν γὰρ 

δ ὅ. ὁρῶν τοὺς γαϊί., ὁρῶν καὶ τοὺς, ΓΘΙΙα αἱ, Καὶ τοὺς στρα- 
τηγούς ΘΧοϊαΪ588. ργορίεν πος καί ἰοπιοῦο βαβρίοαίαν ΒΙοοηΝ, ΝΙοΙα5 
Ροβίθα ποὴ ἀιιθθ8 οὐ τη] 165, 564 50105. 10}}1165. ΙΓ αἰ αγ, 

οἐς 
8. 1. ἕκαστωι δαῖι.. ὕδρ. 01. Β᾽Π ρα πὶ οἰϊδπη 811 ρο- 

’ . 

τοιαυτῆης διανοίας, ἴ. 6, Οουπὶ 
ΡΓΟΘΙ αηλ πᾶνᾶ]ο ἰπ αβιἰαῖα γαίϊοη 8 

Ἀρίδίθη δὰ βιίροπάϊα ἔαοϊθηάα 
16 τ πλ8 ΠῚ ΟἸΠ 65 Πα θΘραηί. Ρτο- 
Ὁ] ἀαθῖο 1ἱ ροὐϊββι πη απὶ βὶσηϊῇ- 
ὁδηύαν, ἀαἱ ΡΓΟΡίθΡ. ν]θυπαΐ θη 
(εἴ. ἀσϑενοῦσιν ὃ 2) ἰάοπεὶ 
οὐαί, [ηἰΘΥργοι πηθηΐαπι ἀοίοχῖί 
ΡΒΙΙρΡΡΙα5 'π πη]. ΡΗΪ], ἃ. 1881 

᾿ 5. 
ὃ 4, δέκα μάλιστα καὶ 

ἑκατόν. ΟΧΥ υἰνοπηθβ οοπι- 
ΡΙ]οία5. 6556. αἴοῖε Ὀϊοά, ΧΠῚ 14, 
4; Ὑπαογαάϊάοιη βϑαπϊναγ ΡΙ]αΐ, 
Νῖο. Ι. ἃ. δαάδθηβ γθ]]4 5. ΠᾶΥ 65 
ταρσῶν ἐνδεεῖς [Ἶ586. Αἀᾶα. δα 
10, 4. --- ἐπ᾽ αὐτάς, ἴῃ 6ἃ5 
ΝΥ Θἃ5 ἀοίθηἀ θη 85. Ηϊΐϊηο εχ- 
Ῥ]ϊοαῦαν ἐπί, ΡῸ α0 Κυαορ. ἐς 
τᾶν, --- τῶν τὲ Ἀκαρνά- 
νῶν. Ηἰὶ Γππαϊτοῦοβ ορεἰπιὶ 
ἈΡΡΕΙΙαΙ βυπὺ 1 81, 8. -- ἐξ 
ἀναγκαίου τε καὶ τοιαύ- 
της διανοίας, ΡΓΟ ὑοηδβὶ- 
ἴο πϑοθββαγίο (ἰ. 6. 5018 πθ- 
οαββίιαίο βαρ ϑθϑίο) οὐ (8411, , Ἐκ 

[46 4ὰὰ οὗ, 1 49, 1] οββϑϑὶ οοπη- 
τηϊ τ Θπμἀ π|, ααΐρρ6 οαΐπ5 νἱοίονϊα 
ΠΟΠ ΟΧ Ρουϊ ἴα ροπαογοί, 564 οχ 
γὶνριαΐο τη} πὶ (ουγθϑίσ τ ἴῃ 
ΔΨ 68 πὶ ΟΒ᾽ ΤΟΥ ΊΙΠῚ. 6 Ἰοσαϊίοπα 
ἀναγκαῖος διάνοια νἱά. 161, 8. 
ϑ 9. ς δ. συν», ὙΑ Ὡΐ Ὄε 
ἐετηϊηϊηὶ ΒΘΠΘν15 Ποχίοιθ οἷς, δάη. 
Ι ὦ, 2. ΑΙ ἰδηθη ἐξ ἀναγκαίου 
Ἰη ουρυδίδηίαν ἴῃ τὸ δησιδβίᾶ, 

οαϊ γαιομὶ ΠΟΌΪ5. ΟὈδίδνθ '᾿νἰἀδιαν 
ῬΙΔΘΡ ΟΒἰ [10 561η6] ροβίίἃ. 

Οαρ. 61. Πδης ονδιϊοπθιι οἱ 
ΔΙτογα πὶ ΝίοῖαΘ. 69 ἰαυαϊθιιβ ρυδ6- 
αἴοαὶ Πίοῃ. Ηδ]. Ρ. 921. ἡ Ίοιῖο 
οἷ5. 5010 ΑἸ Πποϊα ἴον οϑῦ οὐ νϑοῦᾶ 
0 ἀβρουϊίαίθ, δέ πουίαιϊο., οαϊ 
Δαμιϊχίαθ δαπῦ. ΘΟΠΒΟ] 065.“ ἡ 
ΒΙοοπιΐ, 

81. καὶ τῶν ἄλλων ξυμ- 
μάχων. 168: δάη. 1.138, ὅ. ΙΥ 
118: 5: [ἑκάστοις οὐχ 

ὶ ξυνεπληρώϑησαν 4 

:) 
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κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῷ τὴν ὑπόρ- 
χουσάν που οἰχείαν πόλιν ἐπιϑεῖν, ἤϑυμεῖν δὲ οὐ 
χρὴ οὐδὲ πάσχειν ὅπερ οἱ ἀπειρότατοι τῶν ἀν- 
ϑρώπων, οἵ τοῖς πρώτοις ἀγῶσι σφαλέντες ἔπειτα 
διὰ παντὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ φόβου ὁιιοίαν ταῖς 
ξυμφοραῖς ἔχουσιν. ἀλλ᾽ ὅσοι τε ᾿Ιϑηναίων πάρ- 
ἐστε, πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειροι ὄντες, καὶ ὅσοι 
τῶν ξυμμάχων, ξυστρατευόμενοι ἀεί, μνήσϑητε 
τῶν ἐν τοῖς πολέμοις παραλόγων., καὶ τὸ τῆς 

ς 

τύχης κῶν ιεϑ΄ ἡμῶν ἐλπίσαντες στῆναι καὶ ὡς 

βαϊς, ΟἷἉ, 8δάη, δ7, 9. Ῥοίοβδί ἰδπιθη ᾿ἶὸ 46 β'πρ.} }5. δρλἸ 115. 50- 
Οἴου ΘΧ νὺ} 15. (θυυ 5. ΟΥΤΟΓ ΠῚ ΟΟρΊἰΑΥΪ, 

πάλιν ἃ. Πάλιν νεὶ πόλιν πάλιν οονιπιοπᾶδι Ἰοοα5 ΨΙ 609, ὃ. 
411: ΠἸοΘ 10 ποθ σϑαδπὶ οπΐϊαπο Οοἰνὶ ταῦ πῇ γευΐδοῦο. ὁ εὰ 
ἴἰὰ φαγϑιι5. 5οίαπὶ ἐπιδεῖν 17, 1. Οἱ, Χρη, Απαρ, ΠΙ 2, 89. 

τ Ἢ - ’ τ Η 

ἥσσον ἡ τοῖς πολεμίοις]. ,,Νὰ); 51 γ88. [ἃ ἴονοί, ὀοῃβρίοϊοί. --- 
ααἷ5, 4πἰὶ γοὶ ἀἰβουϊπιθη οὐ αἰ- τὴν ὑπάρχουσάν που; 
ΘΘΠ 5 ΘΟὨ 511 πὰ ῬΘυβρθοίσση πα θθῖ, απᾶπι ΔΙ δ᾽ ἢαθοῖ. Νδτῃ 
οὐθᾶδὶ Ποὺ διηὶ δὰ 5108 ἰῇ θχ-  ΠΟῚ ΟθυαΠ] οὐ ὉΠΔΠῚ ρϑίγὶ ἃΠῚ 
ὑγθο ρϑυΐοαϊο Θχπουίδηοβ ἀἰ-ὀ ΑἸΠΘηἸθηβί πὶ. τη ]}1|165 ΠΟ Θυδηΐ, 
Ο6γ6 Ροίαἶβϑθὶ 51 Πρ} 15 ΛΔ ΘΟ ΠῚ 564. 6Χχ αἰνουβὶβ γθρίοηϊθ5. γ6- 
ὧδ βαϊαίθ οὐ ρδίγϊα ΠῸΠ ΤηΐΪηι85 ΠΘΓδΗΐ, 
ὁδυίαπιθη ἰπβίαγα απ Ποβιϊ- 82, ἔπειτα διὰ παντὸς 
05. Ἰωοηρα ἀΐνενβα ἰὰπὶ παἰτὸ- . .. ἔχουσι! ἔπειτα. φησί, 
Τα] 6. οὐαί οοηθϊοῖο. ϑυνασα- παντὶ τῷ χρόνῳ δυσέλπιδές 
Β8 πὶ ΘΠΪπ] ἴῃ ΠΑΥΆΪ ῬγΟΘΪο εἶσι καὶ προσδοκῶσιν ὁμοίως 
νἱοίουοβ ἀθ ρϑίγία οἱ βαϊιΐθ ΠΟῚ 
ΔΙ᾿ 15 ἀπ] θαπι: ἀγαθοὶβ νἱοίο - 
γἷδθ 5ρ6 ᾿ἰᾶπὶ ρυϊάθηη δὐϊθοία 14 
ἰδ πα πᾶπι ΒΌΠΜΠΊθΤη δγαὺ δηϊίθη- 
ἄστη, τὖ ῬΟΙΓΟΡ Ϊ5Β Ῥουία5. οἰδα- 
βίυ]5. 48 Π)| ΠΪΠΪΠΠΟ ἀᾶπιηο ἀο- 
ΤΠ] 5856. Τροϊρογθηΐ . ΟΙ ἃ 55. 
ϑγμιθ. ογῖν, Ρ. 8. Εἰ Υἱχ ἴἰῃίον 
βϑοοηγοπϊπηι ἅπασιν οἱ ἑκάστοις. 
8.15. ῬοΥυβρ᾽ απ] οβϑί ϑίο! αὶ 
οαϊαβάδιη [ἰὈγαὺὶϊ δαποίδι! ΟΠ Ιη 
8ᾷ ὁμοίως ἅπασιν αἀποιὶρίδηι 
ἴῃ δου ρίουϊθ νοῦθα ἱπηΠΊ] σ 556. 
Οὗ, δίδῃι, ϑ'γπιῦ. ΡΏ101. ΒΟΠΠΘη5. 
Ρ. 892. ΟὕΟυἱ 56ηϊδηϊϊαθ ἤὰπῸ 
ΟΙα55. ἀαοάὰθ δοοραϊί, ααὶϊ δπῖθὰ 
παν 6 Πα θονοῦθα νοὶ] αἰ, --- ἔστι 

.νς ἐπιδεῖν. Ἐώ]50 ἄθρ τὸ- 
Βουθοπᾶο ἔσται (858. 
Εαΐανγὶ δηΐπὶ ποίϊο αυοἀδπηηοὰο 
ἴῃ ἔστι Ἰαϊεί. Νάαπηι ουἱϊ ΙἸοοὶ 
ΘΟὨΒΡίοογΘ, ἰδ 0 σοηΒρ οί, δὰ, 

οορἰίδί. . 

ταῖς γεγενημέναις συμφοραῖς 
τὰ μέλλοντα. 5001. (ἀδηὰ5 
Ιοαιομαϊ ἐλπίδα τοῦ φύβου 
ἰσαϊίατὶ Γμποϊδ ππὶ ἴῃ ΤΥΓΡΆΠΏΪΟ, 
149 ἀοοεύ Ῥυο. Ἐλπίς εβὶ ορὶ- 
10) ΘΧΒΡΘΟΙΆΓΙΟ (να, δάῃ. 
ΥΙ 87, 4), ἐλπὶς τοῦ φύβου 
ὀΧΒΡΘΟΙΔΙΟ ἃ πιθίυ Ἰηϊθοίᾶ. 
ΑνθΟα] νἱ8 Πᾶθο οδι: τὴν ἐλπίδα 
τ. φ. ἣν ἔχουσιν ὁμοίαν ταῖς 
ξυμφοραῖς ἔχουσιν. ,,ϑ᾽Ἰη]- 
Ιὲπὶ ἱποοιημηοάϊθ, ΡΔΥΙΘΠΊ, 
ΘΟῊ σ᾽ Γ ἢ ἃ ἢ], [Ετθηῖπ)] σας 
Ραϑβϑβὶ βιηῖ ᾿ἱποου 048, ᾿ἴ8 ΒΘΙΏΡΘΥ 
{πηθηῦ ΡοῦτΟ, οϑάθηι βϑουίαγα 
Ραϊαδηΐ, ἦ. Βα. 

5.9: μνήσϑητε τῶν Ὁ: 
παραλόγων. πον 78. αὐ ει 
ἸΚ: καῦ προ οώ "10, Ὧν ἐ ἀ εῖν: 
σαντες στῆναι. Οὐ. δάῃη. 
ΠῚ 80, 8, -- καὶ ὡς ἀναμα- 
χούμενοι . .. Οομπβθοθίο 



ἅ. τὰ τοῖς 
᾿ϑηναίοις 
ξυμπράσ- 

σοντα ἐξαρι- 
ϑμεῖται. 

142 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΕΡΑΦῊΣ Η, ἐβ'. 

ἀναμαχούμενοι ἀξίως τοῦδε τοῦ πλήϑους, ὅσον 
αὐτοὶ ὑμῶν αὐτῶν ἐφορᾶτε, παρασκευάζεσϑε. 

02. Ἢ δὲ ἀρωγὰ ἐνείδομεν ἐπὶ τῇ τοῦ λι- 
μένος στενότητι πρὸς τὸν μέλλοντα ὄχλον τῶν 
νεῶν ἔσεσϑαι καὶ πρὸς τὴν ἐκείνων ἐπὶ τῶν κατα- 
στρωμάτων παρασκευήν, οἷς πρότερον ἐβλαπτό- 
μεϑα, πάντα καὶ ἡμῖν νῦν ἐκ τῶν παρόντων μετὰ 
τῶν κυβερνητῶν ἐσκεμμένα ἡτοίμασται. καὶ γὰρ 
τοξόται πολλοὶ καὶ ἀκοντισταὶ ἐπιβήσονται καὶ 
ὄχλος ᾧ ναυμαχίαν μὲν ποιούμενοι ἐν πελάγει οὐκ 

8 8, παρεσκευάξεσϑε Ναί. οοΥιρίο, 

ὰρ. 62. 8 1. ὑμῖν ῬΑ]. 1ι. αι. Ε, Πυρά,; 864 ἀθ ἀποῖθι8 
ῬΓΟΠΟΙΏΊΘΩ ἱπίθ! ] Θρ ΘΠ ἀπιΠῚ 68. 

ΨΘΥΒΟΓΙΠ 5, αποά ΟΥ̓ αἸἀ6υ 15, 
ἢδθο εβί: ἐλπίσαντες στῆναν 
παρασκευάξεσϑε ὡς ἀναμα- 
χούμενοι, καί, αποά ἰπίρυργο- 
ἰδ παν οὐἶ8 ΠῚ, Βιβρθοίιπι ϑί 
(οἵ, δα. πγ41.}, ἀπᾶγθ πποῖὶδ ΠῚ ΠΟ 
πο] α5πῚ δβύὺ ἃ ΒΙοοτηΐ. Κυθθρον 
τα ΠΊΘ ἢ ἰαησὶί ἐλπίσαντες καὶ 
ὡς ἄναμ., ἷ. 6. καὶ προσδο- 
κῶντες ἀναμαχεῖσϑαι. ἦάνα- 
μάχεσϑιαν 6886 ῬΥΓΟΥΘ πὶ ρα - 
Βηδπὶ ἰίουδίο ρΎΡΟΘΙΪο το- 
βανοῖτο, ΔΙΙοτἃ ΘΟΙΡΘΗ- 
58 6, ἀοουί δα ΠῚ ΑΒνν -- 
ὅσον αὐτοὶ ὑμῶν αὐτῶν 
ἐφορᾶτε, 5.}}. τὸ πλῆϑος. 

αρ. 62, 81. Εἰ τς (ἢ: 
στενότητι Βοῃδηΐ ἢ (ὀεϊ). 
8} 5 α8.115, οὐ Β᾽ ΠΉΠΠ6Ρ ἐν ἀραὰ 
ἀρωγός (Επν. ἈΠ68. 688) οἱ 
βοηϑόὸς Ἰεοὶ ἀοοεὶ ΒΙοοιμί, ἴῃ 
ΞΡ Ὁ Εταοροιὶ ᾿πίουργθίδιϊο 
Θοη Γἃ ᾿ἀἰδρ!ίοοι Ῥτορίον δαϊθοία 
πρὸς τὸν... ἐΡ5. ΟΙα 55. 
τὸ, 8. ΠΠ 17, 2. 1ν 22, ὃ ὁοπ- 
ἔενι, -- πρὸς τὸν ἐξοὴς ἔσε- 
σϑ'αν, 1. ὁ, πρὸς, τ. μέλλ. ἔσ. 
ὄχλ. τῶν νεῶν. ὍὌκχλος δαίεπι 
τῶν νεῶν ααδϑυῖίανῦ. αἰτπὶ 51. 

τιᾶρηπα τηὰπϊὶὰἀ0 πᾶνίπτη 
Ποβυ τὰ 8ὴ ταῦθα πᾶνὶ τη 
ἴῃ δηραϑιαθ οοδοίδνπηι αἱ 1 49, 8. 
Π|Ι οχρίαπαίϊοηϊ ρυδοίου ΡτΌπο- 

μηθὴ ἐκείνων δ]ιογὶ ἀθηλυπι ἱποῖδοὸ 
ϑααϊίαηι ουβιαί αοα πΠῸΠ Ρ᾽ΌΓΘ68, 
564 τημ]0 ῥδιιοίουαβ ἴῃ ριρηᾶ 
Ῥοβίθα δουητηΐβϑα [ἀΘΥηῦ ΠΔΥ6Β 
ΥΓΔΟΙΒΑΠοΥπι (οἴ, αἄη, 70, 8) 
εὐ φυοὰ πὸ ἴῃ βιρογίοῦθ αυϊ θη) 
ῬΓΟΘΙΪΟ πᾶν] πηϑίουθ ΠΙΙΠΊΘΡΟ Πᾶ- 
νἰαπὶ ΠΟΒΑΠ απ νἱοῦϊ απ ΑἰΠ6- 
πΐθη8685. Οὗ δάπ. ργοχ. Οπιηΐα 
ααδθ Βϑα πη βπηα! διάνοια 
Δρραγαίαμη Ποϑύϊαπι ἴῃ ἰδ 8015 
᾿ηϑύγ ποία οὐ παν αγ ἢ ΔΗΡΊ (115 
ΘΟΠΟαΥΒαΏ. ὈΥον  ἀθηίαγ, αποὰ 
ΔρΡανδίαϑ 1Π| δὰ ᾿ὰ πὸ ΘΟΠΟΙΡΒῈ ΠῚ 
ΘΟΠΙρΟΒἰίι5. ανᾶι, Οἵ, 80, 2--ῦ, 
-- οἷς πρότερον ἐβλα- 
πτόμεϑα. για. 40, 8. Οἷς ρον 
ΒΥ Ποϑῖη δὰ παρασκευήν γοΐοσέ 
Ηδϑοῖς,, βϑά βίπια! δα ὄχλον νὶᾶ8- 
[πν Βρδοίδιθ εὐ ΠΟ ΡΠ Θ᾽ΘΠΙΙΒΡ 
6558; 8 ΑἰΠΘΗΪΘη5685. ὈΥΠ8 
Θἰἶᾶπι ἴά60 υἱοί οὐδῃΐ, ἀαΐδ διὰ 
πολλοῦ ϑορύβου καὶ οὐδενὶ 
κόσμῳ οὈνίαπη ΠΟΒ 5 ἰνθνᾶπί 
(40, 8), πη 15 (ΆΠη6η, αἰ οἵ 
ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων ἄπον- 
τίξοντες μεγάλα ἔβλαπτον 
(40, 

8. 2, καὶ ὄχλος. Τοίυπι δὰ 
Ῥᾶνύθμι, 88 6} {{80105 οἱ ἰϑου]ίΟ 68, 
δαϊπηρίίαν, Νὰπι ὄχλος ΟΠΊΠΘΠῚ 
πια ἀνα ἀϊποπὶ βἱρπιῆοαί, απ 
ΠΆΨ 68 ΘοπΙρΙδπίανν, 6 Πιποίατα 
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ἂν ἐχρώμεϑα διὰ τὸ βλάπτειν ἂν τὸ τῆς ἐπιστή-- 
μῆς τῇ βαρύτητι τῶν νεῶν; ἐν δὲ τῇ ἐνθάδε 
ἠναγκασμέν ἀπὸ τῶν νεῶν πεξομαχίᾳ πρόσφορα 
ἔσται. ηΐρφηται δ᾽ ἡμῖν ὅσα χρὴ ἀντιναυπηγῆσαι, 
καὶ πρὸς τὰς τῶν ἐπωτίδων αὐτοῖς “παχύτητας, 
ὧπερ δὴ μάλιστα ἐβλαπτόμεϑα, χειρῶν σιδηρῶν 
ἐπιβολαί, αἵ σχήσουσι τὴν πάλιν ἀνάκρουσιν τῆς 
προσπεσούσης νεώς, ἣν τὰ ἐπὶ τούτοις οἵ ἐπι- 

βάται ὑπουργῶσιν. ἐς τοῦτο γὰρ δὴ ἠναγκάσμεϑα 
ὥστε πεζομαχεῖν ἀπὸ τῶν νεῶν, καὶ τὸ μήτε αὐὖ- 
τοὺς ἀναχρούεσϑαι μήτ᾽ ἐκείνους ἐᾶν ὠφέλιμον 

δ᾽ ὁ, πρύσφορος γρη. Οἵ δάη. 
8 8. εὕρηται οοἀ4. Ο᾽ 541. Υ ὅς, 1. 
οατῃ 4|18ἃ 48 6 4114, φαδβὶ ἄλλα τε ὅσα Ἰορουϊί, β815. δρίβ, 

ϑεὰ οἵ. δάῃ. δά καί. 
ὅσα μὴ ἀντιναυπηγεῖσϑαι Ῥγδθίον Ναί, θη. Βᾶ5. τσ. οουὺ, 

ΟΙ. ρ!αυπηῖ. ϑ5οὰ μή ἀρϑγίβ [αἰβαπι οϑύ οὐ ἀθ στ βθπι8ὶ ἐδοϊθηὰα 
Ργδθβίαι δουϊβίϊ ἰηΐ, 

δὴ ΟΠ). ΟΠΊΠ65 ὈΓδοίογ, αὶ, Οἱ, 54, 80, 4. 

οἵ, δάπ. 1 110, 8, ἀθ τὸ ὙΠ 00,2. αυδηὶ πρόσφορα ἰιᾶθεί, ποῃ 
544. (488. καὶ ὄχλος ἃ ρυϊουϊ- 
θ8 Θομππδίθ ροβὶίο ϑοίπηχὶς 
ἰἸηςογρυοίαίβ οὐ θὰ γ6 ἴῃ Πᾶν 68 
τα υὶτπὰθ Π Οπιϊη απ 60} - 
νοηϊοί, 4αουιπὶ νου θοσαμη δρᾶ 
ΤῊ. π1}} Ἰοοὶίαν ηἰβδὶ οὐ τα αἰ] - 
ἰμἀο ποπεΐπιπ. Νραιθ {10 
τηοᾶο Οριι5 δύ ἤρυν. ὁοῃϊθοίανα, 
αἱ ἴῃ Μιμειποβ 1. 1, καὶ ὄχλῳ 
ναυμαχίαν ΒΟ. θΘΠ5. ἴῃ Ρᾶτθηῖμό- 
βἰπὶ τοάερῖν καὶ ὄχλῳ... ἔσται 
εἰ ἀοϊπάθ οοπηᾶ ροϑιιϊ, --- 
βλάπτειν ... τῇ βαρύτητι 
τῶν νεῶν, 1.6. αποὰ αν ἃ 
(ορ᾿θαίανιιπὶ πἰπη 8) ἱπιροάαϊαὶ 
αγίθιῃ ροῃμάθνθ πᾶνὶατη’,, 
ΓΝΙπαϊσιιτ] απο πια! το πο 
Ῥοβδὶῦ ΠΟῚ ΟΠΟΡΆΥΘ. Πᾶνθβ, ὈΓδθ- 
Βτᾶγαγθ οἱ ἱπ ΒΔ Ὀ.Π ΤῸ 8 τϑάάογο, ὁ 
ὅδα, -- ἠναγκασμένῃ. 50Π0], 
κατὰ ἀνάγκην ,γενησομένῃ. 
-- πρόσφορα ἔσται; 501}, 
ἐπιβῆναι αὐτόν (τὸν ὄχλον). 
Οἷν,, δά, ΥἹ 17, 8. ΟἸ455. δα πη α 8 
βϑοιίυ5 Ηδυν, 1. 1. πρόσφορος 
ΒΟΡΊΡΒογηΐ, 4010 58Π6 ΔΘ. ΌΙΠΟΥ 
ἣν ογαῖῖο; 564 πΠ05 ᾿ἰπδϑαπδ 8.611, 

801π| [ογθηαδη), 56 νου ΤΠποΥυ- 
αἸάδαπιὶ 6556. ΟΥΘἸ 1115. 
δι πον πα. ΣΝ ΠΟ. 

δάη. ὙἹΙ ΟΊ, 8, -- τῶν ἐπω- 
τίδων αὐτοῖς] ἀντὶ τοῦ τῶν 
Συρακουσίων. ὅοΠ01. ΟΓ, δάη. 
Π 98, 1 οἱ ἀθ τὸ βιιρτᾷ 80, 2, 
-- ὧπερ. ΟΝ, Μαιι. αν, 8.489. 
-- χειρῶν σιδηρῶν ἐπι- 
βολαί. ὃ ΤῊ τ ἴθυγοὶβ νἱὰ, 
ΙΝ 2, 4 αἰάθ 101 άπ, --- τὴν 
πάλιν ἀνάκρουσιν. ἘΠῚ 
5αρνα 44, 8 τῆς παλιν κατα- 
βάσεως.“ ΒΙοοπιῖ, 6 ρτο- 
ΧίΠ]Ο 5105. 0] τῆς . .. νεώς 
ἀϊβιυ αι γο Ῥοβίιο, νά, δὰ θὅ, 2. 
- τὰ ἐπὶ τούτοις, ατᾶἃ8 
ΡοΒίθᾶἃ ταν ΠΣ (οἷ, 1 
θὅ, 1). »»].. 6... τ Ραρποπί δία 
ἸΠ5}Π1|8ηὉὺ ἴῃ Πᾶν65. τηληϊθ 5. ἔθυ- 
γοὶβ {Πρ ίδ8., αὖ τηᾶπιι ΓΘΠῚ ρ6- 
τϑηῖς Βδα, 

8 4, ἀνακρούεσθϑαι. σε, 
δάη, 86, ὕ, -- ὠφέλιμον 
φαίνεται -α- ὠφέλιμον ὃν 
φαίνεται. Οἵ. Κνιυορ,. τ. 8 ὅθ, 
4 «4, θ. Ἐχϑρεοιάνοτίϑ φαί- 
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φαίνεται, ἄλλως τε καὶ τῆς γῆς πλὴν ὅσον 
πεζὸς ἡμῶν ἐπέχῃ πολεμίας οὔσης. 

ὌΠ ΑΝ θ8. Ὧν χρὴ μεμνημένους διαμάχεσϑαι ὅσον 1 

τον μὲν οἵ ὧν δύνησϑε, καὶ μὴ ἐξωϑεῖσϑαι ἐς αὐτήν, ἀλλὰ 
ὌΝ: ξυμπεσούσης νηὶ νεὼς μὴ πρότερον ἀξιοῦν ἀπο- 
ται, ἔπειτα λύεσϑαι ἢ τοὺς ἀπὸ τοῦ πολεμίου καταστρώματος 
ἱ τῷ ὁπλίτας ἀπαράξητε. καὶ ταῦτα τοῖς ὁπλίταις, οὐχ 2 
οιἰκοι ὄντες, ἧσσον τῶν ναυτῶν παρακελεύομαι, ὅσῳ τῶν ἄνοω-- 

ἠδὲ μᾶλλον τὸ ἔργον τοῦτο᾽ ὑπάρχει δ᾽ ἡμῖν ἕτι 
ὖν γε τὰ πλείω τῷ πεζῷ ἐπικρατεῖν. τοῖς δὲ ναύ-- 8 

ταις παραινῶ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τῷδε καὶ δέομαι μὴ 
ἐχπεπλῆχϑαί τι ταῖς ξυμφοραῖς ἄγαν, τήν τὲ πα- 
ρασχευὴν ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων βελτίω νῦν 
ἔχοντας καὶ τὰς ναῦς πλείους, ἐκείνην τὲ τὴν ἧδο- 
νὴν ἐνθυμεῖσθαι ὡς ἀξία ἐστὶ διασώσασϑαι, οὗ 

οὔσης 
8 4, ἐσομένης γι. 
ὕτρ. θ8, ὃ 2. ὑμῖν οοἀά, ρ]θείαιιο. ϑοᾶά δὰ Αμιθηΐθηβθβ, ΠΟἢ 

δα ὁπλίτας ρυοῃοηιθη ργορίθι 5Θη θη 8 πὶ ΓΘ θυ αυ, 

νεσϑαι ἐχ ὥστε ροηπάθηβ; 56ἃ 
ΤΙ... 00. ΤΠ ΤῊ 0.111} 6} 88 οοηδίδ- 
τΘ τηδ] 0, 
γφ 68. 81. μὴ που τεὸν 

. ἧ. Οἵ, Μαίιμ. αὐ. 8 ὅ22, 2 
ἃ ᾿εἴ ἀδ Ἄοοπίπποιϊγο 5ῖπο ἄν Ρο- 
δ'ίο δᾶπ. ΥΙ 10, ὅ. -- τοὺς 
ἀπὸ (46 ποὺ εἴ. δάμη. 11 80, 1) 
τοῦ... ἀπαράξητε (ϑοβοί. 
εἰς τὴν ϑαλασσαν καταβά- 
λητε). Ῥιοομπαὶ φθηϊιβ 51Π|1}}}- 
ΤᾺ ΠῚ ΘΧϑίαί δνοαοι. ΝΠ 90 
τοὺς ἐπιβάτας ἀπὸ τῆς κ. νηὸς 
Επλλουτες ἀπήραξαν." ΒΙοοπιΐ, 
Οἱ, 54. 0,8 

8.2. τῶν νασνυητῶν. ὃ δε- 
ῃρίϊνο ἃ΄, δάῃ, 1 88, 1, ΠῚ 89, 2, 
-- τῶν ἄνωϑεν, "6 δ. τῶν 
ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων, τῶν 
ἐπιβατῶν. -- νῦν γξ, πα ΠΟ 
4αἰᾳ 6 πὶ, αὐδηααδηη ΠΟΙ ΤΉ]10 
Ροβὺ ἔοιίαββθ ποῖ ἰΐθηι. --- τὰ 
πλείω... ἐπικρατεῖν. Οἱ, 
«ἀη,. ΓΝ 19, 2. 

ἢ ὃ. ἐν τῷ αὐτῷ τῷδε, 
ῖ.. 8. ἐν τῶ παραινεῖν (500}.) 

᾿Αϑηναῖοι 

γ6] ΟΠΊΠΪΠΟ ΕΊ Οὗ, δύῃ. ΠῚ 
11,9. τ σης «παρασκευὴν 
ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων. 
Ιῃ βιροιϊοῦα οδρὶθ τὴν ἐπὶ 
τῶν καταστρ. “παρασκευήν νο- 
ον. Ὅς ἀπὸ ἰᾶπιθὴ οἴ, 10, 8, 
-- ἐνθουμεῖσϑ'αι. ΒΙοοπι. 
βοιαϊπ5. Ἰην 1015. ποι γα μἷβ ἐνϑυ- 
μεῖσϑ'ε 5ουῖ ρβὶῦ ποϑϑῃϑ 58 1 {6116- 
Θ6γ6, ἀαοτηοο δἰ δι ΘΟΠ ρΟΒἰ(10 
γΘΡθΟΥ ΠῚ οοηδίαγεί, Εν (Δ ΠΊ16} 
ἐνθυμεῖσθαι ἀρίμπι 6558 ΘΧ 50}6- 
τἰονῖθυ5 τοῖς ναύταις παραινῶ 
καὶ δέομαι [π68 ΟΙαν 5. 6δῖ. Ιῃ 
δοσαδαίϊνο ἐκείνην τὴν ἡδονήν 
σΟΥΠΙ τα. γα] σαν ]85. αἰϊγαοίῖο. Οἔ 
α΄, Π 91. 1. - οὗ τέως 

νομιξόμενοι. 
ΘΘαπίίαν. το]αὐϊγ πὶ οαπὶ βοοαπάδ 
Ῥογβομπα ἱαποίμπιη, απ ἃηἰθα τοῖς 
ναύταις βισηϊἤῆοαην ὑμῖν τοῖς 
ναύταις γεὶ αὐᾶδὶ παθο δηΐοᾶ 
βοιϊρία βίην, Τοὺς μετοίκους 
λέγει. ὅ6}01, ἰΙάαπα ὑβοίθ, Νᾷπι 
ἀαδηᾳαδηι πδιιίαναπὶ ΑἸΠΘηΐθη- 
βδίατη. τὰὰ] 0 ΡῥϑιιοΐοΥα5. ἱπα.]]ηὶ 
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, 9 κα" - ;ὕ,ἬἍ Χ Ν Ρ ς » 

τέως 4ϑηναῖοι νομιζόμενοι, καὶ μὴ ὄντες, ἡμῶν 
- “»Ἥ - »" ’ “»" 

τῆς τε φωνῆς τῇ ἐπιστήμῃ καὶ τῶν τρόπῶν τῇ 
; ᾽ [4 Δ ᾿Ὶ Ἃλλά Ὶ τ 

μιμήσει ἐθαυμαΐζεσϑὲε κατὰ τὴν Πλλαδα. καὶ τῆς 
9 - » ς ᾿ 9 “ ᾿Ξ Ἀ ἈΝ - ἌΣ 

ἀρχῆς τῆς ἡμέτερας οὐκ ἔλασσον κατὰ τὸ ὠφελεῖς. 
͵ Χ - 

σῦαι ἔς τὲ τὸ φοβερὸν τοῖς τπηκοοις καὶ τὸ («ἢ 
3 κ᾿ Ἁ κ᾿ ’ χε ᾿ 

ἀδικεῖσϑαι [πολὺ πλεῖον] μετείχετε. ὥστε χοινωνοὶ 
μόνοι ἐλευϑέρως ἡμῖν τῆς ἀρχῆς ὄντες δικαιοῦσαν 

ἡμῶν Ἐ,, τοῖα ὑμῶν. Ο΄. δάη. 
τὸ ἀδικεῖσθαι οὔηο58. ἴθγα ρυδοίθυ Υ αἱ, 
πλέον δεῖ. Ὁ. 1. 

8. 4, δικαίως ἂν οοαά,, ηἰδὶ απο. ἂν οπι. ἢθρ. Ὁ. 1. 

οὐδ ἀπδηὶ (ὐθοὶ ἰῃρθη πὶ 6Χ 
οἰν τα 0 5 ΠΑΡ ΕΠ Ππ|1ῖ8. οἱ ᾿η51}18 
ἘΠ ΟΣ ΟΠ 119. 1.9: ἢ: 
ῬΙΘΡΟΒ4 16 ἈΠ 6 ἢ ΘΟΓΙΠῚ, 4105 ἢΪο 
410 ααϊίαν, πα Ὁ} 1} 05. ἔπϊβϑο ἰᾶ 60 
ΟΧΙΒ ϊ ΠΊΔ Πγ115., αὐἷα Οοίουὶ ρθγὸ- 
Θυΐηϊ παπίδθ ἴῃ Θ1ΟΙΠἸΔ ΠῚ ΠΪ55] 
πᾶ Χίηἃ 6Χ Ρϑυῖθ οἰ ἀρ οΡ δ ηΐ, γιά. 
18, 2. -- καὶ μὴ ὄντες, οὐ] - 
ἈΊΩΒῚ ΠῸῸΝ ΘΓδ 5. -- ἡμῶν 
τῆς τὲ φώνης. Ἠεἰοϊοπάᾶ δϑί 
ΒΟΥΡ ρα ὑμῶν, 48 1] ΟΠ τὸ- 

Ἰαίϊνο οἵ΄ ᾿ππο θη 65. ̓π θυ ρ θίδ ἢ 
4υὶϊ νοϑίγα πὶ, αποίᾳποί 46 
γοΟὈ Ἶ5, ΟἿ ταιίϊοηϊ πο 50] 1 
γον θον πη οοἸϊοοαῖϊο οὔὐδβίαί, δϑᾶ 
οἰϊαπη αἰιοα δαϊονίαιϊο δὰ ΟΠΠ65 
ἢ [ἃ 5 ἢν. (ποῖ ΔΌΓΘΠῚ θ4, 1 
τοὺς ᾿'“ϑηναίους ὑμῶν ἀἴοῖι, 
ΠΟ 605 4ἱ 6Χ δ 15, 5οὰ αὶ 
ΕΧ ΟΠΊπΐ αἴθ Πᾶγ65 ΘΟΠΊρΪΘΐ 
τη αἰ ἰπαϊηο ΑὐΠπθηΐθηβο8 ϑιηΐ, 
βρη οαί, ΡΥΪΠΊ. ΠῚ ΘηΪΠ ΟΠΊΠ 65 
ΝΙοα5. δά]ιογίαίαν, οἱ πδυία5. οἱ 
τα 65. (οὗ, 8. 2), ἀρίηάα πδαυίδβ, 
4] πηαχίμηδ οχ ρᾶγίθ πα. ]η] 
58η| 7. {Π1ὴ ἴρβοβ᾽ ΑἸΠ ΘΠ Θη565. --- 
καὶ τῆς ἀρχῆς . .. μετεί- 
ΧΕΤΕΝ οἱ ΥΡΘΥΙ ὩΟΒΙΣΙ 
ῬΓΟΡίοΥ αὐ] 6 Π|, 4 πἃ ΠῚ 
ἰπὰθ ροτοϊρίοθαι 5 δὰ ιἰ- 
τὴ ΟἿ Θ΄ 5 1 6 οι 5 ἴα οἷ 6 ἢ ἀ τὶ ΠῚ 
οἱ ονἰΐαπ ἀδ5 Ἰηϊαγῖϊα5, ΠΟΠ 
ΤΠ ΟΥ̓ ΘΠ 4πᾶτη ἰρϑὶ ΑἸΠθηΐθη- 
565 Ρδν θη ΠΑ Ό οι 15. Β0ΟΙΪΪ 
ΘὨΪΠῚ ΑἸ ΘΠ ΘΠ 51 πὶ ᾿πηρΡ Υ]ο0 5Ὲ}- 
ἰθοῖῖ Ρυορίου {πο οπὶ οἰοῖοβο 
80 ᾿ΠΘΥΔΠ ΠΟΥ οἰ πὶ ̓ϊ8 ἀσαπί 605- 

ΤΗποναἸα]5 ΥΟ]. ΤΥ͂, Β6οῖ, 1. 

Οὗ, δάη. 

48 ἰῃ αν} 15 Ιαθάθγβ νογθηίαν, ἴ) 8 
ὠφελεῖν ἔς τι οἵ, ΠΠ 66, ὅ. 
γίαπι ᾿ναϊπ5. ἰοοὶ ὀΧρ ρα παὶ εἱ 
Θπ]θηἀϑη4ὶ ἢ ΟΪ5 πιοηβίγαν (]ὰ55. 
Νδπιὶ Ρουβροχὶῦ ποὺ Ιοθὸ δἰίθυι - 
ἀὐαπὰ ΒΟΥ ρίουβ ν θυ 015. ΘΧ᾿πΊ θη ἀπ ΠῚ 
6586, δι οὐκ ἔλασσον δὶ πολὺ 
πλεῖον. Νᾷηπι ρᾶτθη) αἰ 6η) 
αἰ} 11} αἰοὶ ροβδαηΐ οΧχ 
ΑὙΠΘὨἸ ΘΗ 51 11 ἱπη ΡΥ] 0 ΡΘΓΟΘρΊ556 
δία Πἰ ἰρ81,), 86 εἰμ Π) οϑβί 
απο 605 Ρ]ι15 {ΠπΠ|0}15 ΒΌ Ίθο 5 
Ἰηΐσοῦθ τϊπ θα 6. ἰηϊαγ 15. Ἰδϑαϊ 
οομηἑθη ἀν απ8 ΠῚ ἰρθ05 ΑἰΠ6- 
ὨΪΘη565) πΠράπθ ἱπὶαυδυατη ονὶ- 
ἰαύϊ0. ΟΠΊΠΪΠΟ ΒΘρΑΡΔΙΪ ροίοβί ἃ 
Π]1Πίο. Θαοὰ δαίθηι 6458. 
οὐκ ἔλασσον ἄεοι οὐ ἔς τξ τὸ 
φοβερὸν τοῖς ὑπηκόοις καὶ τὸ 
μὴ ἀδικεῖσθαι ΘΧΡΙΙοα Πα οδιιβἃ 
δὰ χατὰ τὸ ὠφελεῖσϑαι ἃρρο- 
β᾽ψη} 6556. ΨΠ] ΠῸΠ ὈΓΟΘΆΠΊΠ5. 
510 Θηΐπη. ΠΠ6] 1118. οὐ οἰαυῖτ5 ΤῊ, 
ΟΠἾ550. ἐς 50. ρβ586ὶ τό τὲ φο- 
βερὸν ἐν ἀδικεῖσθαι, οἱ οὐκ 
ἔλασσον ἀποπηοᾶο δαάϊ ροίπουῖς 
Π0. ἰἰᾳιιοί. ἤρο ἵρβιιπὶ ιι[6 ΠῚ 
δὶ αυἷδ μον λιτότητα ἀϊοίμπι 
6556. Ορ᾿ηδίι8. 6ϑι, ἴδοι ἰηΐθι- 
ΡΥ θη οδιιδἃ πολὺ πλεῖον τὰ- 
βου ρδῖῖ, φιοα ἀοἰηαο ΡΙΔΘΡΟΒίθΡΘ 
ἴῃ ἰρβ᾽ 15. βου ρίουἶβ ν θυ [πη }}}- 
Θγανῖ, Αἰαᾳαο ποὺ ἴδπὶ Καυπθρ, 46]. 
Ὀδπίαμο Π6 ΟΙαββ. αυϊάθη τὰ- 
οπ6. ὙΟΥῚ 1Π|4 ϑιρουϊαιϊο ρᾶθη6 
γἱάϊου!α ον ίαίαν, 

8 4. ἐλευϑέρως, οὔ πὶ 
Ἰϊθονίαίο, πα}18Δ τὸ οοδοίϊ, 

10 



τρίτον δ᾽ οἵ 

146 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ ἩΗ, ἕγ΄. ἐδ΄. 

αὐτὴν νῦν μὴ καταπροδίδοτε, 
δὲ Κορινθίων τε, οὺς πολλάκις νενικήκατε, καὶ 
Σικελιωτῶν. ὧν οὐδ᾽ ἀντιστῆναι οὐδεὶς ἕως 
ἤκμαζε τὸ ναυτικὸν ἡμῖν ἠξίωσεν. ἀμύνασϑε αὐ-- 
τοὺς καὶ δείξατε ὅτι καὶ μετ᾽ ἀσϑενείας καὶ ξυμ- 
φορῶν ἡ ὑμετέρα ἐπιστήμη χρείσσων ἐστὶν ἑτέρας 

εὐτυχούσης ῥώμης. 

04. Τούς τὲ ᾿“ϑηναίους ὑμῶν πάλιν αὖ καὶ 

καταφρονήσαντες 

καὶ ροϑβὲ ὅτι οπη. αι. 
ὅάρ. 64. 81. ὑμῶν οτι. Μ., ἡ ὑμῶν αῖί,, ἴπ τοϊαπῖ5. ταθιη- 

Ὀγδηΐβ Ρᾶθπα οτηπίθιιβ ἡμῶν. γυϊραίαπι οὐ ὑπελέπετε, αποά 56- 
ααϊζαγ, ΟἸΠ65 Θαϊζοῦο5. του ππιθυ πηΐ, 

ΓΟ ΒΌ, 2 δικαιοῦσαν καιοῦσαν ρεΥιΠ6Π5 ἀεοδβεί, 4υδϑὶ 
αὐτὴν νῦν μὴ καταπρο- ψ6ῖῸ πΠοὸῃ 5886 ββϑίπιβδ δ ἰδ)ϊᾶ 
δέδοτε, ἴᾳατα ροβίαϊαπίθπι ἰηῆῃ, εχ 8110 σϑῦθο βαραπαϊγοίαν 
(οἴ 1 140, 1. ΤΥ͂ θ4, 2) ὁαπὶ (εἴ, Κτιορ. ἀταπι., ὃ ὅ5ὅ, 4 δάῃ. 
(5011 πο 58 Ρτοᾶϑι!5) παμῦ 11). Οαυϊά, 5ὶ δεομένην αὐτὴν 
πΠΟΙΪτ6 ρτοάθτγο ὕΟὐὑπὶ εἶἰπ νῦν μὴ καταπροδίέδοτε 5ουρ- 
111: 501 οαπὶ ἰἰρογίαία ΑἰΠ6- ἰαπὴ 6ϑ8εΐ, αἰ ποὴ 5ίϑιίϊτη 
πἰθηβὶ πὶ ᾿πη ρου ρᾶγίϊοῖρ 65. ἴδοι αὑτὴν μὴ καταπροδιδόναι κἀ 
εἰσβααθ θθπμθῆοἰϊβ ταδὶ δἰηί, ῃοΟ δεομένην τηθηίθ ϑιυρρίογοι 
ῬΓῸ ἀθθῖίο ἴἰᾶπὶ οἴ οῖο ροβίυϊαί, Βοθημπηϊ ῬΥΙΟΥΟΠΊ ΘΟΠΙΘοίπΥ8 ΠῚ 
Π6 586 πιηο ἀογοϊϊηαθδηί, Ἦδο 
γαϊϊοηθ ἰπίοῦ 56 τϑίδγιπί. μόνοι 
ἐλευϑέρως εἰ δικαιοῦσαν. Οοαα, 
ΡΙ αὐτί πηογατη βουρίαγα, δικαίως 
ἄν ἴαϊδα 6βϑί ρτορίεν. ἄν ἱπιροῖᾶ- 
εἶνο δαάαϊίαη, ὐ σγϑῦοὸ ΟοἱΠὶ 
Μαᾶν. (Αἀν. οτῖξ. ΤΡ. 882) δὲ- 
καίως ἂν... μὴ καταπροδι- 
δοῖτε Ἰδρθρθπλϑ, οὐ ριὸ μή 
βου ρίῃπι 6886 ΟΡρουίεγοί (μ8Π| 
τηΐϊητιβ. 51π|}16 δδύ 4ιδπὶ φαοα μπο 
ΔΙευνὶ ροβϑὶῇ ΨΙ 18, 1, Ὁ οἵ, 
απ.) οἱ ἱπηρθγαιῖντιτη ἀπδε 56- 
ᾳαππίυν ἀμύνασϑε καὶ δείξατε 
τπδηίασ, Ουϊ γοτὸ ἄν ρτδϑίβι 
ΟΡ πιο απι οὐ ρ] αυ᾿ που οΟαά, 
δαοίογι (6 πὶ ΟΠΊΪ550. ᾿πέρθγργοίδη- 
ἰὰγ ὃχ ἰᾳαβίο γοθὶβ ποὴ ἰϊοοί 
ἰά ἀδυθι πα αθῦ 6, Π0ἢ Γαραίᾶ- 
γεγιπίὶ ἀτᾶθοα νοῦθα ἰΐᾶᾷ 50ηΔΓΘ 
ΠΟ 6 ΤῈ τὐδ.δ. ΠΕ ΤΟΙ - 
4 π6Υ6, ΡΓῸ 400 ἀϊσοπά πη] 6β8οί 
μ ΟΙἑτ6 14 ἱπἰαβέο ἀδθυθ]ϊη- 
ααθγο. ΕἀρΡαπὺ αυϊθιι5. ΘΙΏΘη- 
ἀδίο ἃ ποῦῖὶβ πὰης εχ 5. 0Π|0. 
ῬΠ1. Βομη. Ρ. 892 τεοερία ἀΪβ- 
ῬΙοοτοί, ααοα ἱμβηϊίνυβ δὰ δὲ- 

κινδυνεύουσαν ποη 50]0πὶ αποὰ 
ἃ ἰγδάϊιῖϊθ ΕΠ ουῖὶβ ηἰστηϊατη αἰδβίδι 
ἸΩΡΥΟθΔΠΊ5,) 564 ἰδ αποα 
αυϊά 5ἰθὶ νοὶ μόνοι ἐλευϑέ- 
ρῶς ἰιαυὰὰ ἴδοϊϊα ρευβρίοἰίαγ; 
οογίθ δὰ κιν δυνεύουσαν τη 6118 
οοηνοηϊΓοί ὥστε κοινωνοὶ βε- 
βαίας Υ6} ἀκεραίας ἡμῖν τῆς 
ἀρχῆς ὄντες. Νεαιε πιδρὶβ 
ῬΙΓορίον μόνοι ἐλευϑέρως πον ]5 
Ῥίϑοοῦ αιοὰ ρμοβίθα ἰάθπὶ ργᾶθ- 
(α}} δικαεώσατε .΄. . καταπρο- 
διδόναι. (ΟἸΙαβ58. δικαίως ἄν 
ἀποῖβ ἱποίαϑὶς, ἄοπθο οηθπάδιϊο 
ἰηγεπία οββοί, απᾶ8 5101] δϑίὶβ- 
[δοοτγοί, ἠξίωσεν, Τ᾿  γδδὲ 
ἐτόλμησεν. Οἵ. δάη. [ν᾿ 66,2. 

ἑτέρας. ΟΙδ85. ἑτέρων 
ΤΆ ΨΌΙΙ. ΑΔ Κυαορ. 26, ὅ παρ᾽ 
ἀμφοτέροις τοῖς πράγμασι 
οοπίουι ἰάεπιαιιο δὰ Ὀίοη. Ρ. 48 
54. ΘΟΙΡΙ τα οἰ πιβηιοαϊ Θχθιηρ ἃ 
δαποίαν[. 

ὕδρ. 64. 81. Τοὺς ᾿4ϑη- 
ναΐίους ὑμῶν, απἱ εχ γΟὈ 5 
ΑἸ δηΐοη565 5απί, -- πάλιν 

--- 



τῷ 
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τάδε ὑπομιμνήσκω, ὅτι οὔτε ναῦς ἐν τοῖς νεωσοί-- 
κοις ἄλλας ὁμοίας ταῖσδε οὔτε ὁπλιτῶν ἡλικίαν 
ὑπελίπετε, εἴ τε ξυμβήσεταί τι ἄλλο ἢ τὸ χρατεῖν 
ὑμῖν, τούς τε ἐνθάδε πολεμίους εὐθὺς ἐπ᾽ ἐχεῖνα 
πλευσομέμους καὶ τοὺς ἐχεῖ ὑπολοίπους ἡμῶν 
ἀδυνάτους ἐσομένους τούς τὲ αὐτοῖ καὶ τοὺς 
ἐπελϑόντας ἀμύνασϑαι. καὶ οἵ μὲν ἂν ὑπὸ Συρα- 
κοσίοις εὐθὺς γίγνοισϑε, οἷς αὐτοὶ ἴστε οἵᾳ 
γνώμῃ ἐπήλθετε, οἵ δ᾽ ἐχεῖ ὑπὸ “ακεδαιμονίοις. 
ὥστε ἐν ἕνὶ τῷδε ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἀγῶνι καϑ- 
ἑστῶτες καρτερήσατε. εἴπερ ποτέ, καὶ ἐνθυμεῖσθε 
καϑ'᾿ ἑχάστους τὲ καὶ ξύμπαντες ὅτι οἱ ἐν ταῖς 
ναυσὶν ὑμῶν νῦν ἐσόμενοι καὶ πεζοὶ τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις εἰσὶ [καὶ νῆες] καὶ ἡ ὑπόλοιπος πόλις 

πλευσομένους γαί. 
Τι: πλευσωμένους Τι πλευσουμένους το αὶ. 

Αὐρ. ΟἹ. ψεη. Τ. Βερ. Ματο. Ε. Τιυρά. 
Ἀρυὰ ΤῊ. οἱ πλευ. 

σουμένους οἱ πλευσομένους Δατη!ἰ{πγ, Οἱ, Βίδ ἢ}, Οπααβί. ουϑιης 
Ρ. 19. 

ὑμῶν ψαί. 

8 Ὡ. ἑκάστους καὶ ξύμπαντες Ὑαὶ. 
ἢ οὑπὶ ναΐ, πιὰ} οοαά, ὉΠ]. 

Αὐ οἵ, 1860, 8. 1 θά, 8. 

- Ξ » 
αὖ. Οἵ, «ἅη. 46. -- ἡλικέαν, ταῖς ναυσὶν ἐσομένοις: 
ἴᾳν δ η ὑπύθτῃ, Οἔ, δάη, ΥἹ 34, 8, 
-Ξ εἴ τε ... κρατεῖν ὑμῖν] 
εὐφημότατα ἠνίξατοτὴν ἥτταν. 
5080]. γιάοηάαπι, ἀβῖίυν, π6 ἴη- 
5: ΠΟ πὶ 510 ἄλλο ἢ τὸ Ἀρατεῖν, 
Τυμη δὰ τούς τ᾽... ἐσομένους 
τηθΠί8 Τδρείθη πὴ εδὺ ὑπομι- 
μνήσκω, -- ἐπ᾽ ἐκεῖνα, 16 
ἐπὶ τὰ ἐκεῖ εἶνε τὰ οἴκοι ὑμῖν. 
Οὐ. Ρἤαρκ. δὰ Επν. ΑἸο. 866. --- 
τούς τε αὐτοῦ, 5εἰ]. ὄντας 
πολεμίους. 

8 2. ὑπὲρ ἀμφοτέρων, 
ΠῚ αἰγϊβα 8, οὐ 115 4] ἷο οἱ 
115. αἱ ἀοτηὶ Βαπηί, δαηΐ ᾿ϊἀ 6 πὶ 
41 δηίοδο οἵ μέν -- οἵ δέ 
ἀἰβυϊποίΐοπθ 5θοθυμαηΐαν, --- ὅτι 

Σὺς - 

οἱ ἐν ταὶς ναυσὶν. .ι᾿4ϑη- 
νῶν. ὐΟπυοηΐαπι οἵ ἐν ταῖς 
ναυσίν πο Ροβδιιηΐ Πᾶν 85 6556, 
Ηδυν. ἴῃ Μηριηοβ. πον. 8561.. Π]Ι 

ΡΩΝ ΗΝ ον ΧΆ 
Ῥ. 802 οοττοχὶς οτὲ ἐπὶ τοῖς ἐν 

οἷ ΤΠΔ ΠΪθ 115 Θ ΟΥ̓], 4 πὶ ἴῃ 
μᾶνὶθ 5 νθϑίσὶ 5 ΙΠῸΧ οὐπηΐ, 
6558 ΑἰΠο πη ΘΠ5ῖθ 5 οἱ ρ6- 
ἀδβδίτοβ οορὶδϑ οὐ πᾶν δ]θ8 οἱ 
για πηι οἰν᾽ αίθιῃ οἱ τὴᾶ- 
Βηαπὶ ποθὴ Αἰ 6 ἢ ΔΥΆΠ1. ““ 
5684 80 ᾿ιυῖτ5 [οοἱ Βοηίθηιῖα ΔΙ 16 Π ΠῚ 
εβδύ ἴῃ τη ηϊθῈ85 (1. 6, ἴπ ρΡο- 
[6508 ἐ 6) 65 56, Αἀδογιρίθην) 
Ρυίαπηιβ καὶ νῆες αὖ ἱπερίο 
ααοάδηι ΠἰὈγασῖο δα ἱπίουργθίδη- 
ἀὰπὶ καὶ πεξοί εἶσι, αποα γναϊοί 
ΠῸ0Ὴ 50] πῃ οἰ αββίαυίος;, 564 6 {18 ΠῚ 
Ρθάϊτ68 6586.-- οὗ... ὑμῶν 
νῦν ἐσόμενοι; ααϊ γο- 
Βύγ απ πὰ Ὁ 1 πᾶνδὺυ8 
ΘΥα ηΐ, Ρδγβ δηΐηὶ τὸ διατεί- 
χισμα 60, 2 οεὐδίοαϊίαν! ογαηΐ. --- 
ἡ ΣΡ ΕΣΣΙΞ πόλις. Οἵ. 
486 77, 7 ΝΙοῖα8. ἀϊοῖς ἄνδρες 
γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη 
οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί. -- 

ΟΣ 

᾿ἀϑηναῖοι 
5 τ 

αυτοι. 



οἵ Συρακό- 
σιοι ἀντιπα- 
ρασκευάξον. 
ται, καὶ οἵ 
τεστρατηγοὶ ς 
καὶ Γυλιπ- 
πος παρα- 
κελεύονται 

αὐτοῖς. 

148 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, ξε΄. ἕς. 

χαὶ τὸ μέγα ὄνομα τῶν ᾿4ϑηνῶν, περὶ ὧν, εἴ τίς 
τι ἕτερος ἑτέρου προφέρει ἢ ἐπιστήμῃ ῇ εὐψυχίᾳ, 
οὐκ ἂν ἐν ἄλλῳ μᾶλλον καιρῷ ἀποδειξάμενος αὖ- 
τός τὲ αὑτῷ ὠφέλιμος γένοιτο καὶ τοῖς ξύμπασι 
σωτήριος." 

θῦ. Ὁ μὲν Νικίας τοσαῦτα παρακελευσάμενος 
εὐθὺς ἐκέλευε πληροῦν τὰς ναῦς. τῷ δὲ Γυλίππῳ 
καὶ τοῖς Συρακοσίοις παρῆν μὲν αἰσϑάνεσϑαι, 
ὁρῶσι καὶ αὐτὴν τὴν παρασκευήν, ὅτι ναυμαχή- 
σουσιν οἵ ᾿4ϑηναῖοι, προηγγέλϑη δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἡ 
ἐπιβολὴ τῶν σιδηρῶν χειρῶν, καὶ πρός τε τἄλλα : 
ἐξηρτύσαντο ὡς ἕκαστα καὶ πρὸς τοῦτο᾽ τὰς γὰρ 
πρῴρας καὶ τῆς νεὼς ἄνω ἐπὶ πολὺ κατεβύρσωσδαν, 
ὅπως ἂν ἀπολισϑάνοι χαὶ μὴ ἔχοι ἀντιλαβὴν ἡ 

᾿4ϑηναίων Ὅλη. ει γαϊ,, 
Βουρίαμη, νῶν. 

τε ἑαυτῶι δαὶ. 
Οδᾶρ. 6ὅ. 81. τοσάδε Ναί., αἰιοὰ ἰηίογάτπι οἰϊδπι δα βιιρουϊοντὰ 

Βρθοίανα νἱαϊπιιβ ἴῃ δᾶη, ὅ9, 1. 

ἴῃ απὸ ἰᾶηπθὴ ναΐων [ἰ{ιουῖθ ΒῈρ6᾽- 

περὶ ὧν οπι ἀποδειξάμενος 
Ἰαπρθηᾶδ 6586 ἀοοθί Βαα., 40] 1} 
οοηβθααθηϊ ἀποδειξάμενος πο- 
ποθὴ τοῦ ἀγωνίξεσϑαι να]ὶ 
ἴηθ5586, ὕδγίθ περὶ 
Ρτο ααἰθὰ5 (ροαϊθα5. οὐ το]]- 
αὰἃ οἰνιίαίθ οἱ τᾶρη0 ΠΟΠΊΪΠΘ 
ΑἸΠοπδγιη). Ρϑαϊο ροϑβί δίίθπᾶθ 
ΒΌΔν ΘΠ] ΔΘΑῸΔΌΙ 86 ΒΘΥΠΊΟΙΪΒ 
ν ΘΟ ΠῚ ΘΟΙΠοΘδ ΟΠ θιη τίς τι 
ἕτερος, ἑτέρου, αῷ ἀρὰ ῬΪαί. 
ἄλλο ἄλλῳ μηδὲν μηδενί(ϑορ!!. 
251 4). --- ΟἈἀποδειξάμενος. 
Ἐβίπθ 858 οβίθη 8η5 ἃῃ δυάίθη- 
ἄσῃι εβδί τὴν ἐπιστήμην ἢ εὖ- 
ψυχίαν Ἦοο γΘΥΙῈ5 ν᾽ βίαν. 

ὕὰρ. θὅ, 8 1. ἡ ἐπιβολὴ 
(.. 6. ἡ μέλλουσα ἔσεσϑαι ἐπι- 
βολὴ) τῶν σιδηρῶν χειρῶν. 
Οἷ, 62, 8, αὶ ρῥ] αν 8115 ἐπιβολαί 
τδρϑυίταν,, τιῦ ῬΙΘΓΆΤη αἴθ, Ὁ] ΟἸαΠῚ 
ῬΙαΓΑΙΪ χειρῶν οοπϊπηῃρίίαν, ΟΝ, 
ῬῸ]1, 1120, 6 βἰηρυ!ανὶβ 516 
Ιερῖθαν Ζοη. Ἄπη. ΙΧ 12 Ρ. 201. 
Ἔ ὥ. “τῆς νεὼς ἄνω ἐπὶ 

πολύ. Τῆς νεὼς ρῖὸ νεὼς 
ἑκάστης τανῖον Ἰοσαίίο, δἱ οὐἶτι5 
ΘΧΘΙΡ] απ ἴῃ ΡτομρΡίι οϑί 602, 8 

ὧν Βοηδηί: 

πρὸς τὰς τῶν ἐπωτίδων πα- 
χύτητας, ᾧπερ. μάλιστα ἐβλα- 
πτόμεϑα, χειρῶν σιδηρῶν ἐπι- 
βολαί, αἱ σχήσουσι τὴν πάλιν 
ἀνάκρουσιν τῆς προσπε- 
σούσης νεώς. Νὴ 4558., αἱ 
Δ|18η8 ΘΧΘμρία βἰηραϊανῦῖθ 60]- 
Ἰθοῖῖνθ ροϑβὶθ (οἵ, δάη. 1 4, 2. 
ΠΕΕΤδυ τ ΔΙ ΕΣ δα 1 ἘΉΛΟΙς 
Βούμἢ, ὅγηι. ρ. ὅϑ8 58ᾷᾳβ. ἤαϊΐϊο 
Ιοοοὺ 51}}1}}}5 οϑύ βδοῖὺβ 15, αΌ ΘΠ 
ΡῬυϊμηατη οχοϊίανύ ΝΥ α55. Ια, 
οὔδηι Χο. γι. ΠΊ1, 2ὅ. Οἱ. 
Κγυθο. δὰ ἀπᾶῦ. ΠῚ ὅ, 11." 
ΗδΥ1]. Ααᾶ. δἄη. 1 14, 8, ΤΠ 
δ.,.,4: δποίϊνιϑ δαΐθ 51185- 
ῬΘΠ505 δβδί ἐχ ἐπὶ πολύ ἴουπηυϊὰ. 
ΟἿΣ αἀὐπο Τ' 10 2. τ- ΟΡ ἘΣ 
βύρσωσαν, ὅπως οοΐ. σι. 
Ῥο]}]. 1 120 πρὸς δὲ τὰς ἐπι- 
βολὰς αὐτῶν [τῶν σιδηρῶν 
χειρῶν] ἀντεσοφέξοντο βύρσας 
προσηλοῦντες πρὸς, τὰ τοιχί- 
σματὰ τῶν νεῶν, ὅπως ὁ σί- 
δηρος ὀλισϑαίνῃ πρὸς τὸ ἀντί- 
τυπον ἀντιλαβὴν οὐκ ἔχων. 
-- ὅπως ἂν ἀπολισϑάνοι. 
ΟΥ, δάμη. ὟἹ 91, 4. 
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8 χεὶρ ἐπιβαλλομένη. καὶ ἐπειδὴ ἑτοῖμα πάντα ἦν, 
παρεχελεύσαντο ἐχείνοις οἵ τὲ στρατηγοὶ καὶ 1 υλ- 
ἱιππὸος καὶ ἔλεξαν τοιάδε. 

06. (Ὅτι μὲν χαλὰ τὰ προειργασμένα καὶ 
ὑπὲρ καλῶν τῶν μελλόντων ὃ ἀγὼν ἔσται, ὦ Συ- 
ραχόσιοι καὶ ξύμμαχοι, οἵ τὲ πολλοὶ δοκεῖτε ἡμῖν 
εἰδέναι (οὐδὲ γὰρ ἂν αὐτῶν οὕτως προϑιμως ἀντ- 
ελάβεσϑε), καὶ εἴ τις ἡ ἐπὶ ὅσον δεῖ ἤσϑηται, 

3 σημανοῦμεν. ᾿Αϑηναίους γὰρ ἐς τὴν χώραν τήνδε 
ἐλϑόντας πρῶτον μὲν ἐπὶ τῆς Σικελίας καταδου-- 
λώσει., ἔπειτα δέ, εἰ κατορϑώσειαν, καὶ τῆς 1Πε-- 

λοποννήσου τὲ καὶ τῆς ἄλλης ᾿Ηλλάδος, καὶ ἀρ- 
χὴν τὴν ἤδη μεγίστην τῶν τὲ πρὶν ᾿λλήνων καὶ 
τῶν νῦν χεχτημένους, πρῶτοι ἀνθρώπων ὑπο- 
στάντες τῷ ναυτικῷ, ὡπερ πάντα κατέσχον, τὰς 
μὲν νενικήκατε ἤδη ναυμαχίας. τὴν δ᾽ ἐκ τοῦ 
εἰκότος νῦν νικήσετε. ἄνδρες γὰρ ἐπειδὰν ᾧ 
ἀξιοῦσι προύχειν κολουϑῶσι, τό γ᾽ ὑπόλοιπον 
αὐτῶν τῆς δόξης ἀσϑενέστερον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἐστιν 
ἢ εἰ μηδ᾽ ὠήϑησαν τὸ πρῶτον. καὶ τῷ παρ᾽ ἐλ- 

8 8, πάντα ἑτοῖμα ΟΥ̓ΉΙ65 ργδοίον αΐ,, ΚῸ ΘΟΙοοαἰοπἶ5. ἰπ- 

οοηδβίαπίϊα δαάδοῖϊουϊ οοπϊδοίουϊ νοοα απ πάντα ϑβυβρθοίαπι ἢ δι, 
Οἷ, δάη. 1 8, 4. 

Θάρ. 06. 8 1. οὕτως αὐτῶν οὐπεβ ρτγδορίοι Καί. 
8. 2, ἔπειτ᾽ εἶ οἴηποβ ργϑοϑίον αῖι., φαΐ ᾿ἰ 6 τὲ Ῥοϑβί Πελοπον- 

νήσου οτι. (Οἰ, 84, 2. ὙΠῚ 82, 1. 
ἤδη, 4ιοα ῬΥΟΧΙΠΊΟ νῦν Ὀ6Π6 Τοβροπαθί, οχ δαί. ἰπβϑυαῖϊ ΒΕΚΚ, 
8 8, ἀκολουϑῶσι Ναῖ. εὐ ποππυ}}} ἀδργαναι, νυ]ρο κολου- 

σϑῶσι. Αἱ νὶά. Καθηῃη. [πᾶὰ. νϑὺῦ, ἀπΠοΠ, οὐ Κυπθο. ἜΝ 
τό γε λοιπόν δαί. 

8. 8. οἵ τε στρατηγοὶ καὶ 5υ5ιϊἰπυϊβθιϊθ οἶα556, 4ὺ8ἃ 
11 οὰαμπμοίᾶἃ ΟΡεϊη ποΥαπί. 
Θθηΐθη 6. οᾶτιδα ΑΥΠ. ΘΟΠΙρᾶΓαί 
ΙΥ 92, 8. --- ἐκ τοῦ εἰκότος. 

Γύλιππος, οατῃ ἰρβοῦὰπι ἀπ- 
.Ξ τὰπὶ αὙἹρΡρα5. Οἱ, 69,1. 

σαρ. 66. 81. Ὄτι καλὰ 
τὰ προειργασμένα. 6 ἐστί δῖῖο ἰΐογιηι 68, 8. ΟΥ, Μαια, αν. 
δῖο ΟἸΣΪΒ50. οἵ, δάῃ, ΙΝ 1206, 1. Ρ. 1984 εἱ δύῃ, . 51,2. 
-- αὐτῶν, τῶν προειργασμέ- ὃ 8. αὐτὸ ΡΠ ΠΗ 
νων "δὲ τῶν μελλόντων. Οἵ. εἰ οοι, Μιὰ. Μαι}. ΣΠΘΡΉΡᾺ 
89, 2. 8. εἴ 8 468; 6. -- πελέκι 
β τὶ ᾿4ϑηναίους. Ῥεμᾶθί μι! αι προύχειν. Οἱ, δάη. 

αὉ ὑποστάντες. --- ὑποστάν-  ΟΙΡΥ΄ΥΝ 08, Ξ- πὴ πρῶτον, ἃ Ὁ 
τες κατέσχον. Ρονὶ.: Ἀγ θορ τι ΚΕ, 1ὅ, 1. -- τῷ παρ᾽ 

ἐν τῷ λόγῳ 
οὖν πρῶτον 
μὲν ἀποφαί- 
γνουσιν ὅτι 
καλά ἔστι 
καὶ μεγί- 
στην ἐλπίδα 
παρέχοντα 
τὰ προξιο- 
γασμένα, δι΄ 

Ἄ48η- 
ναῖοιπεπὸν- 

ὕὅασιν. 



ἔπειτα ὅτι 
τὰ σφέτερα 
ἀκμάξει καὶ 
τήν τὲ ἀντι- 
μίμησιν τῆς 
παρασκευῆς 

180 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, ἕξζ΄. 

πίδα τοῦ αὐχήματος σφαλλόμενοι καὶ παρὰ ἰσχὺν 
τῆς δυνάμεως ἐνδιδόασιν᾽ ὃ νῦν ᾿ἀϑηναίους εἰκὸς 
πεπονϑέναι. 

οι. 
ς τὰ ᾿ , ς , , τ 
Ἡμῶν δὲ τὸ τὲ ὑπάρχον πρότερον, ᾧπερ 

καὶ ἀνεπιστήμονες ἔτι ὄντες ἀπετολμήσαμεν, βε- 
βαιότερον νῦν, καὶ τῆς δοκήσεως προσγεγενημένης 
αὐτῷ [τὸ] κρατίστους εἶναι, εἰ τοὺς κρατίστους 

Οάρ. 67. 8 1. 
σαμεν τοί οἰ θη ἀ πὶ 6ϑί, 

ὑμῶν ρ]οτίαᾳιθ οοά., φαοὰ ρτορίοι ἀπετολμή- 

καὶ δηίε τῆς δοκήσεως οτη. 1. Ατὑσ. 455, Μ. δα ποηηα]}, 

ἐλπίδα... σφαλλόμενοι. 
ΟἿ ΙΝ 62, 8 τῷ παρ᾽ ἐλπίδα μὴ 
χαλεπῶς σφαλλέσϑω οὐ 10] 86η. 
ὐπι ἃπίοη τῷ παρ᾽ ἐλπίδα 
ΠΟῚ ροϑϑὶῃηί βἱσηϊ ἤοατο ΡΥδοίθυ 
ΒΡ61ὴ, 50 τῷ ἀνελπίστῳ, 
ἀπροσδοκήτῳ, Θϑηθίϊνιβ τοῦ 
αὐχήματος πορΊβοίδ Θοποϊπηϊίαία 
ΔΙ ΓΕ 5 τ] ΘΙ θνἢ ᾿ἰππρθηάι5. οϑί 
οαπὶ σφαλλόμενοι. Οδτία. «αὶ 
πᾶποὸ ἰπδοαμδ]ϊταύθια πδπα ἔθγθη- 
ἀπ 6558 ραΐϊδηΐ, 605 8υΐ τῷ ἀε- 
ἴεν ορουίθί δαί τῷ. . σφαλλο- 
μένοι ἷ ἰΐα ΘΟοΙΡ 9 ΓΘ 'φιδδὶ ΒΟΡρ ΠῚ 
50 τῷ σφαλλεσϑαι νεὶ 
τῷ σφαλλομένῳ. ΝᾺ, 
ἩδΙ μηδ πὶ σοπίθούαγαπι καΐ τῷ 

σφαλλόμενοι νἱχ αυ͵5- 
ἀαδηι ΡΥΟΡΘΡΙΙ. --- πα ὰ ἰσχὺν 
τ δυνάμεως ἐνδιδόα - 
σιν, εἰλᾶτῃ ἰηΐνᾶ ροίθπιϊδο 
ΨΙΠῈΒ. ΒΠΙΠΙΟΒ,; ΠΕ πὶ: ἢ ἢ. 
,, Ἰσχὺς τῆς δυνάμεως νἱ- 
ἀδαῖαν αὐἰάθπὶ 6556 τοαπηάδηιςᾶ 
οὐ ϊομἶβ, 568 ἐσχύς Ῥγορυΐθ εβί 
νοχ πιράϊαθ β᾽θηὶ Ποα  Οἢ 5 οἱ 
ναοὶ ἰὰ αποὰ αυΐ8 ἰσχύει." 
ΒΙοοπιῖ., αυἱ φομ ονὶ νου θὰ 
ΡΙΜΙΟΙ. 46 ̓ Μαπά. ἀήττητός͵ ἐστι 
κατὰ πολλὴν ἰσχύος ῥώμην. 
Αἀᾷά. ἰσχύος κράτος ϑ0ρ|,. 
ῬὨΙ, ὅθ4ά εὐ τὸ κράτος τῆς 
ἰσχύος αὐτοῦ Ῥαυϊ. δα Ἐρ]!. 
1.19. 

ὍΔρ. 6. 81. τὸ ὑπάρχον 
πρότερον, ἰᾶά αυοάἂ ρτγῖυβ 
πΟὈἷ5. ἔαϊύ, 1, 6. Δ π᾿ Π185. ΟΥΪῈ5 
ΠΟὈ 8 ἰπβίταδ, Κυθθρον ἰάτήθη ΡῪἷ- 
βιϊπαπι ρούθη 8 πὶ ὙΠ} 6556," 

αδη ἱπίογργθίδι θη θ πὶ [58 πὴ 
6586. ἰηΐγα διπλασία ἕκαστου 
ἡ ἐλπίς οβίθπαϊ, --- ἀπετοῖ- 
μήσαμεν. το Πποο δ)εἰάῃ. 
Ῥαγθῦρ. ρ. 18 ἀντετολμήσαμεν 
οοηΐ, 864 γϑοίθ ΟἸ855. ἀποκὲν- 
δυνεύειν Ν' 81], ὅ ΘΟΠΙρΑΓΑΤῚ 
ἰπ5510, ουἱ 8αἱ ροίθϑί ἀποπειρᾶ- 
σαι 86, 1, -- τῆς δοκή - 
σεως, ἘΕ ΑΒ ΒΕ ΗΕ ορῖ- 
πἰϊοπε: (ἿΠ 80: 5 [πο] 
κρατίστους εἶναι, 561}. 
ἡμᾶς, ἀπο 6χ ἰῃβθαυθηίὶ ἔνι- 
κήσαμεν Βαρρ!οίαν, Νοη ᾿η06116- 
σίπλιβ ον Ηδῦν. 1. 1, δοοῦβ. 
μρατίστους 50] ΟΘΟυπιὶ ραίανουϊί. 
Οδίθναπη δύ τοῦ 5ου ΘΠ 88ι 
τὸ οπηοπάτπη εδί. Ῥδυρθυδ ΠῚ 
δηΐ πὰὸ Αγ ηθαν ἰΟΟΘΟΥΠῚ 
80, ὅ οὐ ΠΙ 87, 8 σουΡιρίδθ 
Ἰδοίίοποβ οἱ ΟΌΡΙΙ. Ἀπι, 288 τῆς 
ἐλπίδος γὰρ ἄρχομαι δεδραγ- 
μένος τὸ μὴ παϑεῖν ἂν ἄλλο 
πλὴν τὸ μόρσιμον, Ὁ] δοουὺ- 
βδίναη τὸ παϑεῖν ἰᾶ6ο0 ΡΟβΙ τα 
Ἔχ βυϊπηαπί, αὐἷὰ τῆς ἑἐλπέδος 
δεδραγμένος γαϊθδηΐ ἰάθη ααοάᾶ 
ἐλπίξων. Νάᾷμη 5|π|}}}15 ἴηΐον- 
Ῥγθίαιῖο πἴο πο δα {{π οἱ 
ἴδοι! 5. θὰ Ποο ΘΟΡΠΟΟΙΪβ αποαπ6 
Ιοθο Ρυίαπηι5 τοῦ γαϑύϊιονθ. [056 
θη] ΘΟΡΠΟΟΙ 8 ΤῸ διηίϊαυο 
ὨΙΟΥ͂ ΒΟ Ιρϑιύ, συοὰ ἴα]|50 τό ργῸὸ 
τοῦ ἰδοίμη] 6ϑύ, ῬυοΥΒαΒ ΔΘ ΠῚ 
80 [00 Ι0600 6δ8ί ἐπέσχον ἰηΐ,, οαϊ 
τό δἀάϊίαπι οβί, ροϑύ 858 μδυθη8 Π 
81, 4. ὙΙΙ 88, 2, 4108 ΙΟ0005 
ΟἸαββ. αἴενι, -- εἰ... ἕνι- 
κήσαμεν, αποᾷ νἱοϊπηα85. 



ἘΤΟΣ Τ. ΘΕΡΟΣ. (ΙΙ 61.) ΠῚ 

ἐνικήσαμεν, διπλασία ἑκάστου ἣν ἐλαῖρονν τὰ δ δὲ 
πολλὰ πρὸς τὰς ἐπιχειρήσεις ἣ μεγίστη ἐλπὶς με- 
γίστην καὶ τὴν προϑυμίαν παρέχεται. τά τε τῆς 
ἀντιμιμήσεως αὐτῶν τῆς παρασκευῆς ἡμῶν τῷ 
μὲν ἡμετέρῳ τρόπῳ ξυνηϑη τέ ἐστι καὶ οὐκ ἀνάρ-- 
μοστοι πρὸς ἕχαστον αὐτῶν ἐσόμεϑα᾽ οἱ ὁ᾽. ἐπει-- 
δὰν πολλοὶ μὲν ὁπλῖται ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων 
παρὰ τὸ καϑεστηκὸς ὦσι. πολλοὶ δὲ καὶ ἀκον- 
τισταί. “χερσαῖοι ὡς εἰπεῖν ᾿Ἵκαρνᾶνές τε καὶ ἄλλοι 

ἐπὶ ναῦς ἀναβάντες, οἱ οὐδ᾽ ὕπως καθεζομένους 
χρὴ τὸ βέλος ἀφεῖναι. εὐρήσουσι, πῶς οὐ σφα- 
λοῦσί τὲ τὰς ναῦς καὶ ἐν σφίσιν αὐτοῖς πάντες, 
οὐκ ἐν τῷ αὑτῶν τρόπῳ κινούμενοι, ταράξονται:; 
ἐπεὶ καὶ τῷ πλήϑει τῶν νεῶν οὐκ ὠφελήσονται, 
εἴ τις καὶ τόδε ὑμῶν. ὅτι οὐκ ἴσαις ναυμαχήσει, 
πεφόβηται᾽ ἐν ὀλίγῳ γὰρ πολλαὶ ἀργότεραι μὲν ἐς 
τὸ δρᾶν τι ὧν βούλονται ἔσονται, ῥᾷσται δὲ ἐς τὸ 

8. 2. ἕκαστον Ναί., ἑκάστην Ατ. Οπν., τὴν ἕκαστον Μ., τὴν 
ἑκάστην ΛΟ] 14 αὶ, 

ἐν τῷ ἑαυτῶν δαι,, ἐν τῷ αὐτῷ ΡαΙ. ει. Τπιρὰ, ατ, Μ, 1. πὶ. 

ΟἿ, δάη. 119,3. --- διπλασία 
ἑκάστου (5:1}}. ἡμῶν) ἡ ἐλπίς, 
φορὰ δὰ 01 ἤν πη πὶ ῬΥΙΟΓΘΤῚ 
ΔηΪΠ. πὶ δόκησις 118 Δοοθϑβίϊ. 

ἀϊουπι. [βῖπθ Θοπίθπηρίι} Εν, 
Ἀπάτοτη. 451 ναύτην ἔϑηκεν 
ἀντὶ χερσαίου κακόν, ΕΥ̓ΘΟΡΓ. 
(855. 480 ἀγρότης χερσαῖος." 

δ 2. τὰ τῆς ἀντιμιμή- ΒΙοοπιῖ, ἢ τὸ εἴ, 60, 4 εἐ 1δὶ 
σεως... ἡμῶν. ,,ἴ. 6. τὰ ἐν ἅη. -- ὅπως χαϑεζομέ- 
οἷς ἀντιμιμοῦνται ἡμᾶς [νε! 70 δὺς οἰ: ἀφεῖναι, αποπιοάο 
Ροιϊα5 τὴν παρασκευὴν ἡμῶν]." 
ΒΙοοτη,. 6 γϑ οἵ, 62, 2. ὃ. - 
ἀνάρμοστοι, ᾿Ἰηιραναιῖ. 
ἀκοντισταὶ χερσαῖοι) ὡς 
ἐν τῇ πρώτῃ [142, 1] ϑαλασ- 
σίους εἶπε τοὺς ἐμπειρίαν 
ἔχοντας τῶν ναυτικῶν, οὕτως 
ἄρτι χερσαίους οὐ τοὺς ἠπεί- 
ρώτας, ἀλλὰ τοὺς ἀπείρους 
ἁγαλάσσης λέγει. ὅ61101. ΡτΟορν. 
χερσαέίους, ὑοΥΥΓΘΟΒύγ 65, Ρ6- 
ἴὰν δῃϊπιαϊ α χερσαῖα, τοΥΓᾺΘ 
ἰδπίιπι δἀβιιρία, δα αθ ἰσηαγα, 
Βαυ, Ἱπιρτοριαπι ἀ511ΠῚΔ ᾿ϊο 
ὡς εἰπεῖν (οἵ, Δἄη. 1 1, 3) ἰη- 
ἀϊοαι. »» ΟΠ οΙηρ.1 ΠῚ Ἰβίιν]) 
αἰοία η] δῖ, αὖ οαση ΠΟΒιγὶ πδιίδα 
Ιδῃ ἀβηθὴ ψνὲὶ ἰδπά-] ΟΡ 6 Υ8 

βΒϑθάβθηΐθβ (βῖνθ ἱπίθν β6άϑι- 
ἀπ τη) 6] απὶ δηλ τ6γ6 ΟΡΟΥ - 
τ68ι. Νοηρα ἴῃ ἰθῦγὰ οαΠῚ ΡΓῸ- 
ουγβὰ (οἵ, 1ἦν, ΧΧΧΙΝ 89, 8) 
501Π| ογδηΐ ᾿ἰδουϊαυὶ. σφα- 
λοῦσι, ἴῃ 8 18 π| 11 ἃ {6 1ῃ δὰ - 
ἀποοηῖ, -ο ἐν σφίσιν αὖ- 
τοῖς. ΟἹ. δάη. ΙΝ 2, 9. Ὶ 
“3 1. -- οὐκ ἐν τῷ αὑτῶν 
τρόπῳ κινούμενοι) οὐ κατὰ 
τὸ σύνηϑες ἕκαστος ἐπὶ τῶν 
νεῶν κινούμενοι. 8601. ἢ ἐν 
ΡΥδορ. νἱά. Μαιίι}, ἀν, 8 5177 ρ. 
1348. εὐ αἄη.1 97, 2. -- ταρά- 
ξονται. [Ιἴὰ ἴᾶπὶ 806, θ. 

8. 8. ἐν ὀλίγῳ Οἷς δά, 11 
84, 1, --- ἐς τὸ βιάπτεσϑαι. 

καὶ τὸ πλῆ- 
ϑὸος τῶν 
᾿ϑηναίων 

οὐ δεῖ φο- 
βεῖσϑαι. 



τέλος δὲ ἐς 
ὀργὴν προ- 

102 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Η, ἕξ. ξη΄. 

βλάπτεσϑαι ἀφ᾽ ὧν ἡμῖν παρεσκεύασται. τὸ (δ᾽ 
ἀληϑέστατον γνῶτε ἐξ 
πεπύυσϑαι" 

ὧν ἡμεῖς, οἰόμεϑα σαφῶς 
ὑπερβαλλόντων γὰρ αὐτοῖς τῶν κακῶν 

καὶ βιαζόμενοι. ὑπὸ τῆς παρούσης ἀπορίας ἐς 

ἀπόνοιαν καϑεστήκασιν οὐ παρασκευῆς πίστει 

μᾶλλον ἢ τύχης ἀποκινδυνεῦσαι οὕτως ὅπως δύ- 
νανται, ἵν᾽ ἢ βιασάμενοι ἐχπλεύσωσιν ἢ κατὰ γῆν 
μετὰ τοῦτο τὴν ἀποχώρησιν ποιῶνται, ὡς τῶν γε 
παρόντων οὐκ ἂν πράξαντες χεῖρον. 

08, Πρὸς οὖν ἀταξίαν τὲ τοιαύτην καὶ τύχην 

8 4, 
πράξαντες Τ᾿. Ατρ. Μ., 

ςί. Μφμ, αν. 8 ὅ85 Ὁ οχίν. -- 
ἀφ᾽ ὧν... παρεσκεύασται. 
θ68 πη τοιτηξ ταυῖοσα νἱα, Μίδιῃ. 
ατ. ὃ 478 δάη. 1. Κυποθο, ὃ 
Ὁ. 10 8 6η: Ὁ, 66 ἀπό, ῬΙῸ απὸ 
ἴῃ 50}}0]. Ἡξιίτετς ὑπό Ιοοὶίαν, 
δὴ: 29, 1: 
ὃ 4. ὑπερβαλλόντων. 6 

1ηἰγϑηβιίῖνο Ππαϊη5 νοὶ τιϑὰ οἴ, 
δάῃ, 1ΙἜἙ 8. 2. οἱ ΜομΕ. δα ἔπι, 
ΑΙο. 1082. -- καὶ βιαξόμε- 
νοι. δ καί οἵ, 44η. 1 θὅ, 1. --- ἐς 
ἀπόνοιαν . ἀποκινδυ- 
νεῦσαι. .,»Οβίεπάθης ΔΟΌ ον 68, 
ἀποτηοᾶο [51 ςοδὰ. Ἰδοιΐοποπι ἀπο- 
κυνδυνεύσει 5οΥνοΙη 115} ΟΥΑΪΠΔΥΙ 
Ῥοβϑβίηύ ἤᾶθο νϑυθδ, τὖ 6Χ 115 Θ0Π- 
πηοάτι5 56 η 5115 δ οἰαίπν, ἔρο ΠΟ 
νἱάθο, 564 5ΞΌΒΡΙΘΟΓ ΞΟ ΠοΙαβίθη Ι6- 
οἰββε ἀποκινδυνεῦσαι. Ηοο πιο 
ΟἸΑΤί ΟΣ 6 Πα γτράαϊ 6 5θηίθη τη οἱ 
οὐδίϊο Ἀρί8 ἴῃ ̓ ὰπο πη 1} Ρτο- 
σθαι: ἐς ἀπόνοιαν καϑεστή- 
Ἀασιν ἀποκινδυνεῦσαι οὕτως 
ὅπως δύνανται, οὐ μᾶλλον 
πίστει παρασκευῆς ἢ τύχης, 
60 ἀριηθηίϊαο νοποῦπηΐί, αἱ 
ΠΟ ἰδηΠ] ἃρραϊδᾶίθ 510 
4αδτῃ ἱποογίᾶ ἔογίππηδο Δ] 6 ἃ 
σοηὔὶϑὶ ρουϊοαϊατη, α4πο0- 
Οὔ αὰ6 ποἀο0 ρΡοβϑβιυμί, ἴᾶ- 
οοΥο νοϊϊηι. ΦΚ. φ8π- 
αὐλὴ 50] 5.65 50.106 }5 οὐ τῇ 
παρασκευῇ δηλονότι πιστεύον- 
τες, ἀλλὰ διακινδυνεῦσαι 
σπεύδοντες ἐπὶ τῇ τύχῃ τὸ 

ἀποκινδυνεύσει οοαα, ΟΓ, «αη. 
. - ,’ 

γ6] Ια! πραξοντες. ΘΕ 5 δ ηῷ: 

μέλλον ποιοῦνται ἰοίαπι ἐπαῃ- 
ἰδίαι ΤΠυοΥ ἀἸ ἀθαπὶ τηδοὶβ τηῖ!- 
ἰανὶῦ, αυδηῚ τί ΘΕΠῚ ἀποκινδυ- 
νεῦσαι Ιερ ββθ ἴπρα δΧχ δἷιβ γϑὺ- 
15 ΘΟΠΠρ 88, ἰαπηθη ΠυΪΚΘΥῚ θη θη- 
ἀαίο ρῦῸ δου παῦθηάα δϑί, 
Ναπὶ οοη!άθηια ἴθ δρρᾶτγδίιι 
Ῥοβὶία οπληΐηο ἃἸϊθηἃ οϑύ ἃ 4ἀ6- ὑἰ 
Βρδγδίίοπθ; ἴογίπθηδϑθ δαςθπὶ μθυῖ- 
οἰ δι οηθθ. πῸὰ Παϊΐϊμβ Οϑιιβ8 ΠῚ 
6586 ραίρί, βε4 ροίϊι8 ἀδβρεῦα- 
το Πθ 1, αΠ86 ΘΧ ΥΘΙΤΠῚ ΔΠΘ. 5.115 
οΥὐἱίαν, ΡΘΡΙΟἸἰα πὰ]; ἐππὶ ν γῸ Τὸ- 
οθρίᾳ ἀομλθτηῃ 11 οπιοπάδιϊοηθ 
οὕτως ὅπως δύνανται, μαθθης 
4αοοῦπι ἱπηρ δἰ)", --- ὡς τῶν 
γε παρόντων... χεῖρον, 
αποὰ ρΡγδοβοηςίὶ 4 αἱ ἀ 6πι Γ6- 
γατη οοπάϊοϊοπο ροῖὶπ5 (εἴ. 
δάῃ, ΥἹΙ 89, ὅδ) 56 ΠΟἢ 65586η 
πὰ θι(αΥ]. 

ὕαρ. 68. 81. Πρὸς οὖν 
ἀταξίαν ... ΡῬΙΘΡαπια τι ααὶ- 
θη) προσμίσγειν τινί ᾿ἀἰοίίαν; 
564 προσμίσγειν πρός τινα ἀὸ 
δ͵ΙηΪοο σον οοηρίθδϑα ἰδ 22, 1 
Ἰεβίπηιβ, δία ὧἀθ ΠΟΒ1Π1 ποὴ 
ΤΠ 5. ΤΟΟΙΠΠῚ δϑύ αὰπὶ προῦ- 
βάλλειν πρός τινα, μάχεσϑαιν 
πρός τινα, Θἰ ΠΗ Π8, ,Ταμ]α., οἱ 
βἰσηϊβοαίαν 110 πρός ἰὰ 86- 
γΟΥ505 (οἷ, ὟΙ ὅ8, 1), ργο 4ὰ0 
ἂρυὰ νϑῦθᾶ Ραρπαπαϊ Τιαιϊη8 
οἰἶαπι οὰπὶ ἀἰϊχουῖβ. Νοιηϊηᾶ 
ααΐεπι αὐδίγαοία ἀταξία δἰᾳαε 
ἀναρχία ρτο Ἄσοῃογειΐϊβ 4π86 νο- 



τῷ 
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δ » δ Ἂν ὧᾧ ’ ψὶ 

ἀνδρῶν ἕαυτὴν παραδεδωκυῖαν πολεμιωτάτων θὁογῇ 
΄ [ Α 

προσμίξωμεν. καὶ νομίσωμεν ἄμα {ἐν νομιμτατον 

εἶναι πρὸς τοὺς ἐναντίους οἱ ἂν ὡς ἐπὶ τιμωρίᾳ 
τοῦ 

᾿ς . Ἷ. 

γναμης τὸ ϑυμούμενον, 
προσπεσόντος δικαιώσωσιν ἀποπλῆσαι τῆς 

ἅμα δὲ ἐχϑροὺς ἀμύνα- 
σϑαι ἐκγενησόμενον ἡμῖν, [καὶ] τὸ λεγόμενόν που 
ἥδιστον εἰναι. 

ἴστε. 

ὡς δὲ ἐχϑροὶ καὶ ἔχϑιστοι, πάντες 
οἵ γε ἐπὶ τὴν ἡμετέραν ἦλθον δουλωσόμενοι, 

ἐν ᾧ, εἰ κατώρϑωσαν, ἀνδράσι μὲν ἂν τὰ ἄλγιστα 
προσέϑεσαν. παισὶ δὲ καὶ γυναιξὶ τὰ ἀπρεπέ- 
στατα, πόλει δὲ τῇ πάσῃ τὴν αἰσχίστην ἐπίκλησιν. 

Οδρ. 68. 81. ἐγγενησόμενον ΟΠΊΠ65 Βυϑοίον Ὗαί, 
καὶ ὁπ, 1. πος δβχρυθβϑὶῦ Ὑ8|18, 

σδηζαΡ. πη Ροβὶίαβ. ὙΙά, δάη. 
ΥἹ 80, 8. -- ὀργῇ προσμέ- 
ξώωμεν. ]λν. ΧΧΙ 4], 10 1τὰ- 
4αὺθ νΟ5 660, ΗΝ ΠΟΠ 
60 80] 1Πη}] ἃ πἰπ0, 410 8ἃ6- 
ΨΕΓΒῸΒ 41|105 Ποϑβίβϑ βο δὲ 8, 
Ρυρπηᾶνθ ΥΟ]1η|, 564 οὔ͵ 
ἰη αϊρπαίϊοπο αἀαϑάδτηῃ αἰητ6 
ἴγἃ. Ιγὰπὶ δηΐη [Ρ]Θ πη 416} ἃ 
Ὀ6|]0 «ποαῖθ οὐ ραρσπα δἰ ΘΠ Δ ΠῚ 
γ θυ ΡΥ θηΐία Πα θυ ἷ..ς. Βα. 
Οὗ Τηυο.1 122, 1. Χρη, Ηἶβιί. αν, 
ον" Ἰοδῆν ΠΕΡΉ ΣΝ 11 ΡΞ 
Οἴοῦ Τυβο. ΤΥ 19, 485 οἱ οοπίτα 
ἴθι 22, 80. ΒΙΠΉ]Πον ἃρυὰ Πα 
ϑυμῷ 1 20.5.5. ὀργῇ, ν πὺ: 
καὶ νομίσωμεν ἅμα μὲν 
ΠΣ ϑυμούμενον. ἤκρο 
ΘΟΤΏΡ ἢ Γ65 ΟἸΪΠΊ πη 8}6 1π 6] χ θυ αηΐ, 
ΘΠ μἶβ. ΘΥΓΟΥ ἰῃτευ σία πη ἰη46 
ΟΥ5. δϑέ, απο οἵ δὰ βιρουῖιβ 
ἐναντίους τειι]ογαπί. Οοη- 
ἴπ ησ Θ 411} 65} τὴ νομιμώτατον, 
σαΐα8 ΡΥ θαϊοδιὶ οἸη Πἰᾶ. ε8΄ 4188 
Βϑαααπίαν πρὸς τοὺς ἐναντίους 
οἱ ἂν... . δικαιώσωσιν ἀπο- 
πλῆσαι τ. γν. τὸ ϑυμ. 50ηὶ 
Βαθ᾽θοίυτη. κ.'5 ἰδέ υοἱϊκοηπιηιθη 
γοσλίπι δεῖ (1. 6. αδγὺ λαπάοὶξ 
υοἱϊκογηηιοι τνϑολέπι τι), 1085 
σε δΏ.. εἴποι εἴπ 4. .86- 
οαηάπη Πᾶθο σοηβίϊπθηα οβί 
ἰπέθγραποῖο. Δα σοηβυπιδηάδηι 
δι 6 ΠῚ ἤδη Θηοα δι! ΟΠ 6 ΠῚ] ΤΟΪΘΘῸ 
58. 5060} 144 1.“ ΗΘ Τὰ Οἱ 

ΟἿ, άπ, 

101 ἃ ποῦὶβ ἃἀποίαία. Θ᾽ 1Π1ἃ 
50:0 46 αυϊθι5 αἰοίατη οϑυ ΤΥ 18,4. 

ὡς... προσπεσόντος, 
ΟαΠΔ Δ (Ποβίθ) ἃ σουθ550 επἰ- 
{{0η 6 Δ ἐθρθίθτβ δἱδὶ νι άδ- 
ἀἰπυν Οὐ ἀππ ὙΠ 45: 
ἀποπλῆσαι. Οἷ, ΡΙαι. αοτο, 
808 ὁ. Τμερρ. Τ17 ἀ, Β᾽πλ} 106. 
ἐκπιμπλάναν 1Π 82, 8, -- τὸ 
ϑυμούμενον. ΟΥ̓ ΠῚ 5915. 
ἔδαν, Ηεο. 808. ἀάη. 1 90, 2. 
ἐκγενησόμενον, ἔο 6 πὖ 
πο 15 ΟΠ 1 δ᾽ ἃ (. Ηος δὰ 
ΒΘ ῃ.Θ ἢ {181 ἃρίϊι5. οϑύ 48} ἐγ- 

γενησόμενον, ἴοτοε αὖ ποθ ῖ5 
[Ἰοθαΐ, Ῥδυοὶρίτπι οαπὶ ψνομέ- 
σώσι ΘΟ ΆΘΓΟσα οχἰβίϊπα. σ΄, 
Θηἰπὶ Μαδίῃ. αν. 8 ὅδ δάη. 4 
οὐ Χδης ἌΠπΆ80. ΜΠ 6. 9, “0 
ΡΥδθίθγθα ὑθραΐα ΑΓ ΠΟΙ Ρ στη. ΠΟ Ὼ 
απ ἴρ50. ἴΠὺ0 νϑῦθο οορυϊαίιπι 
6556, 868 ᾿η6 51Π|116 ἐνθυμηϑῶ- 
μὲν τϑροῖϊ ροββθ, 5ῖοιΐ οοπῃίνα 
ΡΓΟΡίον θη 6η} οαπιβαπὶ ΥἹ 78, 1 
Ροβιἐνθυμηϑήτω ἰνδηδίταβ ἔδοίαϑ 
δβὺ ἃ ΡΑνιΠοῖρῖο δὰ ἱπῇἤηϊίνυμη, 
-- τὸ λεγόμενόν που ἤδι- 
στον εἶναι, ἰά αποὰᾶ (τὸ 
ἐχϑροὺς ἀμύνασϑαι) ἴεν ες αἱ- 
οἰ διδν βϑ, πη ἢ 6556. 
-- ἐχϑροὶ καὶ ἔχϑιστοι. 
Οὗ δάη. 48, 4. 

ΒΡ: ἐν ὦ] ἐν τῷ δουλώ- 
σασϑαι ἡμᾶς. 86110]. ΟΓν «ἄη. 
ΤΠ .86..,2 1,845. οὐ  ὐ ϑὴν 

ἄγονται οἵ 
Συρακόσιοι 
καὶ ξυύμ- 

μαχοι. 
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ἀνθ᾽ ὧν μὴ μαλακισϑῆναί τινα πρέπει, μηδὲ τὸ 8 
ἀκινδύνως ἀπελϑεῖν αὐτοὺς κέρδος νομίσαι (τοῦτο 
μὲν γάρ. καὶ ἐὰν κρατήσωσιν. ὁμοίως δράσουσι)" 
τὸ δὲ πραξάντων ἐκ τοῦ εἰκότος ἃ βουλόμεϑα 
τούσδε τὲ κολασϑῆναι καὶ τῇ πάσῃ Σικελίᾳ καρ- 
πουμένῃ καὶ πρὶν ἐλευϑερίαν βεβαιοτέραν παρα- 
δοῦναι, καλὸς ὁ ἀγών. καὶ κινδύνων οὗτοι σπα- 
νιώτατοι οἱ ἂν ἐλάχιστα ἐκ τοῦ σφαλῆναι βλά- 

, πτοντὲς πλεῖστα διὰ τὸ εὐτυχῆσαι ὠφελῶσιν." 
ΝΠ ἔνρυ 09. Καὶ οἱ μὲν τῶν Συρακοσίων στρατηγοὶ 1 
ξαυτοῦ παρ- καὶ 1 λιππος τοιαῦτα καὶ αὐτοὶ τοῖς σφετέροις 

αινεῖ. στρατιώταις παρακελευσάμενοι ἀντεπλήρουν τὰς 
ναῦς εὐθὺς ἐπειδὴ καὶ τοὺς ᾿“ϑηναίους ἠσϑάνον- 
το. ὃ δὲ Νικίας ὑπὸ τῶν παρόντων ἐκπεπληγμέ- 3 
νος καὶ ὁρῶν οἷος ὃ κίνδυνος καὶ ὡς ἐγγὺς ἤδη 
[ἦν], ἐπειδὴ καὶ ὅσον οὐκ ἔμελλον ἀνάγεσϑαι, καὶ 
νομίσας, ὅπερ πάσχουσιν ἐν τοῖς μεγάλοις ἀγῶσι, 

8 8. πραξάντων ἡμῶν αι. εχ ἱπίογρυ, ΟἿ, αδάπ. 
καρπουμένην αϊ., «αιοά 5ἱ ρΓοῸ ρᾶββῖνο δοοὶρ᾽ ταν, ΟὈΒΟΌΡΙΕΒ 

εβί, Νβὺ οριβ δϑί, ἀππιπιοο ἐλευϑερίαν 18 οορίίο5. 1, ΜδεΠ, 
ὅτ, «8 054 Ἱ. 

ὠφελοῦσι ΟΠΊΠ65 Ἐβρῖθι γαί. 
ὅδΔρ. 69. 8 2. ἦν ομι. ει. Οἷ, δἄπ. ΤΥ 126, 1 οἱ δάη, ΥἹ 29, Ι. 

αἰσχίστην ἐπίκλησιν, 561], 69--ΤὮ ἴῃ Αὐἰΐοα τϑοθρῖν [Δ6008. 
δουλείας. ῬΡαρπᾶθ Πᾶν Ά}15, 46 πᾶ οἵ, ὨΙοα. 
88. μαλακισϑῆναι. Ο.. ΧΙΠ 15 544. οἱ ῬΙαί, Νίο. 2, 

δάη. 1ΠῈ' 48, 6. 1ΠΠ Ἢἃ87, 2. -- ἀεδβουριϊοποη Ἰτηϊ αι 5 δϑὲ 0 
ἀκινδύνως, ο5ἷπθ ρδτὶ- (8855. ΧΙΙΧ Τί βαᾳ. Ὀϊοηγβὶυβ 
Ου]0, 4ποὰᾶ ᾿ἰηΐονδηΐ ποθ ὶ8; 
ἰία αὖ πονὶ5. ΠΪ] ρήδϑίθυβδ 
απ 1 81 ΡΟΥΘ ἸΠΓΘΕ 
πΠΠΠΙ το ἸΡΕ τε, ε- τοῦτο, 560]], 
τὸ ἀπελϑεῖν. -- τὸ δέ οοί, 
ΟοΠδοΡθηΐ τὸ δὲ κολασϑῆναν 
καλὸς ὁ ἀγών. Ροίαῖς ἰρίίαν 
ΟΥ ΟΠ ἀτιϊσα! 5 τό, Οἵ. 1 89. 10. 
-- πραξάντων. Ἡμῶν ἴὰ- 
ΟἸΠπθ α βουλόμεϑα δαυάϊιαν, 
Οὗ, δάη. 67, 1. Ῥεγρογαῃ Κταθρ,, 
αὐτῶν δυάίι. -- ἐκ τοῦ εἶ- 
κότος, αὐ νουἰβί πὶ ]8 δϑδἴ, 
για. ἀαη. 60, 2. -- παραδοῦ- 
ναι, 5611, ἡμᾶς. 

άρ. 09. Ρεγοχίπηιπὶ ᾿ΟΟ ἢ] ο. 

Ῥ. 874 τηᾶρπορογα ἰαπᾶάδι. ΠϑΙΡἃ- 
{ΟΠ ΘΠ ἢπιϊπ5. ῬΓΟΘΙ]. 

δ: ἐπειδὴ καὶ τοὺς 
᾿Αϑηναίους ἠσϑάνοντο! 
πληροῦντας ἢ ηλοχύτι. τὰς ναῦς. 
5610}. Οἵ, Κύαρρ. 8 ὅ6, 16 
δάη, 1 εὐ δάη, 1Π ᾿ Ἂ 

8 ὃ, οἷος. Ἐτυβία ὅσος 
Ἦρδυνν. ἴῃ Μηθι. πον, 560. ΥΠΙ|Ι 
Ρ-,802. Οἱ. ΝὟἯΙ 2, 4, -- ὅσον 
οὐκ. ΟΥ ΔΠῸὉ 86, τ-- 
πάσχουσιν] οἵ ἄνϑρωποι 
δηλονότι. ὅ6110]. Ῥαιϊο ροϑῖ 
τέ φιοριῖθ ροβὲ ἔργῳ δοοἸ]]οοδη- 
ἀμπὶ ογαΐ; βϑὰ οἵ, δάη. 1 10. -- 



ΕΤΟΣ Τ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ1 68. θ9.) 1 0 

πάντα τε ἔργῳ ἔτι σφίσιν ἐνδεᾶ εἶναι καὶ λόγῳ 
[αὐτοῖς] οὔπω ἱχανὰ εἰρῆσϑαι, αὖϑις τῶν τριηράρ-- 
χῶν ἕνα ἕκαστον ἀνεκάλει. πατρόϑεν τὲ ἐπονομό- 
ζων [καὶ αὐτοὺς ὀνομαστὶ) καὶ φυλήν, ἀξιῶν τό τὲ 
καϑ ἑαυτόν, ὧ ὑπῆρχε λαμπρότητός τι, μὴ προ- 
διδόναι τινὰ καὶ τὰς πατρικὰς ἀρετάς, ὧν ἐπιφα- 

νεῖς ἦσαν οἵ πρόγονοι μὴ ἀφανίξειν, πατρίδος τὲ 
τῆς ἐλευϑερωτάτης ὑπομιμνήσκων καὶ τῆς ἐν αὐτῇ 
ἀνεπιτάκτου πᾶσιν ἐς τὴν δίαιταν ἐξουσίας, ἄλλα 

τὲ λέγων ὅσα ἐν τῷ τοιούτῳ ἤδη τοῦ καιροῦ ὄν- 
τες ἄνϑρωποι οὐ πρὸς τὸ δοκεῖν τινι ἀρχαιολογεῖν 
φυλαξάμενοι εἴποιεν ἄν, καὶ ὑπὲρ ἁπάντων παρα- 
πλήσια ἐς τὲ γυναῖκας καὶ παῖδας καὶ ϑεους πα- 

»»Βδοίβ μαθεὶ ὁ ὄντες, ὄντος ΡΓΔΘΙΘΡ Π. οἱ γαῖ, ρ᾽ευῖααθ 8Π] εἶθ. 
Ἔν τῷ τοιούτῳ αἰ 89,6 ἐπειδήπερ ἐν τούτῳ τύχης εἰσί.“ ΑὙτη. 

τοῦ καιροῦ αἱ κατὰ τοῦτο τοῦ καιροῦ 2, 4. 

ψϑγϊ νἱπὶ ἰηἀσαηάαπι καὶ αὖ- 
᾿ 9 . 

τοὺς ὀνομαστί δαβοντὶρίμπ) αϑβί, 
ΡΙεηα πᾶθο ἀρρδι!αίϊο 50]]πιηὶ- 

λόγῳ... εἰρῆσϑαι. ,,Νοὰ 
αθαπάδέ λόγῳ, 564 ορρ. ἔργω, 
ΘΟΠποϊπηϊίαι ἀδίατη, Οἱ, ΠῚ 40, 1.“ 
Βα τις α 86: 6 πον πο... 1: ]ΡΊῸΞ ἰδίθιη. 80 Θτδν!Αύο τη Παρ οί. -- 
ΠΟΙηΘη αὐτοῖς ἰΐὰ αὐάαϊτιπη εδϑβί, ὧν -- τούτους ὧν. -- ΤΠ 
αὐδβὶ Π0Ὴ ᾿ἰβά θπι οὐ τὸ5 οἱ γϑυθα .ς ἐξουσίας. ΟἿ Ῥετῖο] 15 
τη Π 5 5αΐβορνο ν᾽ ἀθδηΐαγ. ..Ν6ο γοῖθα Π 97.) 2. τ ὔλ.λαν τς 
ἀπρῖαπη. ΟΡ ΘΡΆΠη ΡΘναἸἀϊ586. Αὐ- 
ποϊάστη ἴῃ ἀεΐθηαθηαο αὐτοῖς 
ροβισφέσιν ρτοῦβιβ Βα ρθυνδοῖο, ἡ 
Π. θ1πά, ργϑεῖ. δὰ Ρουθ. 1 Ρ. 
ΧΙΥΠΙ. -- πατοόύόϑεν τε 
ἐπονομάξων] Ὅμηρος [Π. 
Χ 68" πατρόϑεν ἐκ γενεῆς 
ὀνομάζων ανδρα ἕκαστον. 8610], 
ΡΒΠΙρΡα5. η΄ Αηπα]. Ρ}1]. ἃ. 
1881 ρ. 99 ὀνομαστί εχ Τ0, 
2 ἀἷοῖϊξ δαάϊζπη 6586, ϑ8ϑοὰ 
ἀοθεθαι ργδθίεγεα οἰἰὰπὶ καὶ 
αὐτούς ῬΓΟ δια 10 118. ΠΆΡΕΓΘ. 
ΝΌΒΑΙΔΠΙ 6 Ϊ ΠῚ ἐπονομάξειν ΠΟῚ 
ΡΙᾺ5 4αϑτη ὀνομάζειν γα]οί, 56ὰ, 
ΘῸΠῚ 8110] 50 δαΐ ΘοΒποπιΐηδτα 
(δ: ΠῚ 98..5) ἵδυϊ πΟΠΙΘἢ 
ΕΧχ «αἰϊᾳὰ 8 τὰ ᾿ΠΠΡΌΠΘΓΘ ΟἹ 
2, 4), πἴ6. ῬΡΌΘα] ἀαθ 10 ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι ὀνομάξειν, 1. 6. Ρτδε- 
[6 Υ ἸΡΒΟΓᾺΠῚ ΠΟΠΊΘἢ ΠΟΠιΐ- 
ΔΓ, 5Ι σοί, αὐ ἴῃ Ρίαι. ,γ5. 
204 α ἔτι πατρόϑεν ἐπονο- 
μάξεται. ΔΑᾶ απο ἰσίτιν μυΐὰ5 

λέγων βαρδυϊουῖθιιβ ΡΑΓΕΟΙ 115 
ἀξιῶν 4: πατρίδος ΠΣ ον 
ὑπομιμνήσκων του απὶ δαϊπη- 
σίταγ, --ς οὐ πρὸς τὸ δοκεῖν 

φυλαξάμενοι, ΠΟΠ 
οανδθηΐθβϑ, π6 οὐ ΟὈδοΙθίᾶ 
νἱἀοδηΐαῦ ἀϊοοῦο, Βδγιη 
εβί φυλάσσεσϑαι πρός τι. 1η- 
γΘΠΪΓΌΓ οἰΐδτη ἀρυὰ ΡΙαῦ, Μοταὶ. 
910 ἃ. --καὶ ὑπὲρ ἁπάντων 
ἐοννς προφερόμενα, ηὐδη- 
νῖὶβ5 δὰ οπιηΐϊᾶ (7 αἰϊο5. Οἷι 
Καθ, τ, 68, 28 δαη. 8), 1, 6. 
δα οἵῆπθ φσϑηϊβ ΔαΠουίδ. ΟΠ ἘΠῚ, 
Β1 ΤΠ 1 ΠῚ ὑΡα τον ΠΡΟ Θ τ αὶ πῆ τι. 
ΒΙρηΙ ποδία. ἤσηο Ἰοοὰπιὶ ΟΟΙη- 
ΤῊ Π6Π)Ὶ 6886, ποὰ δανθυθῖο 
τα ᾳἰάϊπηὰβ δαϊθοάν) παραᾶ- 
πλήσια ρτδθάϊοαι! νἷοθ ἔῃ θη 5 
δὰ προφερόμενα γοξογιυσ; ἂς 
καί Ραγιοἱρίο αάϊίο οἵ, ΥἹ 
160, 6 οὐ ἀθ ἐς ΡΓᾶΘρΡΟΒ. δάη. Ὁ 
16, 8. ΡΓΟΡΙΟΥ νἱπη ΡΓδθρ. ὑπέρ 
ΠΟ ογθαϊμηυβ ὑπὲρ ἁπάντων 



ἔπειτα ἄρχε- 
ται ἡ μεγί- 
στη καὶ τε- 
λευταίαναυ- 

μαχία, 
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τρῴους προφερόμενα, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ παρούσῃ ἐκπλή- 
ξει ὠφέλιμα νομίζοντες ἐπιβοῶνται. 

Καὶ ὃ μὲν οὐχ ἱκανὰ μᾶλλον ἢ ἀναγκαῖα 
νομίσας παρῃνῆσϑαι, ἀποχωρήσας ἦγε τὸν πεζὸν 

πρὸς τὴν ϑάλασσαν καὶ παρέταξεν ὡς ἐπὶ πλεῖ- 
στον ἐδύνατο, ὅπως ὅτι μεγίστη τοῖς ἐν ταῖς ναυ- 
σὶν ὠφελία ἐς τὸ ϑαρσεῖν γίγνοιτο. ὃ δὲ Ζ4ημο- 
σϑένης καὶ Μένανδρος καὶ Εὐθύδημος (οὗτοι 
γὰρ ἐπὶ τὰς ναῦς τῶν ᾿ϑηναίων στρατηγοὶ ἐπ- 
ἐβησαν)ὴ ἄραντες ἀπὸ τοῦ ἑαυτῶν στρατοπέδου εὐ-- 
ϑὺς ἔπλεον πρὸς τὸ ζεῦγμα τοῦ λιμένος καὶ τὸν 
καταληφϑέντα διέκπλουν, βουλόμενοι βιάσασϑαι 
ἐς τὸ ἔξω. 

προσφερύμεναι, 80. πο ΕΓ 58. ὙΠ 59. Ὁ: 
8. 8. καὶ ρτὸ ἢ [τ ᾿δὰτ, Ματο, Αὔρ, ΡΑΙ. Μ. πηι. 6]. γε η. ἃ. Καὶ 
84, Εὔδημος φ]ονίᾳαο ΠἰὈτὶ ργδοίον γαῖ, οὐ 811. Αὐ νὶὰ. 16, 

᾿ ΕΙΡΙαΙ: Νιρ: ο- 90: 106. ΧΙΓ 15. 
καταληφϑέντα Μοβαι, οἱ 418 νεγίθηβ ἔδιισοβ ρου 5 ρυδ6- 

οὐσὐπραίδϑδ, ΡΓδΘοΙ αβᾶβαθθ, πΠ6 {ΠΠλῸ εχϊγθίατν; τοαὰὶ οοαά, 
καταλειφϑέντα (5ϑϊο οἰϊατη αΐ., 588 γρ. παραλειφϑέντα) δ παρα- 
λειφϑέντα, απο οἰΐατι ΞοΠ0], (τουτέστι παρελέλειπτο ὥστε μὴ 
ἐξεύχϑαι) Ἰεσῖν οἱ ὀχβίαι δριιὰ Ὀίομγβ. ρ. 874, σογγθοίμπτη ἰδτῆθη, τιῦ 
νἱἀθίαν, δὃχ Πἰγὶβ ΤΠαογαϊάοἷ8 (εἴ, δἀπ. ΠῚ 85, 1. 54. Υ' 86), δυΐ 
παραληφϑέντα. Οὗ, δά, 

ἷπ οπιηΐϊθιι8 οσοδβιοηὶθα5 
Ῥο558 ψϑϊθγθ. Βδά!δπ). ἱπ ΑἀΠονί. 
Ρ. 26 καίπερ ὑφ ἁπάντων 
οοπὶ., 404, οΠὶ ἴᾶτὶ ἀνθρῶποι 
ΟἸΏΠΟΒ ἴῃ ὈΠΙΨΘΙΒΌΠῚ ΠΟΠΊΪΠ65 

καὶ τὸν καταληφϑέντα 
διέκπλουν, οὐοὐοὰρ δία πὶ 
οχιτα πΊ. Βεἰϊοίϑιη 6558 ρᾶγίθι 
οχὶύαβ, απᾶθ πΠ0ῃ οἰδαἀογθίαν, π6- 
4π6 δηΐεᾶ πηοτηοΓαίι πὶ ΠΟ 16 ΡΘΓ 

βισηϊῆοεί, δα βϑηξθηϊίατα ἰπῈ}}}6 
εδῖ. -- ἀλλ᾽... ἐπιβοῶν- 
ται; 58εᾶ.., Οοδιοδίδπηίεβ 
οἸατηϊία 8 ὅσα φοίεγιαγ. 

8. 8. οὐχ ἱκανὰ μᾶλλον 
ἢ ἀναγκαῖα]͵ ἀναγκαῖα μᾶλ- 
λον ἤπερ ἵκανά. 5680}. Οἢ, δάπ, 
[91, 3, -- ἀποχωρήσας, εχ 
οοπίϊοπο αἀϊρυθ5 5.18. 

8 4, στρατηγοί ἴυπρθ ΟἸ1Π| 
ἐπέβησαν: αἷ5 Τοιάλοντη. -- τὸ 
ξεῦγμα τοῦ λιμένος. ,.1πὰ- 
οΥαϊ465. ἰἰὰ νοθᾶὺ ορὰ8 ὅὄυϑοιι- 
ΞΆΠΟΡΕΠΊ, 4}0 ἔδιι665 ΠΑΡ ῸΪ ΡροΥ- 
τὰ5 οἰδιιβοιϑηῖ τριή ἐσι πλαγίαις 
καὶ πλοίοις καὶ ἀκάτοις ὅ9, 8 
ἰμβίϑυ ΡΟμ 8. Πᾶν 815, αΌΘτα ξεῦγ- 
μα γνορᾶαπί ὕτδροὶ."ς. Ὦυκ, -- 

58. ῬΓΟΌΔΌΪΘ οβϑὺ (σαν θη ΠΟΟ 
ἔδοίαμη 6556. ραΐθηηαβ 7) οἱ τϑία- 
(871 νἱἀ δία νου ῖ5 70, 2 ἐπει- 
ρῶντο λύειν τὰς κλήσεις. 1ΠΔ- 
46. Βορέαν Δ ΠῚ καταληφϑέντα 
ῬΓδοιαΙ πηι. Πε νοοὸ διέκπλους 
εχϊ τα πὶ 515 1 Ποδηίε οἵ, ΡΙαι, ΝΊο, 
94 ἀπέχλεισαν τὸν διέκπλουν 
ἀθ δαάδῃ τὸ αἰοίππι, Ηογοὰ. ᾿Υ̓͂ 
1790: 1190. ῬΙδ80: Ὀεῖα. 110 Ἐὶ 
Επηάθη τθοὸχ 10, 1 ἔκπλουν 
αἴοῖί, Νοὰ βιροννδοϑηθιπη δϑβὲ 
δἀάίίατη καὶ τὸν κιρεαλῃΦ ΔΘ τ 
διέκπλουν, υἱ δεν, 1. 1. Ρυίαῦ, 
5εα ουἶα5 τοὶ οδιιβᾶ Ἔν: ἔδο- 
ἰὰτ 510 ἴῃ ΠΊΘΙΠΊΟΥΪΔΠΊ τανοοϑί, 
-- βιάσασϑαι ἐς τὸ ἔξω, 
γὶ δύ ατηρ 6 Γ6. Οἷ, δάη. 1 68, 1. 
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τ. ΤΠροεξαγαγόμενοι δὲ οἵ Συρακόσιοι καὶ 
οὗ ξύμμαχοι ναυσὶ παραπλησίαις τὸν ἀριϑμὸν και 

πρότερον, κατά τὲ τὸν ἔχπλουν μέρει αὐτῶν ἐφύ- 
λαῦσσον καὶ κατὰ τὸν ἄλλον κύκλῳ λιμένα, ὅπως 
πανταχόϑεν ἅμὰ προσπίπτοιεν τοῖς ᾿Αϑηναίοις, καὶ 
ὁ πεζὸς ἅμα αὐτοῖς παρεβοήϑει ἢπερ καὶ αἱ νὴες 
κατίσχοιεν. ἦρχον δὲ τοῦ ναυτικοῦ τοῖς Συρακο- 
σίοις Σικανὸς μὲν καὶ ᾿γάϑαρχος, κέρας ἑκάτερος 
τοῦ παντὸς ἔχων, Πυϑὴν δὲ καὶ οἵ Κορίνϑιοι τὸ 
μέσον. 

άρ. 410. 8 1. 
νἱο. Αοτδίιβ θηϊπὶ ΓΘ α.ΪΥ τα, 

αὐτοῖς ἅμα ΟΠΊΠ 65 δγαεν γαί, 
., ὁ064, παραβοηϑῇ, παραβοηϑεῖ, παρα- παρεβοήϑει Ῥϊοη. 1,1] 

βοηϑοῖ, Οἷ, δα, 

προεξαναγόμενοι Ὀϊοηγ5. 
Οἱ. ρυδοίθγθα δάῃ. 

ἐπειδὴ δὲ καὶ οἵ ἄλλοι ᾿4ϑηναῖοι προσ- 

Ῥ. 810 εχ ΠἸργαυνὶὶ 

ΟΥΣΊΠΕΊΝ 

8 2. καὶ ροβὶ δὲ πάθοι Ρα]. ΟἹ. Μοβαιι, Ὑ δα, οἱ “Ῥιοην 5. 1.1. δὲ 
ΟΠ 65, τοι αἱ οοα 4, ὁη1., ρυδδίεγοδ Ὗ δι. δἰἴατη οἵ ἄλλοι ουι., ααοὰ 
ΘΙ αὶ ΠΟΥ οαπὶ ὨΙΟΉΥγ 5. ἐπϑπίαν, 

δρ. 40, 81. Προεξαγα- 
γόμενοι, φγον δου, ΡΥ ΪΟΥ 65 
να ἀδηΐθβ. ΕὙυβίγα (855. 
προεξαναγαγόμενοι. Νάηι ἐξά- 
γεσϑαι 46 πανῖθιβ ἀἰοὶ ρο5856 οἱ 
ἐξαγωγή οϑιοπαϊ! ἃ Πονοά, ΙΥ̓ 
119 ραυϊίουι ἀϊοίαπι, απο Θχθηι- 
Ραηὶ οὐν ΟἸα55. ἀπθὶυπὶ νοσοί 
6. ΒΡ ᾽ΘΔΥΪ ααϊά πὶ Ῥοββιμηα8, 
οὐ. δοίϊναπθη ἐπεξάγειν δοθθη] 
τη04.0 52, 2 ὑβαγρδίαπη,. --- ναὺῦ - 
σὶ παραπλησίαις... καὶ 
πρότερον, οοάδπηι ἔθτο πᾶ- 
ν᾽ ΠΌΠΠΘΓΟ ἃίαιι6 δηΐθᾶ 
(62, 1), 1. 6. πᾶνῖθαβ ἰού ἔδυ 8 
Πα ΘΓΟ, αποί δηΐθᾶ ΒᾶΡ8 6- 
γᾶηῖς: πὴ ιοάοτο ΧΠῚ 14, 4 
ἰοβίθ {γγοηθ5. Πα θα θγαηΐ ΧΧΙΥ, 
Οὗ, δὰ ὃ 4 εἱ ἀ6 καί δάη. Υ 104, 
1. -- καὶ κατὰ. : λιμένα. 
Νάνοβ ΠΟ ἴῃ τηρῆϊο Ροτία, 5ϑᾷ 
ἃ [ΠΠἰπ8 Οἰγοα πη οἶγοα ΘΧΟῸΪἃ5 
ἀροθδηΐ ἱπηρ νυ ββί ουἶβ πηάϊααθ ἴα- 
οἰθηάδθ οι, - καὶ παρε- 
βοήϑει. ., Αρβασάθηι οὶ ἀἰ- 
σΘΡ6. ΠΠ05 πᾶνο5. οΟ]]Οο 556. οἶγοᾶ 
Ῥογίιη., υἱ οορίδα ροάδβίνοβ θὰ 
δαἀϊαναγθηΐ, ΟοὐΠῚ Βαρτα ὨΪΠ1] 

Οἢ δᾶη. 

αἸοίαπη 5. ἀθ οΟρ 15 ρα βίγιθα5." 
Αση, ἴὐ δηΐπὶ 00 ΘΟΠ51Π1π ἴῃ - 
6] ροροίαΡ, βοιθη πη] οβϑϑοὶ ἢδ5 
ΟΟΡΙα5. οἶγοα ΡΟΥΓα ἴῃ 5ἰδίϊ 0 6 
[αϊ856, Ια Αὐπ. δὲ (ἋἸ8855., 
αὶ οοἸηπηοᾶθ ΠΠ 90, 8 οοηΐοιί, 
ΒθΘοατ πππο ΠΙΟηγ 511 ΒΟΥ αΓ ΔῈ] 
ΡΘΟΘΡΙ 115. --- Πυϑὴν δὲ... 
τὸ μέσον.  ῬΡΟΡΙοΙ ΘΟΠΠΟΟ Δι ΟΠ 6 πὶ 
νυ θοῦ ἤρχον τοῦ ναυτικοῦ 
τοῖς Συρακ. οἱ Ῥτγορίοι ΓΘΒΡΟη- 
510 Π6ΠῚ ΠῚ αὐ 8 ΠῚ Ῥυ οι αν πὶ μὲν 
: δέ δυάϊοηάππι νἱάθϑίαν 
ἔχοντες; ΟΠ (Δ ΠΠ6η 5θηςθηζϊ86 
Ἰη8 515 οοηνθηΐϊαί εἶχον, [ἰδ 480 - 
46 βίαι θηᾶὰα οὶ ΒΥΠΟΠΥ 515, σῇ 
88θη. 1 588, ὅ. ΠῚ 98; 4. 9)ὲ Ργ- 
{Π6η6. οἵ. ὙἹ 104, 1. 
8. ἢ ἄλλοι ᾿4ϑηναῖοι. 

ΟΥ 61, 1 οἱ ΡΙ]αὶ. ΑἸο. 112} τοῖς 
τε ᾿ἀχαιοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις 
Τρωσίν. Ἰδιϊᾶτη οοπίνᾶ Και. οἵ 
ἄλλοι τνοιϊϊπαΐϊπηιβ. Οαΐβ ΘηΪΏῚ 
᾿δθο ἀθ 580 δἀάϊββοι ὃ Ο]α55.,) 4 αἱ 
ἄλλοι αι. βθοιίβ οπὶϑὶῦ. οἱ 
ῬΓδοίοι οἰ βάθη δαοίου!αίθη οἵ 
γύπα, οοηίνα τϑίϊοηθπὶ νἱἀϑίαν 
ῬΘΟσδΡΟ, προσέμισγον, 

ἢ ἐπὶ πολὺ 
ἡ παρτερωτάτη 

καὶ , ἰσόρρο- 
πός ἐστι. 
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ἕμισγον τῷ ζεύγματι, τῇ μὲν πρώτῃ ῥύμῃ ἐπιπλέ- 
οντες ἐκράτουν τῶν τεταγμένων νεῶν πρὸς αὐτῷ, 
καὶ ἐπειρῶντο λύειν τὰς κλήσεις" μετὰ δὲ τοῦτο 

πανταχόϑεν σφίσι τῶν “Συρακοσίων χαὶ ξυμμάχων 

ἐπιφερομένων οὐ πρὸς τῷ ζεύγματι ἔτι μόνον ἦν ἣ 
ναυμαχία, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν λιμένα ἐγίγνετο, καὶ 
ἣν καρτερὰ καὶ οἵα οὐχ ἕτέρα τῶν “προτέρων. πολ- 
λὴ μὲν γὰρ ἑκατέροις προϑυμία ἀπὸ τῶν ναυτῶν 
ἐς τὸ ἐπιπλεῖν, ὁπότε χελευσϑείη, ἐγίγνετο, πολλὴ 
δὲ ἣ ἀντιτέχνησις τῶν κυβερνητῶν καὶ ἀγωνισμὸς 

πρὸς ἀλλήλους οἵ τε ἐπιβάται ἐθεράπευον, ὁπότε 
προσπέσοι ναῦς νηί, μὴ λείπεσϑαι τὰ ἀπὸ τοῦ 
καταστρώματος τῆς ἄλλης τέχνης" πᾶς τέ τις ἐν 
ᾧ προσετέτακτο αὐτὸς ἕκαστος ἠπείγετο πρῶτος 
φαίνεσϑαι. ξυμπεσουσῶν δὲ ἐν ὀλίγῳ πολλῶν νεῶν 
(πλεῖσται γὰρ δὴ αὗται ἐν ἐλαχίστῳ ἐναυμάχησαν᾽ 
βραχὶ γὰρ ἀπέλιπον ξυναμφότεραι διακόσιαι γε- 

“ 
ἦν δυίς ἡ ναυμαχία ῬΘΥΡΘΓΔΠῚ ΟΠΊΠ65 ρΊϑοῖον Ναί, ΟΠ]. ΝΑΠΊ 

ΠΟῚ {0 ὈΥΪΠλ ΠῚ δὰ ρΡονπὶ ἤθθαί ρυρσηα Πᾶγ4]15, 568 ἰδηὶ δηίθα 
δχογία οὐαῦ, τὖῷ 6Χ ΒῈΡΘΥΙΟΥ 15 σΟρΠΟΒΟΙ(πΓ. 

ξ ὃ. ἡ οἵη, 6].  εη. Ὅδῃ. Ο, δά, 
οὐ ῆξς δι. Μ., 61. οῦ. Ὁ:, γο]ϊααὶ ὅτε. 

τοῦ καταστρώματος. ,,ῆος 
ΒΟΠοΙϊαϑίθβ οὐ Ῥοτίιιβ ἀβ ἰρβὶβ 
ἐπιβάταις, «αἱ ἴῃ τΔα]α 8. ογϑηΐ 
[1 49, 17], ἱπιθ!! οσαπί, Βιθρ δη5 

ΔΡρΥορΡ᾽παπαᾶρθαηί, Οὗ, δάῃ. 
1.460,8, -- τῶν “τεταγμένων 
νεῶν πρὸς αὐτῷ. ἢ 6 οο}|ο0- 

οαἰΐοπθ γΘΥθΟΥ ΠῚ οἵ, δάη. 1109, 
τρηβες 4 οὐ Κτυθρ. αν, 8. 80, 10 861, 2. 

-- τὰς κλήσεις, οἰδαδβίνα 
ἰᾳπούϊβ πανῖθὰ5 (69, 8) εοἴεοία. 
- σφίσι. Οὗ απ. 1 20, 1. 

8 ὃ. ἀπό. σε αῖ Τ9. ἹΣ 
- ὁπότε κελευσϑ' εἕη. Ὑπὸ 
τῶν κελευστῶν, ἀδ αὐυἱθι ρτᾶο- 
το" 8. 6 οὗ, ἀάη. ΠΕ 84, 8. -- ἡ 
ἀντιτέχνησις. Ασθδα]ο ΠδΠῸ 
ἀντιτέχνησιν, ἀαοηΐαπι ἷπ οπι- 
πἰθ 8 Ραρ πἶβ παν] 5. Ἔχ ἢ] θ68- 
ἴΓ, αὐ ποίδηι 5 βηϊβοθυῖϊ οθηβοίύ 
Κυαθρ. ἀ6 Αὐμπθηΐ, Απα0. Ρ. 48. 
-- ἐθεράπευον, οατα θἃ ηΐ. 
Οἵ, δάπ. Τ᾿ ΟἿ, 8. -- τὰ ἀπὸ 

Ορούᾶπι ἀαρθδηΐ, πί 
οἶσοᾶ 68, 4αιδὸ 6 Δ θυ δι }5 
βούθηᾶὰδ δὐϑηΐ, πη ΠΊΪΠΟΥ͂ 
ἱηἀπβίνγϊα οἱ βϑάυ!τίδβ δά- 
ΒΙθογθύατ, ΝΙΠῚ οὐδβίαι, ααο- 
ΤῊΪΠ 5. 510 φαοαιθ ϑοοὶρὶ ροβ811. ἢ 
θ0Κ. ἢροίθ ἴδοοῦ5. (67. Καπιρῇ 
αἰ ἄεηι εγάθοκο οἱ Ἄσῃ. ἐλδ 
867 υΐοε δὰ ἄθεοι. ὍὌὋδθ ἀπὸ εἴ. 
Μαύ, ατ, 8 ὅ96, ὅ " οἱ βιυρνᾶ 
08, 8. - τ δ νοῦ ΤΣ ΡΜΕΣ Ατῃε- 
πἰοηβίαπιὶ ΟΧ 600, 4, ἀ6 ϑὅ'γυδου- 
5818 νἱὰ, δὰ ὃ 1, διογθηΐαγ 
ΕΥσῸ ΧΥΙΪ 46 παμορο ΟΟ ἀθ66556, 
πἰϑὶ 60, 4 μάλιστα δἀαϊτιιπι ο55εῖ 
οἱ Ρϑυΐο ΡΙαγο5. πυπηογαγοῖ Ὀϊοά. 
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νέσϑαι), αἱ μὲν ἐμβολαὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ἀνα- 
κρούσεις καὶ διέκπλους ὀλίγαι ἐγίγνοντο, αἱ δὲ 
προσβολαί, ὡς τύχοι ναῦς νηὶ προσπεσοῦσα ἢ διὰ 
τὸ φεύγειν ἢ ἄλλῃ ἐπιπλέουσα, πυκνότεραι ἦσαν. 
καὶ ὅσον μὲν χρόνον προσφέροιτο ναῦς, οἱ ἀπὸ 
τῶν καταστρωμάτων τοῖς ἀκοντίοις καὶ τοξεύμασι 
καὶ λίϑοις ἀφϑόνως ἐπ᾽ αὐτὴν ἐχρῶντο᾽ ἐπειδὴ 
δὲ προσμίξειαν, [οἵ ἐπιβάται] ἐς χεῖρας ἰόντες ἐπει-- 
ρῶντο ταῖς ἀλλήλων ναυσὶν ἐπιβαίνειν. ξυνετυγ- 
χανέ τὲ πολλαχοΐ διὰ τὴν στενοχωρίαν τὰ μὲν ἄλ- 
λοις ἐμβεβληκέναι, τὰ δὲ αὐτοὺς ἐμβεβλῆσϑαι, δύο 
τε περὶ αἰαν καὶ ἔστιν “ καὶ πλείους ναῦς κατ᾽ 

ἀνάγκην ξυνηρτῆσϑαι, καὶ τοῖς κυβερνήταις τῶν 

8. 4. 
Οὗ, δάη. 

ἔτυχον Ναί,, ἀπάτα Βαϊ 
ἀθθεθαι, 

φυγεῖν οὐπὶ Ὀίοηγ5. 1. 1, Τὶ. 

ΟΥ, δάη. 600, 4 εὐ 12, 1. -- ἐμ- 
βολαΐί. ,ΙἸἘμβολή εδι ἴπιρε- 
15 πᾶνϊβ τοβῖσο ἔβοιπβ 
τη040 ἰπιϑίο οἱ οχ ρυδθοθρί ϊβ ἃυι 5 
[οἷ΄. δάπ. Π 89, 8], προσβολή 
ἰαΐπ8 ραίθηβ οἰρηϊῆοαι πᾶνἰ5 
ΘΟῸΠ] πᾶν ΘΟΠΟΙΥΒῚ ΠῚ 5͵γ6 
οᾶδιι βῖνθ οοηβῖΠ 10 5ῖνα ἰδίθγα δαᾶ- 
ΥΘΓΒῚ5. ἰαὰ5. ἔδοίατη. “ς Αὐη. [Ι͂η 
ἐμβολῆς ἜΧΡΠἸοδτίοι 6 ΘΟΏ ΘΠ 65 
Ιδοουβιιβ προσβολήν οοποῦτ- 
ΒῸΠ| ἔογίαϊ ὑπ τὰ να] 6556, 4π86 
Υἱβ δἰβὶ Ῥ6ὺ 56. Π01}} ἰπεϑί, ἷο δά- 
ἰθοιὶβ ὡς τύχοι. . ἐπιπλέουσα 
δίατθ ἐμβολαῖς ἘΧομμριῖϑ οἴἢ- 
οἰίαγ. --- ἀνακρούσεις. σῇ 
ὙΠ 80, ὅ. -- διέκπλους. Οἵ. 
δάη. Τ 49, 8. -- ἢ διὰ τὸ 
φεύγειν ἢ.. ,. ἐπιπλέουσα. 
Οὗ, Μδιί, ἃ 082, 4, οἰβὶ 15 
ΠΟῺ ἰἴμᾳδίο ᾿Σ μος, ἜΧΘΠΊΡΙΌΠῚ 
Ροϑβαϊν, ΡΓΟΥΒΙ5 οοηδρίγαπι ΥἹ 
17, 8 ἢ ἐκ τοῦ λέγων πείϑειν 
ἢ στασιάξων. 
8 ὅ. προσφέροιτο) ἀντὶ 

τοῦ προσήλαυνεν. 560]. 
[οὗ ἐπιβάται) δτοίοτο ΡΙαν- 
ϑεογβίὶο (Μπομοβ, ΧΙ Ρ. 906) ἀε- 

ἐκβολαὶ ἴῃ ρ]ογίβαιι Εἰ 015. οἱ ἀρὰ Ὀΐοη, ΗΔ]. ρ. 8760. 
ἔ 2 μι 

. ἔτυχεν, αυοᾶ οεγία ἐτύγχανε 6556 

Αὑρ, Μ, οὐ αἰϊψαοί 8|1|. 

ἰθιλαϑ, ἀπο ἢ ἶΔ ἰϊάθπὶ βαπὶ δίαιθ 
οἵ ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων. 
Ναπι ἴα]5ο ΟἸ855. ἀἰβιϊ σου ἰοὺ 
ἐπιβάτας ΡΓΟΡΙΪΟ ἀϊοίοβ δὲ ἴδου- 
Ἰαΐογοβ βαρ ὶϑυϊοβαιθ 8. 8 οβίθη- 
αἴ, ἀπάθ σοσ ἢ ΟΒοὶ (α} ΟΠΊΠ 65.) ααὶ 
Ῥυδοίον πδυΐα5 οὐ σα θυ Πδίογοβ ἴῃ 
παν ]θὰ5 οὐδηΐ, ἐπιβάτας [α1556. 
Τιορσαηίαν ψουθὰ οἰϊαπη ἀρπα Ὀῖο- 
ὮΥ͂5. Ρ. 8517, 5οἀ {Πεαἰὰ ρσοσαὶ 
ἀαθῖὶο οΧχ ἱπίθυροϊαία [1ΡΓΟΥ ΠῚ 
ΤΠπΟΥ ΔἸ ἀθονιπι Βοιϊρίανα. -- 
ταῖς... ναυσὶν ἐπιβαί- 
νειν. [Ιηβοϊθηϊτον 5υπίαχὶβ, ΟΥ̓, 
Μαίῃ. αν. ὃ 402, ὅ ἃ. Κυυερ, 
δὰ Αὐτὶ. Υ 1, 8. (Ουπὶ φησί, 
ΠῚ 106, δ Ὁ 109: ἸΡΟΤΝ 116, 2, 
οὐτὴ ἐπί οἱ δοοι5. 1 ἸΠΠ Ρ Α: 
69.. 4: 17| 55, 4.) 
ΒΕ; ἐμβεβληκέναι. Βεηθ 

ΡοΥί5. αὐ ἔπ Ρ 65 5106 ΠῚ ἔὰ - 
ὀοτοηῖ, ΟὗἨὨ 1 91, 8 ἡ ̓ Δττικὴ 
ναῦς τῇ διωκούσῃ ᾿ἀρκαδέᾳ 
ἐμβάλλει μέσῃ. Το ραββῖνα ἴοι- 
πὰ οἵ, 84, ὅ οἱ Κυαθε. αν. 8 ὅ2, 
4 δἅη. 1. --- κατ᾽ ἀνάγκην, 
ποορβϑἰίδίθ οοδοίδ8 (57, δ), 
ουπὶ ἀἰδοθάθσο ΠΟ Ροϑβϑθηΐ. -- 
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μὲν φυλακὴν τῶν δ᾽ ἐπιβουλήν, μὴ καϑ'᾽ ἕν ἕχα- 
στον, κατὰ πολλὰ δὲ πανταχόϑεν, περιεστάναι, καὶ 
τὸν κτύπον μέγαν ἀπὸ πολλῶν νεῶν ξυμπιπτου- 
σῶν ἔκπληξίν τε ἅμα καὶ ἀποστέρησιν τῆς ἀκοῆς 
ὧν οἱ κελευσταὶ φϑέγγοιντο παρέχειν. πολλὴ γὰρ 
δὴ ἡ παρακέλευσις καὶ βοὴ ἀφ᾽ ἑκατέρων τοῖς κε- 

Ἐς ’ , Ν νν , 

λευσταῖς κατὰ τε τὴν τε χνΉΡ καὶ πρὸς τὴν αὐτίκα 
΄ 3. Ψ' α' ᾿ 9 ΄ , ΄ φιλονικίαν ἐγίγνετο, τοῖς μὲν Αϑηναίοις βιαξεσϑαί 

τε τὸν ἔχπλουν ἐπιβοῶντες καὶ περὶ τῆς ἐς τὴν 
πατρίδα σωτηρίας νῦν, εἴ ποτὲ καὶ αὖθις, προ- 

ϑυύυμως ἀντιλαβέσϑαι, τοῖς δὲ Συρακοσίοις καὶ ξυμ-- 
’ 5 -»Ἥ ΄ 2 “ 

μάχοις καλὸν εἶναι κωλῦσαί τε αὐτοὺς διαφυγεῖν 
καὶ τὴν οἰκείαν ἑκάστους πατρίδα νικήσαντας ἐπαυ- 

8. 6. μέγαν οι, Ὀίοη. ΗΔ]. 1.1. ,,Δ Τῆλιο, ργοϊθοί πη 6558 00- 
ἀἸοα ΠῚ ΘΟηΒΘΠΒ5115 ἰδβίαίαν, ΝΟΙΪ ΟὈἸΘΘΙ 6 ΡοΒἰταγδηι:. 8 ΠῚ «ὧοδὶ κτυ- 
πον ἰποϊδοπάθπι οἱ δἃ μέγαν ἱπιο!]ροηᾶσπιὶ εδὶ ὄντα.“ Κυαθρ. 
Οἵ, δάη. 

τῶν νεῶν ᾿ἰθνῖ Ῥδ.ΟΙΟΥΘΒ. 
ΘΕ] ΠῚ ΟΠ. Ὁ ΘΊΟΥ5. Ῥ. 8517, 

5. 7. ἡ δηίε παρακέλευσις 011, ΟΠΊΠ65 ῬΥδοίον αί., δηΐθ βοὴ 
αθοὺ Ὠίοηνϑβ. 1. 1. 

κατά τε οὔτ Ὠίουν5. 1. 1. γαῖ, οἵ, πἰὖ νἱἀδίαν, 411, αὶ {πὰ} 
. τἀπὶ ροβιϊῦ; τοι ϊααὶ οοἀα, τὲ ΟΠ]. 

Οὐπὶ ρ]ουῖβαθ, ᾿μΐθὺ 4105 Κ᾽ δΐ,, ἀὐε- 

κατὰ πολλά, πιὰ! εἰρ]ϊοῖ ἃ ἦν γὰρ κατὰ φύσιν [τὸ] πολλὰ 

«1 

γ6] πλα 010 11 ον. --- περι- γὰρ δὴ οἵ κελευσταὶ ἀλλήλοις 
ἑστάναι. .,τΟρν. οἰτοα πὶ - παρεκελεύοντο. 561101. Οἱ, δα. 
ϑίαγθ, αἱ κίνδυνος, ἀνάγκη 432,2. -- περὶ τῆς ... ἀντι- 
[δ π. ΠῚ 6 ΝΙ ΟἿ, Ἅ|); λαβέσϑαι. γεούρθαηι ἀντιλα- 
ἶὸ Οὔ ΘηἾΓ 6. [8Δ60058. νἱὰ, βέσϑαι ἀὐβοϊαῖθ ροβίψα οϑί, αἱ 
δάη. 1 10, 4. -- τὸν κτύπον [1 8,1. ΝἼΠΠ 106, ὅ; περί δαιεηι 
μέγαν. 6. ΘοΙ]οσαιίομθ νοῦ-ὀ θοᾶθηὶ τηοὰο ἀἸοίαπι υἱὐ 72, 2, 
θοΥαπι ργδοίοι 54. οἵ, δάη. 1 49ς, Ῥοὶπάθ τῆς ἐς τὴν πατρίδα 
ὅ οἱ Κυαορ. ατ. 8 50, 11 8 η, ἡ: 
“Μέγαν ἱπηρδπάττι οὰπὶ ἀπὸ. 

σωτηρίας «ἃ Ἰοοσαίίοπεπὶ ἐς τὴν 
πατρίδα σῴξεσϑαι Θοηἰοντηλίαηι 

ξυμπιπτουσῶν. 

δ 7. κατα τε... φιλον τ- 
σῶν, ΘΥῈΝ δυύείδυ θΥΟΡΊΟΥ 
Ῥυϑδοβϑηΐθ νἱηοθ "αὶ Θ0ῃ- 
θην] 0 η 61, ἰ. 6. 4ατιἃ8 Υ6] 88 
(τῶν κελευστῶν) νοοῖ Ργᾶθβ61}8 
ΘΟΠΟΘΡίδιῖο Ῥοδίαϊαθαί, --- ἔπε - 
βοῶντες) Τὸ ἐπιβοῶντες 
συνταττόμενον τῷ͵ πολλὴ γὰρ 
δὴ παρακέλευσις᾽ ἀφ ἑκατέρων 
τοῖς κελευσταῖς“" ἐσχημάτισται, 

οδί, --- εἴ ποτε καὶ αὖϑις, 
5. απ] 8 1} 8188. 51 ὙΠῸ 
ᾳαδὴ ἴῃ ρΡοβίθναμ, Οἷ, εἴπερ 
ποτέ ΙΝ δῦ, ὃ. ΙΙ θΆ4, 2. Μαϊ]δ 
ΟἸδ58θῃ: 5ῖ9 ᾿πιορ ρα: ΣΧ ι: νῦν, εἴ 
ποτε, καὶ αὖϑις, ουἱϊ ίηϊοῦ- 
Ῥαποίϊομ! νἱάθθ οὐϑίδυθ ΘΟ]10 - 
οαὐϊοπθη οἱ καί. -- ἐπαυξῆ- 
σαι. Ἐτγαβίγα ΒΙοοιηΐ. ΟΟΥΡΟ- 
ον ᾶγ 6 ἰηϊογρυθίαίαν (οἵ, δάμη, Π 
86, 8), οὑπὶ 511 δῦ ρθ δ, δτὴ- 
ΡΙ ΓΙ ΟΔ Υ 6. 

ἜΧΟΝ αν οι ασον γυναμαΝ 
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8᾽ ξῆσαι. καὶ οἵ “στρατηγοὶ προσέτι ἑχατέρων, εἴ τινά 

που ὁρῷεν μὴ κατ᾽ ἀνάγκην πρύμναν χρουόμενον, 

ἀνακαλοῦντες ὀνομαστὶ τὸν τριήραρχον ἠρώτων, 

οἱ μὲν ᾿Αϑηναῖοι, εἰ τὴν πολεμιωτάτην γὴν οἴκειο-- 

τέραν ἤδη τῆς οὐ δι᾿ ὀλίγου πόνου κεκτημένης 

ϑαλάσσης ἡγούμενοι ὑποχωροῦσιν, οἱ δὲ Συρακχό- 

σιοι, εἰ οὺς σαφῶς ἴσασι προϑυμουμένους [4ϑη- 

ναίους] παντὶ τρόπῳ διαφυγεῖν, τούτους αὐτοὶ 

φεύγοντας φεύγουσιν. 

1 ΤΟ ΤῈ ἐκ τῆς γῆς πεζὸς ἀμφοτέρων ἰσοορ-- διάϑεσις τοῦ 

ρόπου τῆς ναυμαχίας καϑεστηκυίας πολὺν τὸν τον. 
ἀγῶνα καὶ ξύστασιν τῆς γνώμης εἶχε, φιλονικῶν 

8 8. δι᾽ ἀνάγκην Ναὶ. Αὐ ποὺ πυβαιδηὶ ἃρυὰ ΤΠ. φολτς 
βεᾷ κατ᾽ ἀνάγκην (ΠΠ 58, 2. ΙΝ 19, 2. 08, 2, ΝΟΣ 2: ὙΠ δ. 
10, 6. Ὑι 2, 8. 88, 8), ἐξ ἀνάγκης (ΠῚ 40, 8.0] ὙῈ 1 ΜΠ δτ, 
4), ὑπὸ ἀνάγκης (Π 82, 2), ξὺν ἀνάγκῃ {Π| 40, ἜΝ δι᾿ ἀναάγ- 
κηῆς (ΥΠ 48, 5). 

γὴν οὔ. Ὀίοην5. Ἰ. 1. 
πόνου, αυοᾶ δὰ 56ῃίθη 118 π| Ὁ Ἰ5ϑἰ πηι πὶ 65ῖ.,. ΘΠ ὈιουΥ5. 1. 

παροι αῖ. Ιερθραπίαθ. 8} δὲ 86}}0]., αυἱ τῆς “Ἢ ϑαλάσσης 510 
ἸμτοΓρυίϑιαν: τῆς μετὰ πολλοῦ πόνου κεχτημένης ϑαλάσοης, τουτ- 
ἔστιν ἧς ἐγένοντο ἄρχοντες μετὰ πολλῶν πόνων ϑαλαττοχρα- 
τήσαντες; ΓΘΙΪ αὶ οοα 4, οἵη. 

ὑποχωροῦσιν γαϊ,, αὐοά 586. βΒυθάμποογθ, 56Π8]1ὴ ΔΌΪΓΘ, 
ββηϊἤοαπθ. Θρτθρῖθ Θοπνθηῖι ΒΡ ΘΡΙ ΟΣ 8 πρύμναν κρούεσϑαι. δῖς 
πρύμναν “προνόμενον ὑποχωρεῖν 1 ὅ4, 2. ΠΙ 18, 8. Βεϊϊααὶ οοἀα. 
ἀποχωροῦσιν. 

ΑἸτοσαπι εὐ οπι. αι, 

θλρ. 71. 81. ἀμφότερον γι. 
ξύνταξιν οονταρίε ΡΙαι, 46 Ἰον. Αἴμθη. ρΡ. 807. 

88. μὴ κατ᾽ ἀνάγκην, 
βῖπε πϑδορϑϑίίδίο, Οἷς, ἀάη. Υ 
180, 6. Υὶ 8, 8. -- ἠρώτων. 
Ῥᾷι]ο αἰϊαθ ἱπιθυγορ ί] 068. ρτῸ- 
Ροπαηῖαν ἃ Πιοά, ΧΠῚ 17, 1, -- 
κεκτημένης, Ρᾶββῖνο, ΥἹά, 
δᾶπ. 1.128, 1. -- [4ϑηναί- 
ους} ϑ5υβρθοίαπη ἰᾶᾷπὶ [)ῈΚΟΓῸ 
γϑοῖθ 66]. Ο]458-. εὐ. ΡΙυγρ; 1. 1 
Ουοα ἀρὰ Ὀίοην5. Ρ. 878 Ἰοοὶ- 
ἴΓ,) ὭΟΝ ΤΠΔΙΟΓΪΒ ΤΔΟΙΏΘΗΪ οϑβί 
αὐυδη οἵ ἐπιβάται 8 5 δρυὰ 
δαπάοηι δἀάϊίιπη, 
Οὰρ. 71. 8 1. ξύστασιν 

τῆς γνώμης εἶχε. Ἐχ 56}0]. 
ἀντὶ τοῦ τας διανοίας 

ΤΒποΥαΙα 5 ΥΟ]. ΤΥ, 56οί, 1. 

ΟΠ δάη. 

συνετέταντο Ῥυκον ξύντασιν 
Ιεσθμᾶάιπη 6858 οθηΐϊθοϊί, αυοά 
οοτητηθηδί οἰϊδηὶ Ηοῖβκ, δὰ Ὀίοη. 
Βεᾷᾶ σύστασις ἀρὰ Ποτοῦ, ΥἹ 
117. ὙΠΠ 107 εἰ ΡΙαι. 16:8. 888 ἃ 
συνώνυμον εβὶ ἀγῶνι εἱ 51π|}}- 
᾿ϊπγαπη ϑ. δριὰ ον. ΗἸρΡ. 988 
μένος. μὲν ξύστασίς τὲ σῶν 
φρενῶν (οἴ. ΑΙο. 1917 τοῦ σκυ- 
ϑρωποῦ καὶ συνεστῶτος φρέ- 
νων) οἱ ἴρβϑυχῃ ΤῊ. ᾿πηϊαύι5 (488. 
θῖο ΧΗΙΧ 9, 8, ἀντιπάλου ἐπὶ 
πολὺ τῆς μάχης γενομένης 
ἰσορρόπῳ καὶ αὐτοὶ συστάσε ι 
τῆς γνώμης συνὲ ἔσχοντο 
βουῖρβιι, Εβε. ἰρίιαν ξύστασις 

11: 
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μὲν ὁ αὐτόϑεν περὶ τοῖ πλείονος ἤδη καλοῦ, δε- 
διότες δὲ οἵ ἐπελϑόντες μὴ τῶν παρόντων ἔτι 
χείρω πράξωσι. πάντων ,7ἔὰρ δὴ ἀνακειμένων τοῖς 

᾿ϑηναίοις ἐς τὰς ναῦς ὅ τε φόβος ἫΡ ὑπὲρ τοῦ 

μέλλοντος οὐδενὶ ἐοικὼς καὶ διὰ τὸ ἢ ἀνώμαλον 
καὶ τὴν ἔποψιν τῆς ναυμαχίας ἔκ τῆς γῆς ἦναγ- 
κάξοντο ἔχειν. δι᾽ ὀλίγου γὰρ οὔσης τῆς ϑέας καὶ 
οὐ πάντων ἅμα ἐς τὸ αὐτὸ σκοπούντων, εἰ μέν 
τινες ἴδοιέν πῃ τοὺς σφετέρους ἐπιχθ σὐῥ εις, 

8 2. δι᾽ αὐτὸ Ὑεη. εἰ εοΥγ. (]., φαοᾶ Ἰεσοπάστα ργοροβαῖί 
ΒΕΚΚ. 508 0}}16η5 Ἰοοὶβ ΤΥ ὅδ, 4, Υ͂ 11ὅ, 2. ὙΠ 6, 8. ὙΠΠ 88. διὰ 
οὗ δάη, 

8 8, καὶ ἁπάντων Ψαὶ. 
Ἰρπογδί, 

τῆς γνώμῃς δηϊπιὶ οσοηΐαπέίϊο. 
-- ὁ αὐτόϑεν. Απάϊεπάαπι 
πεζός δι. β᾽ρη!βοδίαν ὃ ΖΣυρα- 
κόσιος πεξός. -- δεδιότες 
ἘΣ: οὗ ἐπελϑόντες. ΟἿ Μδιῃ. 

8 ὅθ2, 1 δάη, 1. Κιιθρ. 
δ ὅδ, 9 δὴ» Ἢ 75 χείρω. 
Χεῖρον Ἰερευδίαν 67, 4 εἱ δρίϊπ5 
γί ἀθυὶ ροίθβί, ΟΠῚ ΠῸη πΠ6 46- 
ἰετυΐοτα [δοουθηΐ, 864 πα ἀ6- 
τουϊοῦο ἴογία ηᾶ πίθυθητΥ 
ἀἰσοπά πη 510, οαΐ ἴῃ ροβίτἶνο τγθ- 
δροηάεί κακῶς πυθ σις ΠΟΠ 
κακα. 56 οἵ, δᾶῃ. 49; 9. 

8.2. πάντων ΟΣ ἀνακει- 
μένων ... ἐς τὰς ναῦς. 
ῬΤΌΡΗ: ΟἾΟΝ ἢ. - Ὁ ἸΠ 
πυρὰ τοροβίὶίδ ο556ηΐί. Οἵ, 
δίῃ. ατ. 8 ὅ78 «. δάμ, Ὗ' 84, 
8. ΡῈγ ὑγδηβίδιϊοπθπὶ Πᾶθο ΒΘ Ὡϊ- 
Ποδηΐί μπάσης τῆς ἐλπίδος αὖ- 
τοῖς ἐν ταῖς ναυσὶν οὔσης. ̓ξ 
(3.}01.}) -- καὶ διὰ τὸ... 
ἔχειν. Ηδθο βϑηϊθη απ ΠΟῚ 
ῬΥΔΘΌΘΓΘ ἴῃ Ῥγορϑία!ο εβί, Βεκκ, 
Ἰρσίίαν διε αὐτό τηδίαἱι, φυοὰ ἴῃ 
Αἰῆο, 6α, 6 τγϑοθρὶῦ [86008.. ,αὐτό 
γΕίεγ ἢ 5 ἃ δπιιπεϊδίαπι πάντων 
ἀνακειμένων ἐς τὰς ναῦς. Αἱ 
Ῥτορίεγθα, αποὰ οἵηπΐῖβ ἔογί απ 
ΘΟ ἰπ πᾶνΐθιιβ Ροβὶία ογϑί, 
δΔηχίαπη ααϊά θη οἱ ΒΟ] ΠἸοἰίαση, 5εα 
ΟῚ ἰπ8 66 1186 Π| 850 οί πὶ ρα Πᾶ6 
ΠΡΌ δπί, Ποῖπᾶθ πη !ϑίιτη 6558 

Ὦ. 1.,. οὐ πορϑιίοηθηι 81} ἀπο416 

ἢὰποὸ Ἰοοὰπὶ ἴδοι οορηοβοϊίαν, 
Βιπηα]δίαιαθ. οηἰπὶ ροβί διὰ τὸ 
ἰδοαηδμη ϑἰαίϊβιῖ, αα86 ἀεῖπά δ 
ΒΘα πα πίαΓν πε Πα] Ροβδαηί. [ἰὰ- 
π6 (ἋΟΕ6|16Γ ἀγχώμαλον δηίθ 

ἀνώμαλον δχΧοϊα͵558 5150 16α 5 
ἐδ ρῇῸ ἃποῖρὶεϊ οογίϑπηϊπθ 
Ἰᾷ δοοῖρίθηβ, οαὶ ορίπίοηϊ͵ ἕανοι 
8 4 ἕως ἀγχώμαλα ἐναυμάχουν. 
Θοα οαπὶ ἀἰσαίαν αἰ ΘΓΒΠΊ οὐϊδ ΠῚ 
δαβρθοίπτη Ῥαρηδο ἔμπϊ556, δηΐθᾶ 
ΔΙ 14 πα] ἃ ΘΟΙΊΙη ΘΠ ΟΓϑί τη 6558 ΟροΥ- 
οί, απαοἃ ΠΟ 8Π06ρ8, 868 [ἰἰ6η1 
αἰνθυβαπ [πογὶΐ, Μοὶῖβ Ἰρίδιν 
τη, 5θου! (8116 ἔδγθ θχοι ἀΪβ86 
Ῥυία πιὰ5 4π8}18 ἀνώμαλον τῶν 
ξυμβαινόντων νεὶ τῶν γιγνομέ- 
νῶν. Μίπιυβ τϑοίθ βϑῃηίθη ν᾽. ΠῚ 
ΘΟποχαπὶ ΠΟΡΪ5 νἱἀθίαρ (8585. 
Ρθύβρεχίββθ, 4] ἀνώμαλον τῆς 
τάξεως 5υρρίθηβ ρῦοὸ ἀϊνθυβὶβ 
Ἰοοῖβ. αυἰθὰβ τ} ]Π165 αἰ οϑἰτ 
οὐδηῦ, ἀϊνουβαᾶβ τὸ5. νυ] οοη- 
Βρθοίαβ. 6556. ϑδ'εᾶ δάβρϑοίιβ αἷ- 
νο βἰἰᾷ5 ΠΟ δα Υγ68 ρου πού, ατιδ 
ΟΡ οἰ θδηίαν, 568 δὰ αἴνθῦβοϑ 
ΔΗΪΠΠΟΥΠ] πιοία5, ααἶθι5. 60Πη- 
Βρ᾽οἰθηίθβ δἰ Ποϊθθαπίαν. Νάτη ἴη- 
Β6α ΘΠ 5 νΘΡΌ5 ΘΧΡ] ΟΔ ῸΓ ῬΓῸ 
ΤΟΡΓᾺΠῚ 485 οΟπδριοϊθραηΐ αἶνον- 
βιίαίθ διϊαπὶ δΔηΪΠ105 σοηβρίοῖθη- 
{ἰππὶ ἀΐνουβα δδοιοβ 6586, [8- 
σαπη8 Θἰἰδτὴ «ἅρυά ὨΙΟΊΥΒ. Ρ. 879. 

8 8. δι᾽ ὀλέγου. Οἷ, αάη. 
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ἀνεϑάρσησάν τὲ ἂν καὶ πρὸς ἀνάκλησιν ϑεῶν μὴ 
στερῆσαι σφᾶς τῆς σωτηρίας ἐτρέποντο᾽ οἱ δ᾽ ἐπὶ 
τὸ ἡσσώμενον βλέψαντες ὀλοφυρμῷ τε ἅμα μετὰ 
βοῆς ἐχρῶντο χαὶ ἀπὸ τῶν δρωμένων τῆς ὄψεως 

καὶ τὴν γνώμην μᾶλλον τῶν ἐν τῷ ἔργῳ ἐδου-- 
λοῦντο᾽ ἄλλοι δὲ καὶ πρὸς ἀντίπαλόν τι τῆς ναυ-- 

(αχίας ἀπιδόντες, διὰ τὸ ἀκρίτως ξυνεχὲς τῆς 
ἁμίλλης καὶ τοῖς σώμασιν αὐτοῖς ἴσα τῇ δόξῃ 

περιδεῶς ξυναπονεύοντες ἐν τοῖρ χαλεπώτατα διῆ- 

γον᾿ ἀεὶ γὰρ παρ᾽ ὀλίγον ἢ διέφευγον ἢ ἀπώλ- 
λυντο. ἦν τε ἐν τῷ [αὐτῷ] στρατεύματι τῶν ᾿4ϑη- 

ἂν οπ!., αί. Αἱ νἱά. δίῃ. αν. 8 ὅ99, 3. ἃ. Κτιιθο. τ. 8 ὅ8, 
10 8ἃαη. 8. 

8 4. αὐτῷ οπι. (455. Αὐρ. (ΟἹ,  εη. Τ, Ραᾳ], 1, Β6ρ. Ματο. Μ. 
Ι. Μοβαᾳὺυ, αὐ. Οπν. Ῥδη. οἱ θίοηγβδ. Ρ. 819. ,.1π Ῥαυῖββ. ἰδηΐαμη 
ἀποθυ5 (ἃ. 1.) ποῦ ἰεοὶ νἱχ ογθαϊδθυῖπη ἀα]ο. 4114 ἰᾶπηθη οχ- 
Ῥύδβϑιι . τ Κυθος ΑἸϊὰ5 ΘΧΘΡΟΪτα5, φυὶ μαΐϊο ΑἸΠΘηἸθηβι πὶ Θχθυοϊίαὶ 
ΟρΡροπαίαγ, ἢϊο ααἰάθπι οορίίαγὶ πϑαυϊΐί, 

ἘΠ Θ ϑ ον ἀνεθάρσησαν περὶ τῶν γιγνομένων προσδο- 
. ἐτρέποντο. ,,Βδοίδ αἰταπι- 

46 ἐθΠ1ΡῈ185 σοηϊαηχὶ Τ ΠΟ, ; ΒΡ 6Ιη 
ΘΗΪΠ} ΘΟΠΟΙΡΘΥΘ. Ὀγανὶβ ΤΟ] ηϊ 
δϑῖ, Ἰοησῖῃβ οτᾶτο ἀ6ο5.“ ΗΘ  Π. 
δὰ Εὐτ. Μεά. 1185. Αον. ἂν- 
εϑάρσησαν οβδύ. ἱποοῃδίϊνιιβ, -- 
τὸ ἡσσώμενον. Πε ΠΘΕΪΓΟ 
0(. δὔπε 1146, Τ- -- ἀπὸ τῶν 
δρωμένων. τῆς οψεως, ἷ. 6. 
πρὸς τὴν τῶν δρωμ. ὄψιν. Οἱ, 
Μδί], αν, 8 518. -- τὴν γνώ- 
μην ... ᾿ἐδουλοῦντο. ΟΥ ΤΙ 
61, 8 δουλοῖ γὰρ φρόνημα, τὸ 
αἰφνίδιον, ΙΝ 84,1 τῇ γνώμῃ 
δεδουλωμένοι. Θϑαυΐμιν να] σῸ 
εὐ ἀρὰ ΒΘ. πιᾶ]Ὲ ροπᾶ ἱπίθι- 
Ρυμποιῖο; πάντες ΘΠΪΠῚ ῬΥΪ15 τηϑ- 
το ψουθἷ8 εἰ μέν ΣΦ Ή 50) τ: 
οἵ δέ... ἄλλοι δέ ἴῃ ὑγ65. ῬΑΥί68 
ἀἰβοθυ πῃ ἐαν, -- τῶν ἐν τῷ 
ἔργῳ. 4«ἀλπ ραρπδηίθ5. Οἵ, 
ἵν 181, 8. ΨΠΙ ΘΙ, 8. -- δεὰ 
τὸ ἀκρίτως ξυνεχὲς τῆς 
ἁμίλλης, Ργορίονυ ἀϊαίυτ- 
ΠᾺΠῚ β'πθ ἀἰβουϊτηϊηθ 60ῃ- 
ἰθητίοποπι. -- καὶ τοῖς σώ- 
μασιν... ξυναπονεύοντες] 
συνεξομοιοῦντες τὰ σώματα τῇ 

κίᾳ ἀπένευον τῷ σώματι τῇδε 
κακεῖσε. 5680]. Ρονίαϑ: 0515 
οὐδ ΘΟΥΡΟΡΙθα5, Ῥτοαὺί 
δπΐπιο δγδηΐ αὐΐϑοιὶ [Ὀτγονῖαβ 
ῬΤΟ δ Ὶ πὶ} ΔΕΓΘΟΙΠ  Ο Ἣν 
νϑῃειηθηἐϊ τηθίπ βἰ τη ἃ} πὰ - 
τα πίε65. Ἴσα θεῖ οὐοπίγδοίῃηπι 
ΒΟΠοπια οἰγιηοίοσ, (εἴ. Κτιυθρ. 
8 46, ὅ δάπ, 4) δἃιΐ Δάνθγθ δ! "6. 
Ῥοβίναπ, (εἴ. δάη. ΠΠ 14, 1) εἰ 
τοῖς σώμασιν αὐτοῖς ἈΠΟ ἴη- 
ΒΕΛΙΤΊΘ ΗΠ δαηί. [96 ᾿πλϊ δίου! 5 
Ἰοοὶ Παυγαί 015 ον! ἀ θη ἰμβι ηἷ δ 
νἱὰ. οα, πιαὶ. - ἐν τοῖς. Οἵ, 
απ. 1 0, 8. ΠΙ 17, 1. -- παρ᾽ 
ὀλίγον, οχῖ στο ᾿αἸβουῖ παΐπ δ. 
γιὰ. ϑομοοθπι. δὰ Ρπί. ΟἸδθοπ,. 
26, 8. 
δ 4. ἕως ἀγχώμαλα ἐναυ- 

μάχουν. ᾿ἀγχώμαλα νετθαπὶ 
τραχὺ 6556 ἀἴοῖν ΡοΠ ΠΧ Ψ' 17. 
Βοὰ ΠῸῚ ΓΆΓΙΠῚ δύ ἀρὰ ροβίο- 
τοῦθ δοίαιϊβ ϑβουρίουοθ, ]0- 
ηγ58. ἢδ]. ΑἈρρίαπ. ΡΙαῦ, Ἰμποίδη. 
Οᾶ55. Ὀίῖοῃ. Ῥυοοορ. 511Ὼ}}- 
᾿ϊπιθὸ Ὀῖο 885. ΧΕΙΧ 8, 8 ἀγ- 
χώμαλα ἠγωνίσαντο εἰ ΧΟΥΗ 
48, 4. --- ἥν ... πάντα ὁμοῦ 

ΤΣ 



ἧσσα τῶν 
᾿4ϑηναίων. 
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’ Ἵ 9 ’ 
Ἂ᾿ 

ναίων, ἕως ἀγχώμαλα ἐναυμάχουν, πάντα ὁμοῦ 
3 » δ ’ ’ὔ -" 

ἀκοῦσαι, ἀὐλω ἢ βοή, νικῶντες, κρατούμενοι, 

ἄλλα ὅσ᾽ ν ἐν μεγάλῳ κινδύνῳ μέγα στρατόπεδον 
πολυειδῆ ἬΝ ἊΣ φϑέγγεσϑαι. παραπλήσια δὲ 
καὶ οἱ ἐπὶ τῶν νεῶν αὐτοῖς ἔπασχον, πρίν γε δὴ οἱ 
Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἐπὶ 
σης τῆς ναυμαχίας ἔτρεψάν τε 
καὶ ἐπικείμενοι λαμπρῶς, πολλῇ κραυγῇ 
κελευσμῷ χρώμενοι, κατεδίωκον ἐς τὴν 

πολὺ ἀντισχού- 
Ἀ 9 γι 

τους Αϑηναίους 
καὶ δια- 

γῆν. τότε 
δὲ ὁ μὲν ναυτικὸς στρατός, ἄλλος ἄλλῃ, ὅσοι μὴ 
μετέωροι ἑάλωσαν, κατενεχϑέντες ἐξέπεσον ἐς τὸ 

ὅσα ρτο ὅσ᾽ ἂν οοδ, ϑιεα πυάυβ ορίαιϊνυβ μΐο οαυβδηι ΠῸὰ 
ΠδὈθί. 

ἀκοῦσαι, ὀλοφυρμός κ.τ.λ. 
οΥ̓ὰ. Μαῦῦι. αν. 8 δ8ὅ ἃ. 1.6- 
δ᾽απιαβ αϑὺ ἴῃ πᾶς οὔ ἢἶ5. ΘΟ - 
Ροβίοπὸ ποπλϊ δ ϊντι5. 650}. 
Ῥεγβ. 419 ϑάλασσα δ᾽ οὐκέτ᾽ 
ἦν ἰδεῖν ναυαγίων πλήϑουσα." 
ΙΔ 0005. νἤσπης Ἰοοιπὶ ΠΊΘΙ(Ο 
ΔΑΠΊΪΓΑΙΪ οἱ ΘΟΠΊΡΙ ΓΕΒ ΤΘΟΘΗ ΟΓ65 
Βουϊρίουοβ ἱπηϊῦδιϊ Βαηΐ, «ϑοῖαι 
ΟἸνᾶυῖυ, Ρ. 60, 10 πάντα ἦν ὁμοῦ, 
δάπρυα, χαρά, ϑάμβος, ἔλεος. 
Εοτία556. ΚΟΓᾺΠῚ ΒΡ ρον ΟὈνοΥ- 
βαίῃβ εϑί θουθοϊῃβ ἰοοὰβ ΑΘΒ0ἢ, 
Αρϑιη, 512, “δὶ νἱα. ΒΙοπηῇ. Τι6 
ΓΝ Ρεὶβ. 401 καὶ παρῆν 
ὁμοῦ κλύειν πολλὴν βοήν." 
ΒΙοοιιῖ, Εχ ποὺ Ιοοὺ ΑΘβοθν}ὶ 
Ροίΐαἶδβε πο οἰϊατη δοοιιβαίϊν 05 
Ροπὶ ἃρρᾶγεί, ϑῖ4ιθ 860 5δθρῖπ5 
ἴῃ (8005 ἔστιν ἱπηρουβοη Δ 16. 
αυοα ἀϊοιηύ Ιορὶ ΘΧθπμρ]} 15 (Χϑη. 
ἈΠΔΡ. 1 ὅ, 85. 9, 18) ἀοοοὶ δὰ 
}.. 1. Κυυερου; βϑὰ ΠΟΙΠΪηδύϊν] 60 
ΔΡΌΟΥΘΒ ϑαπί, αποα Ιά6πη Οδ85115 
ἴῃ ΘΠΟΤΠΘΡΔΙΪΟΠ6 ΓΘΥα ΘΟ] οοδίαν,. 
Οἵ, δἅη. ΥἹ 232. --- ὀλοφυρ- 
μός, βοή. τι Πᾶθο νϑυθὶ8 ψὲ- 
κῶντες, κρατούμενοι οοἄθηι οΥ- 
ἀϊπθ τοβροπάθαπί, ΕἸ β]οῖὰ5. δὰ 
Ἐπὰν. Ηδνδοὶ. 888 τᾶν] βοή, 
ὀλοφυρμός: 564 ποη ἰΠ50] 1115 
ἐϑὲ ομϊδβηλβ., αὖ ἀρυᾶ ΟΠδεῖί. 1. 
ἃ. Ῥτδείδνυθδ αἰΐεπάθ ἀβυῃάθίοη 
δριυᾶ υὐτυπηαθ βουϊρίογοη. Οὗ. 

Ἐπιθπᾷ. ουν. ϑίυὰ, Τῆμο, Ῥ. 157. 

Χρη. γν. ΝἿῪὟΠ 1, 88, Οοαῃϊίνγὰ 
"Όμηρος [Π.|ν 460] ἐ νϑα δ᾽ 
ἄμ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ 
πέλεν ἀνδρῶν ὀλλύντων τε καὶ 
ὀλλυμένων.“ ὅ6)01, ΙΌΪ δηϊπὶ 
ΔΙτΘυ απ. ὉΔῚ νοΟΔΟΌΪ]ΟΓαμ ἴῃ ἀϊ- 
γευ80 οᾶδιι ροβίταπη οϑί, --- ἄλλα 
Ῥοϑὺ Ῥ] αγῖαπὶ ΤΡ ΠΩ ΘΗΛ. ΘΓΑΙΪΟ-- 
ΠΘΠῚ βδ'πθ οοραϊὰ ἰΐαὰ ἰθοῖθαγ, αἱ 
ἀριὰ 10, 418. Οἱ, Κυαθρ. δὰ 
Τὴ οη. Ρ. 145 οὐ Δ 60. 8 Ὀοπποβί. 
ο. Αὐϊϑίοον. 125, -- ἐν μεγάλῳ 
κινδύνῳ τ εἰ ἐν μ. κ. εἴη. 
ΟΣ δά Υ 8; 5: 

8 5. αὐτοῖς. Δα. ΡῬουίαβ 
ἰητουρυθίδίαβ. τοῖς πεζοῖς ἐχ πα- 
ραπλήσια 505ρΡΘηΒΌ1η 6586. ΔΙ ]- 
ἰταῦαγ, αυοα Ρ6Γ ΘΟ] ΟΟΔΙ ΟΠ ΘΙ 
νου θογαπιὶ ἤδυὶ πραυϊΐ, ἹΠΊΤ]Ο δϑ 
ἀδιίνυβ οἰ μῖοαβ να]θῃ8 τοῖς ̓ 49η- 
ναΐίοις. -- πρίν γε δή. Οἵ. 
δάμη. 1Π|29, 1. -- θὲ λαμπρῶς 
ΘΠ ΤῸ. τ Ταηροπάππι οϑί Οὐ πὶ 
κατεδίωκον. 

8 6. κατενεχϑέντες, ἀε- 
Ἰαυἱ ἴῃ ΤΟΥ δΤη, σι, 58, 1. -- 
ἐξέπεσον ἐς τὸ στρατό- 
οτος 6χ πᾶνὶθαβιπδγαῃΐ 
Ϊῃ οδδίγϑ. Πιοά, ΧΗ 17, 4 
ἐχπηδῶντες ἐκ τῶν νεῶν ἀπ- 
ολομένων εἰς τὸ πεξὸν στθῶτῦ- 
πεδον ἔφευγον. Οἷ,. ὟῚ 9ὅ, 2 
ἐξέπεσον ᾿Αϑήναξε εἰ ἰθϊ 58. 
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στρατόπεδον" ὃ δὲ πεζὸς οὐκέτι διαφόρως. ἀλλ᾽ 
ἀπὸ μιᾶς δὁριιῆς οἰμωγῇ τὲ καὶ στόνῳ πάντες, δυσ- 

ανασχετοῦντες τὰ γιγνόμενα, οὗ μὲν ἐπὶ τὰς ναῦς 
παρεβοήϑουν, οἵ δὲ πρὸς τὸ λοιπὸν τοῦ τείχους 
ἐς φυλακήν. ἄλλοι δέ, καὶ οἵ πλεῖστοι. ἤδη περὶ 
σφᾶς αὐτοὺς καὶ ὅπῃ σωϑήσονται διεσκόπουν. 
ἢν τὲ ἐν τῷ παραυτίκα οὐδεμιᾶς δὴ τῶν ξυμπα- 
σῶν ἐλάσσων ἔκπληξις. παραπλήσιά τ᾽ ἐπεπόνϑε- 
σαν καὶ ἔδρασαν αὐτοὶ ἐν ΠπηῚ΄λῳ᾽ διαφϑαρεισῶν 
γὰρ τῶν νεῶν τοῖς “Ἰακεδαιμονίοις προσαπώλ- 
λυντο αὐτοῖς καὶ οὗ ἐν τῇ νήσῳ ἄνδρες διαβεβη- 
κότες. καὶ τότε τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις ἀνέλπιστον ἣν 

τὸ κατὰ γῆν σωϑήσεσϑαι. ἣν μή τι παρὰ λόγον 
γίγνηται. ; ἰὰρῦμ ; ὶ 

ΠΤ Τενομένης δ ἰσχυρᾶς τῆς νκυμαχίας καὶ ἐπετο τοι 
πολλῶν νεῶν ἀμφοτέροις καὶ ἀνθρώπων ἀπολομέ- ναῖοι, Ὑλμ νι. 

ἜΣΩΣΕ βιά- 

ξ 7. ξυμφορῶν ρτὸ ξυμπασῶν δ'Αιί. 
τοῖς δηΐθ “ακεδαιμονέοις οπ. Κ᾽ ΐ. 

αὐτοῖς Ῥϑτβ οοα4., ἱπίρθν 4085 Υ ί., σιηὶ ΠΙοηγ5. Ρ. 881; ρ΄ υγ685 
αὐταῖς. »Θυοὰ δα πᾶγϑϑ γυϑίρθυθη πὶ ἘΒδ εν, αὖ ἴΔπὶ ἱποϑί ἴῃ προσ- 
ἀπώλλυντο." Ηβδιεοκ. δ δάη. ΠΙ 98, 1. 

παρὰ λόγον Ὀϊοηγ5. 1. 1., οοαα, παράλογον οοπίτα οοπϑαθίι- 
ἀϊηποπι ΤἬποΥ αἰ α15. 

-- οὐκέτι διαφόρως, ποπ 
ἰδ πὶ ἀΐν υβο Δ ηΪ ΤΠ ΟΡ ἢ - 
Βιία, ΠπῸπ ἰδ πὶ αἰ βογρδηΐο8 
ἸΏΓΘΥ 565), ΟΠ, τὸἰἴ δπία (8 8), 
4111 Ἰαθίαμη, 411] πη ΟΘΒ{Π1Ὶ οἸαπιο- 
ΓΘ ΠῚ οἀθηίθ8. -- ἀπὸ μιᾶς ὃρ- 
μῆς. 1. 6. μιᾷ ὁρμῇ. Οἷν Μαιῃ. 
ατ, 8 δὅ135. -- δυσανασχε- 
τοῦντες (,.Ξ5εουπάϊμπμῃη ΡΟ]]. ΠῚ 
130 συλ ππ ἃ ΤΊναο. ἔδοϊαπ), 
Κταθρ.) τὰ γιγνόμενα. Οἵ. 
Μίδιῃ. ατ. 8 414, 12, ,(,(δῖο Ὠϊο- 
ΠΥ5. Ρ. ὅ90, 22 δυσανασχετοῦν- 
τὲς τὴν παρρησίαν αὐτῆς. Δι 
ΡΙαί. ἈΑπίοη. θῦ δυσανασχε- 
τοῦντες πρὸς τὴν διατριβήν." 
ΒΊο οὐ. αὶ σοπίπησὶ οὐϊδπι οὐπὶ 
ἐπέ εὐ ἀδι, «δἀάϊι, Βοοδπίϊοτοβ 
Βουρίογο5 ἀἴθοτε δυσανασχετεῖν 
περί τινος ἀοοοὶ Ιμοῆπορ. δά 
Ρῃδϊαν, Ερίβι ρ. 867. --- τὸ 

λοιπὸν τοῦ τείχους. Οἤ, 60, 
ῶ. -ὀ καὶ οἷ πλεῖστο:, οἵ 
4α] ἃ 6 πὶ ΡΤ ανΙ πὶ, ἰϊαπιθ ΡΤ ὰ- 
γἰτηΐ, -- περὶ σφᾶς αὐτοὺς 

. διεσπκόπουν. Περί οὰπὶ 
δοου5. ἰπΘ Δ ΠῚ ῬΤΟΥΒ5. αὐ περί 
οαπη σοϑηθῖ. αἰοϊίαν, Ψια. Μδμι]. 
αν. 8 ὅ8θ9ς οἱ 4ἀη. ὙΠΠ 14, 2. 

8 7. οὐδεμιᾶς ... ἐλάσ- 
σων. Οἱ, δάη. Π| 94,1. -- πα- 
ραπλησιά τε Πύλῳ, 
51τὰ 118 4 π 6 ([1η0) ρα 55] ουαπί 
αὐᾷα6 (4186) ἔθοθγαπί ἰρ5ὶ αδἀ 
ΡυΙαπ.. δώ καί, νἱὰ. Δάη. 1ΠΠ 
ι, 1 ν 112, 1 ἀ ΓΘ [ΝΥ 14544ᾳ. 
- οἵ ἐν τῇ νήσῳ πίε δια- 
βεβηκότες, πῖον δὲ ἡ δε ἐν τῇ 
νήσῳ ὄντες, διαβεβηκότες ἐς 
ΚΦΕΊΣ. ΟΝ Τ 4 ΑΗ: 
ἀρ. 12. 8 1. πολλῶν νεῶν 

. ἀπολομένων. .,)0)6 οἴα586 
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σασϑαι τὸν γῶν οἱ Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἐπικρατήσαν- 
ἔκπλουν μά- 
τὴν πείσαν. Τὲθ τά τὲ ναυάγια. καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνείλοντο καὶ 

τος, ὡς κατὰ ἀποπλεύσαντες πρὸς τὴν πόλιν τροπαῖον ἔστησαν 
γὴν ἄναχω- 
φήσοντες ἐν ΟἾΘΣ ᾿4ϑηναῖοι ὑπὸ μεγέϑους τῶν παρόντων κα- 
ρασκευάξον- χῶν νεκρῶν μὲν πέρι ἢ ναυαγίων οὐδὲ ἐπενόουν 

τρίς αἰτῆσαι ἀναίρεσιν, τῆς δὲ νυκτὸς ἐβούλοντο εὐ- 
ϑὺς ἀναχωρεῖν. “ημοσϑένης δὲ Νικίᾳ προσελθὼν 
γνώμην ἐποιεῖτο “πληρώσαντας ἔτι τὰς λοιπὰς τῶν 
νεῶν βιάσασϑαι, 1 ἣν δύνωνται, ἅμα ἕῳ τὸν ἔχπλουν, 
λέγων ὅτι πλείους ἔτι αἵ λοιπαί εἰσι νῆες χρήσι-- 
νὸς σφίσιν ῇ τοῖς πολεμίοις" ἦσαν γὰρ 019 μὲν 

᾿᾿ϑηναίοις περίλοιποι ὡς ἑξήκοντα, τοῖς δ᾽ ἐναν- 
τίοις ἐλάσσους ἢ πεντήκοντα. χαὶ ξυγχωροῦντος 
Νικίου τῇ γνώμῃ καὶ βουλομένων πληροῦν αὐτῶν 
οἱ ναῦται οὐκ ἤϑελον ἐσβαίνειν διὰ τὸ χαταπε- 
πλῆχϑαί τὲ τῇ ἥσσῃ χαὶ μὴ ἂν ἔτι οἴεσϑαι κρα- 
τῆσαι. καὶ οἱ μὲν ὡς κατὰ γῆν ἀναχωρήσοντες ἤδη 
ξύμπαντες τὴν γνώμην εἶχον. 

ὑπονοεῖ δὲ τ. ᾿Ερμοχράτης δὲ ὁ Συραχέσιος ὑπονοή- 
“ΑΝ θρος σὰς αὐτῶν τὴν διάνοιαν καὶ νομίσας δεινὸν εἶναι 
ἱστορεῖται εἰ τοσαύτη στρατιὰ κατὰ γῆν ὑποχωρήσασα καὶ 
ἘΠ Ρὸ κὲ καϑεζομένη ποι τῆς τος βουλήσεται αὖϑις 

νημα. 

Οαρ. 22, 8. 3, ἐβουλεύοντο οπιπο5 ργδείθι αι. 868 ἐβού- 
λοντο δὰ ἐπενόουν τη ρὶ5 ΘΟΠηΥΘΗΪ, 

8. 4. τε ΟΠῚ, ΟΠΊΠ65 ρΥδοίον δαί. 

Ασα ρθυϊθυύδηῦ ἤᾶγοβ ΠΧ, ἀδ 8 8. γνώμην ἐποιεῖτο, 
ϑγγδοῖβϑηδ ὙΠ], οὐ ἀθοθηι [[Π|1η0 
βϑαθοΐπι} 84 πανὶραηαυτη ᾿πῈ0}}65 
ἰδοίαᾶθ. Ψια, Ὀῖοα, ΧΠῚ 17, 5.“ 
855. Νοὴ πηπ|10 Ρ]αΓ 65 4 8 ΠῚ 
Ι, εχ Αἰοῖ8 ρϑυΐϊββθ ϑρρᾶγοί δχ 
8 8. 6], οὔτηὴ 60, 4, Οὗ, ἰδπιθῃ 
δάπ. 10, 4, 

82, νεκρῶν μὲν... ἀναί- 
ρέσιν, αποὰ «αἰἰϊποῖ δὰ ο8- 
ἀανοῦτᾶ εὖ πᾶνῖιπὶ ἔγϑδο- 
Ἰηϑηΐίᾶ, Π6 σορὶἰαθαηΐ ααἰ- 
ἀθ  ᾽Ε Θ ΕΘ, υἱὲ δ ἘΠ Ὶ 
ΒυΒοΙΡ τα ἸΙσογοῖ, Οἵ, δᾶη. 
10, 7 οἱ ἀθ τὰ Ρ[αυΐ. Νίο, 95 οχίνυ. 

κυ 

Οἱ, δάη. 12,4. --- πληρώσαν - 
τας ἔτι, δοπιρ 6.5 ἄδηπο 
(ποοῖ οἵππιαὶ. Οἵ, 89, 9) τ 45 
πᾶνῖθι5. Ἐτιβίτα ἔτι 46]. (855. 
-- χρήσιμαι. Ὅς πο ἔοηηϊηΐπα 
αΐϊα8 δαϊθοινὶ ΠΠοχίοπα οἵ, Μδίι, 
ατ. 8. 117,9. 

Οᾶρ. 78. 81. Ἑρμοκρά- 
τῆς. Ὅ6 Ππυΐιιβ ΘΟΠ51110 οἱ ἔγαμθ 
οἵ, ΡΙαί, Νῖο, 260, Ὠϊοά. ΧΠῚ 18, 
854ᾳ4ᾳ. Ετοπίϊη. ΠΠ|Ὶ9, 7, 4«υϊ ἀδ 
οἴεοία ἔγαιαῖβ [4]5᾽ββίηια ΠᾶΥΥ8- 
νῇ;, - εἰ... βουλήσεται... 
πόλεμον ποιεῖσϑαι. Οἱ, 51, 

2 

ἁ 
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σφίσι τὸν πόλεμον ποιεῖσϑαι, ἐσηγεῖται ἐλϑὼν τοῖς 

ἐν τέλει οὖσιν ὡς οὐ χρεὼν ἀποχωρῆσαι τῆς νυκ- 

τὸς αὐτοὺς περιιδεῖν [λέγων ταῦτα ἃ καὶ αὐτῷ 

ἐδόκει], ἀλλὰ ἐξελθόντας ἤδη πάντας Συρακοσίους 

καὶ τοὺς ξυμμάχους τάς τε ὁδοὺς ἀποικοδομῆσαι 
καὶ τὰ στενόπορα τῶν χωρίων προφϑάσαντας φυ- 
λάσσειν. οἱ δὲ ξυνεγίγνωσκον μὲν καὶ αὐτοὶ οὐχ 
ἧσσον ταῦτα ἐκείνου καὶ ἐδόκει ποιητέα εἶναι, τοὺς 

σδρ. 178. 8 1. καὶ ἃ ρτὸ ἃ καὶ Ρα]. Τρά. Ὁ. Τ., καὶ ἃ καί 
[ι, Μᾶγο. Αὐρ. 855. Ἀδρ. 

Ργο προφϑάσαντας Ναϊ. διαλαβόντας ἃ ἰὈγᾶτΊο Ῥτοϊεοίιη), 
φυὶ προφϑάσαντας ρὲ προδιαλαβόντας ἱπιουρνείατὶ νοϊαἱί, Νὰπι 

διαλαβόντας 
οἴϊπν βουϊρίππι υἱάθίαν. ἕυϊδβα προφϑάσαντας. Μεῖθαπι διεαλα- 
βόντας οετιδιίπι γτϑρυαίαπὶ οἀϊίοταβ ρθγαθυϊηϊ, οχ αυϊθὰβ ΒΙοοπιῇ, 
προφϑάσαντας νοσοπὶ ῬΥΔΟΘιδ ΠῚ 6588 οἱ 8. 8 ΘΟΠΗΓΡΠΊΔΥΙ, διά, 
Ρτδθροβι ἰοπθπι ἢ αΐπ5. γουθὶ δὰ βίμάϊαπι Ἠθυ ΠΟ 5 β σαὶ Ποαπα πηι 
ἈΡΕἰββιηᾶτη 6556), ΑὙπ, ΡΑΡοἰρίατη. ΠΟ Δ ΡΟὐϊββὶ πη 6. ΟΌΤῚ φυλάσσειν 
ἴῃ σοπάθτη 6558 οὐ ΘΟ ραγαΪ ΡΌ0588 ὟΠῚ 51, 1 αὐτὸς προφϑάσας 

ἐξάγγελος γίγνεται αὐτηοποη,. Τὰ στενόπορα τῶν ὁδῶν προ- 
χαταλαβέσϑαι αἰχὶν Ὀῖοὰ. ΧΠῚ 18, θ, τὰ στενόπορα προκατα- 
λαμβάνοντες Ὀῖο (455. ΧΙΙΧ 28, 8, αὰο5 δὰ ΤΊμιον ἀἰ ἀδππὶ προφῦ. 
γεβρθχῖββα οθηβοὶ ΒΙοοπη, ἴῃ δᾶ, 3. Αοοραϊῃ αυοὰ νοῦθὸ διαλαμβ. 
101 Το. πΟη αἰ 0Γ. 

1. -- ἐσηγεῖται. Οἷ, δάῃ. 1Π 
οὉ; 1. -Ξ- λέγων... ἐδοκεῖ. 
»»ϑΘηΒ5. ἰποτῦῖῦ: ἀἰοθ 5, ΟΌΤῚ 
ἰ5ία ἀϊοοτοῖ, 4αὰ86 ἰρβὶ 4απο0- 
4αὺὸ νἱάρδνθηίυ Υ, ἷ. 6, ΒΟΠ 
Βἰπιαϊαία, 56 οχΧ δηϊμηΐ 56 η- 
ἰοπίϊᾶ. Νβὸ ἰϑηθῃ νἱάθο., ΟἿ 
πος δἀάϊάουὶ Τῆπο.., απᾶϑὶ 48 
ἢ 6 Ηογπιοογαιὶβ ἀπθ᾽ αΐππι [θυ ὶΐ, 
Απ αὐτοῖς ᾿Ἰοσοπηι5, ΠΘῚρΡ6 τοῖς 
3 , τ τ ᾿ ΄ 

ἐν τέλει οὐσι Νᾷπι ἀθ ἢΪ8 
βαθίοῖς ξυνεγέγνωσκον οὐχ ἧσ- 
σον ταῦτα ἐκείνου. [ϑεα Πᾶποὸ 
᾿ρϑ8πι ΟὉ οδιβ8 πη) ΠῸΠ ἰάθη ἢϊο 
ἀϊοοπάυτα.}] Ηδὶϊπι. νους: τσοδεὶ 
ΕΥ ἴλπεπ βεῖπο (ἰθάαηκοπ ιυοῖίεν 
εγοβηεοίθ. ΜΝ ετθον, υὖὐ 6 ψϑΥΡ 5 
Ποῦ εἰβοϊαίαγ. Βα. Ἠδὶ!πιδὰ- 
"5. νἱάθιον καὶ ἃ καί οσἶββ8. 
Οὗ, 5.  ΟὙυϊσαίαο βοηΐθηία ἴου- 
βΒἰίδῃ ἢδθο βἰΐ, ΗἩθυπιοουύαίθπι, . . 
ΠῚ ἸΟΟυ Δ 6558 ἀθ τ ρ6Γ πυη- 
105 οοσηϊία, 568 ἃ 586 σοῃϊθοίδ, 
εἰ ΤΠ πον ἀἰ465 ἔουία556 Πθ0ο βαρᾶ- 
οἰϊατῖβ δ5. ἀοου ΠΙΘ ἢ [1ΠῚ 6556 ψαΠ1, 

απο 4 πυ}]0 οογίΐου [δοία5 θᾶ 
ἴρ88 αἰνίπανουῖϊῦ, ααᾶθ ΘΧβθααὶ 
ΑὙΠ ΘΗ Θη565 διδὶ ῬυορΟβ ββθηΐ, 
ΟΥἉ 1.23, 2, υδἱ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει 
ει ἀκριβείᾳ ἐπεξελϑών 50μὶ 
οοπίγαροβὶία. ἦ Ασα, γῆ Βτηηᾶ- 
τὰν νυ ὑπονοήσας αὐτῶν 
τὴν διάνοιαν. Ἕ(061]. ϑ8εὰ 
ααοᾶ ἄτη. ΤΙ. Ἰηἀΐοδτα να]ῖ, Ηϑυ- 
τ] ΟΟΓαίθιη ΠῸΠ ῬΘΓ Παηΐϊ05 46 68 
γ6 ΘΟΥἸΟΡ ΠῚ 6588. [δοίῃτη, ἴῃ ᾿Ρ5185 
οἰ5 νου] πΠΟὴ ἱπθϑί, αυϊθαβ 
6Ἶ}}1}} σοητἰ ποίαν πἰϑὶ ΗΓ ΠῚ ΟΟΓ ἃ 6 ΠῚ 
οδαάθιη αἰχῖββα 4πᾶθ βιιβρίοδίαβ 
βὶ:, Ησρο δυΐοπι ροϑί ὑπονοήσας 
αὐτῶν τὴν διάνοιαν άπ ἱπὰ- 
(16 οὐ Ἰδησαἰϊάπηι οβέ, αὐ ΒΙοουηῇ, 
βϑῃςθη δ ηι ΡΥΓΟθΘτηι5. αὶ ἴῃ δαῖτ, 
δἰίθγα πᾶθο νϑῦθᾶ 6 πιᾶγρὶπα ἰτ- 
γτορβϑίβϑθ οοηΐϊθοῖί, Ιαοισοι. ααϊ 
εἃ δάβουιρϑὶὶ βἰσπϊἤοαγο νοἱαϊὶ 
γοθῖ5. ρυοχίηιθ ργϑορτοβϑὶβ ἀπο- 
χωρῆσαι τῆς νυχτὸς αὕτους 
ἴρβπὶ Ηδγη οι Ϊϊβθ 5. ΒΡ ̓ οΙ ΟΠ 6 πὶ 
ἀεβί σηανὶ, -- ἀποικοδομῆσαι 
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δὲ ἀνθρώπους ἄρτι ἀσμένους ἀπὸ ναυμαχίας τε 
μεγάλης ἀναπεπαυμένους καὶ ἅμα ἑορτῆς οὔσης 
(ἔσυχε γὰρ αὐτοῖς Ἡρακλεῖ ταύτην τὴν ἡμέραν 
ϑυσία οὖσι) οὐ δοκεῖν ἂν ῥᾳδίως ἐθελῆσαι ὑπ- 
ακοὔσαι᾽ ὑπὸ γὰρ τοῦ περιχαροῦς τῆς νίκης πρὸς 

πόσιν τετράφϑαι τοὺς πολλοὺς ἐν τῇ ἑορτῇ. καὶ 
πάντα μᾶλλον ἐλπίζειν ἂν σφῶν πείϑεσϑαι αὐτοὺς 
ἢ ὅπλα λαβόντας ἐν τῷ παρόντι ἐξελϑεῖν. ὡς δὲ 
τοῖς ἄρχουσι ταῦτα λογιξομένοις ἐφαίνετο ἄπορα 

καὶ οὐκέτι ἔπειϑεν αὐτοὺς ὁ ἩἩρμοκράτης, αὐτὸς 
ἐπὶ τούτοις τάδε μηχανᾶται, δεδιὼς μὴ οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖοι καϑ' ἡσυχίαν προφϑάσωσιν ἐν τῇ νυκτὶ διελ- 
ϑόντες τὰ χαλεπώτατα τῶν χωρίων" πέμπει. τῶν 
ἑταίρων τινὰς τῶν ἑαυτοῦ μετὰ ἱππέων πρὸς τὸ 
τῶν ᾿4ϑηναίων στρατόπεδον ἡνίχα ξυνεσκόταζεν" 
οἱ προσελάσαντες ἐξ ὅσου τις ἔμελλεν ἀκούσεσϑαι 
καὶ ἀνακαλεσάμενοί, τινας ὡς ὄντες τῶν ᾿ἡϑηναίων 
ἐπιτήδειοι (ἦσαν γάρ τινὲς τῷ Νικίᾳ διάγγελοι τῶν 
ἔνδοϑεν) ἐκέλευον φράζειν Νικίᾳ “ἡ ἀπάγειν τῆς 

8.2. 
Ἡρακλεῖ ὈΙουΐααθ ᾿ἰθυὶ Πη85. 

Απηιθᾷ αὐτοῖς οπι. αὶ, 

ἀποφράξαι διά τινος οἰκοδο- 
μῆς. ὅ0}ο). Οἱ. δάῃ, 1 184, 2. 
Ῥγοχί πιο οδρ. ἀποφραγνύναι. 

82. ἄρτι... ἀναπεπαυ- 
μένους, αὺὐἱ πιοάο οὑπὶ 
οὐρϊάϊίαίε τπᾶσηδ6 Ρπσπδθ 
Πδνδ]15 ααϊοιϊ 56 ἀοαϊβδθηΐ, 
Εντυβία Βδυοιθηθί. ἴθ ΡΠ]]. 
ΧΧΧΥΤΙ Ὁ. 60 ἂν ἀναπαυομέ- 
νους, ααἰ αυϊοοϊ 56 ἀδίατὶ 
6558 ν᾽ ἀογθηύατ, οαἱ τοραρπαύ 
ἄρτι. Ὅς ἀσμένους νοοε οἷ. 84, 4 
εὐ 46 ρεπεί. ΡΒ] αἴο [5 ν ΟΡ Ὁ 18 αα- 
ἰαποίο δᾶη. 1 θῦ, 1. --- οὐ δο- 
κεῖν. Ἐχ δηίθο. ᾿ξυνεγίγνωσκον 
γορείθ ἔλεγον. ΟΥ, δάπ. ΙΝ 8, 2. 

ὑπὸ τοῦ περιχαροῦς 
τῆς νίκης. Τὸ περιχαρές 
Βαθδίδηϊϊνε ἰορίπηιβ ἴϑπὶ 1Π 51, 0, 
αἱ οἵ, δἄη.; ἅἃ6 ὑπὸ εἴ. 72, 2. 
-- σφῶν πείϑεσθϑαι. Ὑιὰ. 

πεπαυμένους δαί. δα 5θηίθη 91 τηΐπτι5 ΔΡίιιΠ1. Οἵ. δη. 
γαϊ. οὐπὶ γρ. αυϊσο Ἡράκλεια. 

Μδιμι. αν. 8 362, Κυπορ. αν. 8 48, 
ΤΠ δἄη. 8 οἱ ἀε πάντα Μαίιι. ὅτ. 
Φ͵Ή 9} ΠΔἢ 1 ΕΧΙΓ, 

8 8. οὐκέτι. Οἵ δᾶη. 19, 2. 
-- ἐπὶ τούτοις, ἴῃ 68 ΥΘΥῈ ΠῚ 
οοπάϊοϊοηθ, οὑπὶ ᾿ἰΐᾷ 65 856 
ΠᾶΡοτοπί. Οἵ. δάη. ΥἹ 48, 1. 
-- τάδε μηχανᾶται... 
πέμπει. Οἵ, Μϑιῃ. αν. 8 680 6, 
-- ἐξόσου... ἀκούσεσθαι, 
60 ᾽56486, ἀπᾶ8 4ατι185 (605) 
οχδυάϊίαναβ 6556) ΡΓῸ 4πὶ- 
θὰ5 Ὀτονίίον εἰς ἐπήκοον ἀϊχευΐβ. 
ΟΥ, Ἐπ ρς αν. ὃ 51, 18 Αἅη. 9. 
-- ὡς. ᾿ἐπιτήδειδι, β᾽πια- 
Ιαπ 65. 56. 6588 Αὐμδπΐδη- 
δ᾽ ἃ ΠΔ ἃ Ϊ6 05 ΘΧ ΘΟΥΠΠῚ ΠΕΠΊΘΓΟ; 
αυὶ Νιοίαπη ἅθ τθῦιβ5 ϑυυδουβᾶ- 
πΟΡῸΠῚ οογουθπὶ ἰδοϊθδηΐ, 
τῶν ἔνδοϑεν. Μία. ἀ6 ἐκεῖ- 
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νυχτὸς τὸ στράτευμα. ὡς Συρακοσίων τὰς ὁδοὺς 

φυλασσόντων, ἀλλὰ καϑ' ἡσυχίαν τῆς ἡμέρας πα- 

ρασκευασάμενον. ἀποχωρεῖν. καὶ οἵ μὲν εἰπόντες 

ἀπῆλθον, καὶ οἵ ἀκούσαντες διήγγειλαν τοῖς στρα- 

τηγοῖς τῶν ᾿1ϑηναίων᾽ ΤΆΣ οὗ δὲ πρὸς τὸ ἄγγελμεπατηϑέντες 
οὐν οἱ ᾿4ϑη- 

ἐπέσχον τὴν νύκτα, νομίσαντες οὐκ ἀπάτην ἘΥΌΡΣ ΤΟΣΟΥῚ ΕΣΣΣΕ 

[καὶ ἐπειδὴ] καὶ ὡς οὐκ εὐδὺς ὥρμησαν. 
αὐτοῖς καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ΗΘ ΠΕΡ ΉΟΙ; ὅπως 

ξυσκευάσαιντο ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν οἱ στρατιῶται 
ὅτι χρησιμώτατα, καὶ τὰ μὲν ἄλλα πάντα χαταλι-- 
πεῖν. ἀναλαβόντας δὲ αὐτὰ ὅσα περὶ τὸ σῶμα ἐς 

δίαιταν ὑπῆρχεν ἐπιτήδεια ἀφορμᾶσϑαι. Συφακό- 
σιοι δὲ καὶ Πύλιππος τῷ μὲν πεζῷ προεξελϑόντες 
τάς τε ὁδοὺς τὰς κατὰ τὴν χώραν ἡ εἰκὸς ἣν τοὺς 
᾿ϑηναίους ἰέναι ἀπεφράγνυσαν καὶ τῶν ῥείϑρων χαὶ 

Οδρ. ΤΙ; τ 1. ἀναλαβόντες 6455. τς. Ο]. Ψεη. Ρα]. 1ι, ἢδρ, 
Μαγο. αΥ, Ἐ. Τιαὰτ. τ. Ατ. ΟΠν. δ'οᾶ ὍΙΔ58. δἀποίδι ἀρυᾶ Τῇ. 
Ροβὶ ποενα ες ἴπ δπυῃίϊαίο ροη θην ΒΘΠΠΡ 6. 564] ΔΟΟΠ5, ΟἿΠῚ 
τη, Τινουβιιπ οϑὲ ΠῚ 86, 2. 

εν αἰαιθ αὐτόϑεν ἀϊοίᾳ δὰ 1 
602, 4, ἀθ ἔξωϑεν «α ΤΟ: 

ὃ 4 καὶ οἷ μὲν... καὶ 
οἵ. ἤδος ἜΗΝ 86. ΤΟΒΡΟΠΑΘΓΘ 
ΘΘΏΒ6Π8 Μδμ}.. ᾿. ὃ. 288 δάη. 6 
καὶ οἱ ΕΝ Ωῇ Ιοσῖς, ααοᾶ 
ἴάθρια Καυπθο, ΘΟμΪΘοΪ!. Αι το- 
Βροηάθηϊ ἸΤΟῚ 56 καὶ οἵ μὲν. 
ὍΣ ΘΈΜΑ 1 δ 0 πού σα  τΈΕΙ 
11 αυΐ͵ αὐαϊνοταηΐ, δαηί ἘΠῚ 
τινὲς ἀνακληϑέντες 8 8. ὅ6η- 
ἰθητα ῬδΆ]0 ΔΙΠΤΟΥ ΟΠ ογπαία 
ΒΟΥ ΟΓ6 Ροίεγδί καὶ οἵ μὲν ἀπῆλ- 
ϑον εἰπόντες ταῦτα, ἃ οἷ ἀκού- 
σαντες “. τ. λ. 
Ὅαρ. 74. 581. οὐκ ἀπάτην 

εἶναι. Οὐ ΒουΙρύμ πὶ 68: ἰάθ0, 
αυΐα 5 πιὰ] ΘΟμ ταν απὶ ἀλλ᾽ ἀλής 
ὅϑειαν ὁοϑἸίδίαν, ΟἿ, δἅῃ, 1 84, 
8. ---καὶ ὡς οὐκ εὐθύς. Τὴ 
συϊσαία Ἰϑοί!0η 6 ἐπειδὴ καὶ ὡς 
οὐκ εὐϑύς . ἘΧΡΙΙοδιϊοπ θαι, ΠῸῊ 
παροὺ καὶ ὥς. ΓτοΡρ τοί αὶ 
ἐβϑεὶ "ἐπειδὴ καὶ ἐπισχόντες 
τὴν νύκτα οὐκ εὐθὺς ὥρμησαν; 

864 εχ ΟΡΡοϑβ εἴ ἰηίον 56 τὴν 
νύκτα οἱ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν 
ΔρΡραγοὶ ἤοοὺ ΤῊ, ἀϊοθυθ ν 1558, 
πη ῬΓΔΘίου ΠηἾ588 ποοίθ 118 ποτ 
ῬΓΟἢΠοΙβοθηαὶ ἔδοία 6586, 605 θ 8 ΠῚ 
Ἰη5Θ 4 θη θη] αἰθπὶ πᾶηθα ἀ6- 
Οὐ ῖ556. Εὖ δὶ ἰάθο, ααοα οἰϊα 
Ροβὺ ποοίθπῃη {ΠΠ8πὶ Δ8|14 τι {11Π} 
16 Πρ Υ 5 ργο ἢ οἰβοὶ οαποίαι οβϑθηΐ, 
ΡΘΥ ΘΔ ἀἴ6 ΠῚ ΠΊΔΠΘΓΘ ΘΟΠ ΘΠ απὶ 
οορ᾿ββθηΐ, καὶ πᾶσαν τὴν ἐπ- 
ιοῦσαν ἡμέραν ΒΟΥ 6 ῃ ἀτιπη ΟΥΑΙ, 
4πΟΠΪα ΠῚ ἰδ ΠῚ Ρ6᾽ ΡΑΥΘΩ Οἰτι8 
ἀϊδὶ τιον ἀἰβία 5βθηΐ. Πίδαπο καὶ 
ὡς νοσυ] 5, ἀ6 ααΐθι5. οἵ, 42, 8, 
ΘΧΡΙΙοαηἀϊ οδιιβᾷ τπλοςθο της 
ζαϊδδο οὐ α τη 115 καὶ ἐπειδή. -- 
περὶ τὸ σῶμα ἐς δίαιταν, 
Δ οσογροτντῖβ νἱοίαπι σα]- 
(τη 4 6, ῬΙΟρτΘ οἶτοα σοὺ - 
ΡὰῈὰ5 δὰ νὶἱούππι σα} {πΠ|ὶ 4116, 
ΟἿ, δάη. Ι 18, 4, ουΐπ5. ΘΧΘΠΊΡ]Ϊ 
5 πη }Πϊταἀΐπθ οορηοβοῖἑαῦ. [Ἀ]50 
ρσγνν, ἴῃ Μηριηοβ. |. 1. ῥ. 804 
περὶ τὸ σῶμα ἄεἸετΓθ. 

ἔδοξεν χουσιν" ἐν 

τούτῳ δὲ οἵ 
Συρακόσιοι 
τὰς ὁδοὺς 
ἀποτειχί- 
ζουσιν. 



ἀποχώρησις 
τῶν 48η- 
ναίων. ἀλ- 
γεινότατον 
ϑέαμα καὶ 
μεγίστη κα- 
τήφεια αὐὖ- 

τῶν. 

Ἰπῇ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, οδ΄. οε΄. 

[τῶν] ποταμῶν τὰς διαβάσεις ἐφύλασσον καὶ ἐς 
ὑποδοχὴν τοῦ στρατεύματος ὡς κωλύσοντες ἡ ἐδό- 
κει ἐτάσσοντο᾽ ταῖς δὲ ναυσὶ προσπλεύσαντες τὰς 

ἱναῖς)] τῶν ᾿4“ϑηναίων ἀπὸ τοῖ αἰγιαλοῦ ἀφεῖλκον 
(ἐνέπρησαν δέ τινας ὀλίγας, ὥσπερ διενοήϑησαν, 
αὐτοὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι), τὰς δ᾽ ἄλλας καϑ' ἡσυχίαν 
οὐδενὸς κωλύοντος ὡς ἑκάστην ποι ἐχπεπτωκυῖαν 
ἀναδησάμενοι ἐχόμιξζον ἐς τὴν πόλιν. 

τ. Μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ ἐδόκει τῷ Νικίᾳ 
καὶ [τῷ] “ημοσϑένει ἱκανῶς παρεσκευάσϑαι, καὶ 
ὴ ἀνάστασις ἤδη τοῦ στρατεύματος τρίτῃ ἡμέρᾳ 

ἀπὸ τῆς ναυμαχίας ἐγίγνετο. δεινὸν οὖν ἣν οὐ 
καϑ' ἕν μόνον ἢ ἢ τῶν πραγμάτων, ὅτι τάς τε ναῦς 

ὃ 2. τῶν γϑοίθ οπη. Νὰϊ.,) οὕτὴ σαἶνὶ οἱ ἤανὶ Πἶο ποη ἃ ἰβοθυπδη - 
ἴαγ, 564 οοηϊαηοίϊπη σοοἰθηΐαγ, 

ΟδΔρ. 5. 8 1. τῷ ομῃ. Καί... υἱ 80, 1. ΟἿ, 58. 21, ὅ. 

8. 2. [ναῦς] 46]. Ηφνν. 1, 1. 
ἀφεῖλκον, ΔὈΒΙΓΔΠ ΘΓ 

Ἰηοϊρίοθαπύ 5. ΘΟμ ΡΠ ΕΓ. 

6556 ὈΙοηΘπῚ ὅΔ55. ΧΙ 7--9, ἡ 
ΡῬΓδθίονγθα ἀοοθί, Θ᾽. ΠΊΠΊἃ 5. ΤΘΓΏΤΩ 
ὨΔΓΓΑίΔΓ ΠῚ αὐ ον Ρ]αί, Νίο, 26, 

ΟἿ, δάη. 1 184, 1, --- ἐνέπρη- 81. καὶ ἡ ἀνάστασις. ὃς 
σαν (δμηίοα ΘΟ ΠΗ] 5 ΒΘ ΓΔ ΠΕ) καί νἱὰ. δάη, 1ΠΠ 98, 4. ᾿δνά- 
δὲ. Ὕ .,4ϑηναῖοι. Ἀπίο αὖ- στασις εδθὲ ργοξοοίϊο, οἱ Π 

14, 2. 
δ; 2. δεινὸν οὖν ην. θυδε- 

ΥΠαγ, αποα 510 ΠΟΙᾺΠῚ ΨΘΡΒΟΓΊΙΏῚ 
Βα θ᾽ θοίαπι αποα ἀϊοϊίαγ. ΙΔ00Ὁ- 
β'αβ γοῦρᾶὰ οὐ, .. πραγμ. ἴῃ 
ἈΠΦΠ] ΠΟίΪΟηΘ ΠῚ οοπίπησθηάα οἱ 
5 ᾽ Θοίατη οὐϑιϊοηἷβ δα βί μηδ πᾶ 8 
οθηβαὺ 6]. Μαίι], αν. 8 298, 1. 
Αἀὰ, Κνυθρ, αν, 8 60, 8 δι! 4. 

τοὶ οἵ ̓ 49. ἀἰβιιηρ θη τ εβί, 
ααοὰ ΑΙΠδηΐθη565. 'ρ8085 Πᾶνο5 
ΘΟΠΟΡΘΠΊ ν 1586. Ὀὶοᾶ, ΧΠῚ 18, 2 
ἰγδαϊ πθὸ ραιβα [υ{,| ον ϑ'υγᾶ- 
οαβαπηΐ ἴση ἀο]θῦα Π]4]16ηΐ Πᾶν 65 
αυϑη} ΘΔΡΟΡΘ, Τοίμπ) θη πη ἰδ 1 ΠῚ 
γδοῖθ ἴῃ ρθη 6 βίη] τά θοῖ (855. 
06. ὁομ51110 ΠᾶνΘ8 ΘΟ θαΓΘ Πα ὶ 
οἵ, 60, 2 οὐ ἄς τινὰς ὀλίγας 
Ἰοοαοπδ δάπῃ, 1Υ 46, ὅ, -- ὧς ϑοᾶᾷ ἰά165 Ἰοσιίοποβ ἰΐα βαθίθοι 
ἑκάστην. ΟἿ, δάη. 1 8, 4, --- Ιοὐοὺ οο]Ποοδηίι", αὖ ῬΓΟΡΥΪΆΠΙ 
ἐκπεπτωκυΐῖαν. ὙἱΑά. άπ. Π ϑ0δπηὶ ν]η1 γοίϊπθαπί, Ροίθϑί δίϊϑηη 
ΠΡ ῊΣ ἡ ἀνάστασις 6Χ ΒΌΡρΘΙΙΟΥ 5 

ὕαρ. 7ὅ. Ἠσοο οδριυΐ ἰπ Αἰἰοᾶὰ τγϑροῦ νϑὶ βιθίθοίαπι ἱπαδἤπίςαπι 
γϑοθρὶύ ΙΔ0005. 27. ΟΠ Ποία 60 οἱ ῬΘΠΟΡΑΪ6 ΘΟρΊ ΔΤ. 564 118 
ἀοβουϊρίϊο ουϊάθηθ δου πη, 4086 ΠΔΘΥΘΠΊΙΙΒ5 ἴῃ γ ΡΠ 15 οὐ κα ὃ 
Ῥυοχίπιθ ρυϑθοθββουιπὶ [η 6] 1 Θ η 
οὐ τϊϑουαη ΑΥἰΠΘηἸθηβί τη το- 
οδρίαμη, ριοοθηλϊπὶ αἀποααδηη 
Τϑοθρύμβ ἰρβίιβ, οὐ βδέ ἤϑθο πᾶῦ- 
ΓΙϊΟ (8}15, 48 σΥδ Πα ΟΥ̓ ΙΔ ΠᾺΠ ΔΤ 
ἈΠαΙΔ ΠῚ 5ουρίϑηη 6556. [αίθϑηΐαν 
ΟΠΊΠ65..6 ΒΤ ὁ πηΐ,, αι ΑἸ} 6 ΠΊοΥ 
[ποπηλ}}ὰ ὁχ πος 10607 ἱπηϊ α τι ΠῈ 

ἕν μόνον τῶν πραγμάτων. 
ἤδεο Βᾶιχθν. ἰηϊογργθίαία" ΠΟῊ 
ὯΠῸ πιοάο, πε πιθλν αἱδ δἷπο 
Ῥοῖδο, αἰι8 τι6 }" αἷδ οἴπθν ἴ7ν- 
δασῆθ. 9} Βδαουὶ ἱπίουρυθίδί! ΟΠ 6 πὰ 
ὨΜ}10 ΒΟΓΙΡ ΟΣ ΠῚ τιϑὰ ΘΟΠΊρΡΓΟΡΑΥΪ 
γηδϑηϊξοβίιτη θοῦ... δου οὰ ἴου- 
τητϊα ἀπ 5 5] σ᾽ Ποδί! ΟΠ 65, 8  (Θυᾶτα 

2 
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ΠῚ , ’ 9 ’ Ἀπ 9 ᾿ ’ 
ἀπολωλεκότες πασας ἀπεχώρουν καὶ ἀντὶ μεγάλης 

, ς 

ἐλπίδος καὶ αὐτοὶ καὶ ἡ πόλις κινδυνεύοντες, ἀλλὰ 
καὶ ἐν τῇ ἀπολείψει τοῖ στρατοπέδου ξυνέβαινε 
τῇ τὲ ὄψει ἑκάστῳ ἀλγεινὰ καὶ τῇ γνώμῃ αἰσϑέ- 
σϑαι. τῶν τε γὰρ νεχρῶν ἀτάφων ὄντων, ὅπότε 
τις ἴδοι τινὰ τῶν ἐπιτηδείων κείμενον, ἐς λύπην 

Χ ΄ ΄ ᾿ δ -» ’, 
μετὰ φόβου καϑίστατο, καὶ οἱ ζῶντες καταλειπό- 
μενοι τραυματίαι τε καὶ ἀσϑενεῖς πολὺ τῶν τε- 
ϑνεώτων [τοῖς ἕῶσι] λυπηρότεροι ἦσαν καὶ τῶν 

8 3, αἴσϑεσϑαι Ῥαϊ. δαί. 
20, ὅ. 

ΔΙλουὶ οΟΠ γΑυΪα πη, ΟΌΔΓΙΙΠῚ 68, 
ααδ8 ἔνθα θη 1 οὙ8 π8ὰ δβί, Ρ]ᾶ- 
οἱ Ρογίο, πὸ 50: 51] 4π1ὶ5 βδῖη- 
σὰ βρθοίθί: δἰτοῦὰ ΨΕῈΓῸ ΓΆΥΙΟΥ 
Ἰᾶθο δϑῖ, 4181 ΘΡῸ 5ῖο δχρίϊοο : 
ΠΟΙ 8 {1 Δ 51 1 ἘΠῚ Π ΘῈ - 
ἰγσδοίδ ΓΘΡῸ ΠῚ 6.65.8 Γ ΠΊ 5 Ὁ Τη- 

ἃ Βρθοίθίαν. Αἴᾳαθ Παυϊΐϊὰ5 
αυϊάθηι ϑἰρηὶΠοδίϊοπἰβ νυ] οαγίἃ 
ΘΧΘΗΊΡΪα Πᾶθο βαπί, 486 Παθοὶ 
Τῆυο. ΠῚ 10, ὅ [υἱ. νἱὰ. δάη.} 
1 ΠῚ ΔῸΣ Ὁ .π αὐθοηίνδ 
γΑΥ] 5. δϑί αἰΐα νοῦθα δαάϊ, οΐι5 
σθηοτὶβ ἴῃ [ηᾷ, δα Χρπορῆ. ἀ6 
ἤερ. 1,Δορ4. ν. εἷς [αὶ ἀδοϊα- 
ταία πὶ οϑύ καϑ'΄ ἕνα ἰηϊογ πὶ 
6585 ΒΘΟΠ Πα ΠῚ ἘΠΠῚ1ΠῚ,) ἷ. 6. 
βίο αὐ ΟΠ 65 5η0 8 4 8 ΠΊ 
ὉΠῚ15]} ργούα]ϊ Θχθπηρία.,. δηο 
Ἰρίταν Πυϊπ5. ΤΟΥ λα] 6. ΘΧΡ]οδί10- 
ποηὶ ΤΟΥ ἀἸ 415 Ιοοο Δ θη 81 
ἀυοο,“ Η 885. |. ἀ., αὶ ἴῃ ἰηίον- 
Ῥγθίδυοηθ οχργθβϑὶί νϑυθὶβ δὶ ἴπ 
ἘΠῸΠ οοπίγδοία οΔΙ ἃ ἰ- 
ἴδ ΠΊ 8 Ὁ1ὴ Π|ἃ 5ροοίθίατ, Αὐ- 
ἰδπη6η 516 ΠῸῚ ῬΟΙΒΡΙοἰτιγ, α00 - 
ποο καϑ'᾽ ἕν Ἰοοσυμοπὶ οΡρο- 
5β᾽1ἃ βἰηΐ ἀλλὰ καὶ. .. αἰσϑέ- 
σϑαι, εὖ οὐ καϑ᾽ ἕν μόνον 
αρυὰ Πεογοάοίμαμι ᾳποαιθ ΚΑ 78 
νϑίουο πίολέ πμγ ἴῃ εἴπον' ΤΠ ηδίολιί 
δαηοίαί, ΟἸαββθη, ὃϑὃ᾽ νϑῦοὸ [00 
ῃη00. ἱπίθγρυθίδην", νὰ ἅὰ- 
Ῥίπηη εδί αυἱὰ 616] ψοὶ τῶν 
πραγμάτων. Ναπὶ απο ΟἸὰδ55. 
Ἰηογργοίδιυνῦ ἐπ ότι αἰ αϊὸ 
εἶπε Παμρίδασλο 465 σαπτοη ζἤπίον- 

Μανο. Μ. ρυ. πιδη. (ΟἹ, ΡΞ 

πθἨηιθ 5 ἼῸΠ 580]ΠῚ Ὀ]115. γοΥ 
ααϑτη ἶο ΒΟΥ ρί.] οί, 564 οιϊδυῃ 
Τ68, 46 αἴιἃ 56ΓΠῚΟ 6ϑΐ, τη ητ5. δὰ 
ἰρϑαμπη οοηδίιμη απ8η δὰ εοἷὰ5 
δνοηία πη θογίϊποί. Νεαὰθ Ποὺ 
ἰρβαπι Ο]8585. ἔπρὶι, 4α], αὐ τοὶ 
δνϑηΐα 5 αἰατὸ 5ἰσπ βοατθίαν, τῶν 
πεπραγμένων οοπϊθοἶί, 480 ἸἈτη θη 
Π0ῖ ον ἀθηίίου Δι ᾿ᾶ 60 βθῃιθη 8, 
Ηδα5. δεινὸν ἦν Ἰοοα!] οη5. 8580- 
Ἰθούπιπι 6556. ψΟ] ὅτι... ἀπ- 
ἐχώρουν δδιηα16 ᾿Π ΘΡΡ θα ΟΠ ΘΠ] 
8 Πα π8ΠῚ ον ϑηι 1πΠῈ}}} 06} ᾿ΓΘΥΌΤη 
ΡΓοίαΠ ἨδαοΠθηβι. 1. 1. 5οα [ἰὰ 
οἱ καϑ' ἕν δθοιπάμπι (Ἰ855. 
Ἰπίουρυθίαμην, ἰὼ απο 50]ΠῚ 
δαπηϊτταγ, 4αᾶθ 118 δὶ. ἀπἃ γαῖϊο 
ΠΟαῖΘ 1110 πηοᾶο ἱπαϊοδίμπι οβί 
ἤθ4.6 ΘΧ 58 1 6] οὶ ταῦ. ἹΠΊΠ10 
γεῦθα ὅτι. .. κινδυνεύοντες 
ΘΧΡ οὐ ΟΠ θη καϑ' ἕν Ἰοουτίοηῖ5 
σοηθπθῦο τηϑηϊοδύπμ πη οϑί, Αοοο- 
αἷς ᾳυοᾶ πθ 5ῖς αυϊᾶοηι καϑ᾽ ἕν 
τῶν πραγμάτων 54:15 ἰπί6]16- 
σἴθαν, Οτπὶ ἰοῦ τῶν πραγ- 
μάτων σομθχαπι ΠΟ Πᾶροδί, ὁχ- 
οἰάϊββε. Ρυΐϊαπη8. 4110 του θα, 
ϑαΡρΡ εν Ροββιυῃῖ τοῦτο τὸ τέλος, 
ἡ μεταβολή, 51 1118. 

8 8. μετὰ φόβου. ,,(Οποὰ 
Βοοϑθβία πη. ἰπαἀ!οα θαίαν. σού" 
ἸῃΒΘΡ.] τη ΓΘ 4 προ.“ [86 0858. 
-- ἀσϑενεῖς. Ῥοτῖ. οἱ Ηδ88. 
δΔορτγοίϊ, Οἷ 54, 60, 2. -- 
[τοῖς ξῶσι] αἰϊθμαηι 6586 δὸ 
πδὸ ἀοβουϊ ρίϊοπθ Ο]855. σορῃονϊί, 
Ῥγο οΙβοθητ θη 5. ΘΠ] Π]δΙΟΙΓ ΠῚ 



1» ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, οε. 

ἀπολωλότων ἀϑλιώτεροι. πρὸς γὰρ ἀντιβολίαν καὶ 4 
ὀλοφυρμὸν τραπόμενοι ἕς ἀπορίαν καϑίστασαν, 

ἄγειν τε σφᾶς ἀξιοῦντες χαὶ ἕνα ἕχαστον ἐπι- 
βοώμενοι, εἴ τινά πού τις ἴδοι ἢ ἑταίρων ἢ οἰκείων, 
τῶν τὲ ξυσχήνων ἤδη ἀπιόντων ἐχκρεμαννύμενοι 
καὶ ἐπακολουϑοῦντες ἐς ὅσον δύναιντο. 

ἐπιϑειασμῶν καὶ οἰμωγῆς ὑπολειπόμενοι" 

εἴ τῳ δὲ 
΄ ς , Ἁ -ν φ 

προλίποι ἣ ῥώμη καὶ τὸ σώμα, οὐκ ἄνευ [ὀλίγων 
ὥστε 

ΟΕ Ὁ: 8 4. ἐς ὅσον αι. εἰ ΨΑ]|1Ἃ νϑυίθπβ 4 πὸ 56 6. 
προλίποι Ναιϊ. Ἀεο., τοὶ! αὐοταπι Ρ] αυΐτηὶ προλεέίποι, ἀοίουϊουαβ 

αἰϊααοί προλείπει. 

ἀριΐα5. εδῦ ὑπολείπεσϑαι. 

ΤΠ ΟΥΟΥΘ ΠῚ Δἤουθθδηΐ; Πὶ δαίθη) 
τη ]6 νἱνθηίθβ αϊοσαηΐαγ, απϑβὶ 
γΘΓῸ ἴῃ 1ἰ5 Ποὺ Ῥοὐβϑίπηστη πο- 
τα πάππὶ ἔπους αποὰ νυἱνθγθηί. 
Ἀρσοραϊῦ απο Πδὺ γϑίΐοπθ ΠΟ 
αἰβιπσυαππηίαν ἃ τοῖς ζῶσι κατα- 
λειπομένοις. Αἀδοῦὶρία απί 
ἢδθοὺ ψϑῦρα ἃ ϑοίοίο αποήδηι δᾶ 
λυπηρότεροι, υἱ ἱπαἀϊἸοαγοίαγ, 4105 
111 Ὑπϑθυοῦο Δ θοϊββθηΐ, 

ξ 4. καϑίστασαν. Β᾽π1ὰ} 
δαὶ αὐτούς (τοὺς ἀποχωροῦν- 
τας). -- -τῶν τε... ἐκκρε- 
μαννύμενοι. Αροὶρα 46 δα- 
Ἠδούθηάο νοϑβίϊθιιβ οἱ οουροῦῖθα5 
οοπίαθο πα πη. Οἱ, Επν. Ηδγο. 
819 δεῦρ᾽, ὦ τέκν᾽, ἐκκρή- 
ὠνασϑε πατρῴων πέπλων οἱ 
1014. 626. -- εἴ τῷ δὲ προ- 
λίποι. »Νοη βᾶπθα ἀδίϊναπι 
[41181] παρεὶ προλιπεῖν: ἀθθεθαὶ 
τινά; 5648. πἰπηίσαπι . .. Πῖο 
Ῥοπίϊαν Ῥτὸ ἐλλιπεῖν, 80 6556, 
ποπ βυρροαϊίατο. Β δα. Οἵ. 
ἸπίοΓΡΥ. Ῥίοη, 455. ΧΙ, 2ὅ, 2, 
απὶ δρυᾷὰ Τῆυς. τόν Ἰεσϑηάαπὶ 
6556 τη8]6 ΘΟΠἸΘΟΘΙΠί, Ῥδ ἀδίϊνο 
οἵ, Επτ. Οτεβί. 8156. Νεοὸ καί 
ΘΧραπρθηάππιὶ 6556 ἰῃίθ! Πρ τιν 
Ὲχ σϑυθὶβ προλιπόντων σφᾶς 
τῶν σωμάτων δρυὰ Πίοη. (858. 
-- ἡ ῥώμη καὶ τὸ σῶμα. 
.14 εβὲ ἡ τοῦ σώματος βδώμη." 
Α6. Ροτῖ, Ταῖϊα ἰγοασθηῖα 5απηΐ 
ἃρυᾷ Το., αἂὐ οὐ! οίδίϊοπὶ 

564 δου. ορίαί, τοϑροπάθὶ βαρουϊουὶ ἴδοι. 
ἀπολειπόμενοι ΟΠΊΠ65. ργδοίου Καί. 

ΟΥΤ 11, 1. 11.40,8. Κ᾽ 01. 8.-.- 1] 45, 8, 
ρὰ δᾶ τοῦ 8 ῃη6παϊ νἱπὶ 

ΟΟα]Βαπ6 ἀογη. 858. Ροίογδί 
Πῖο οὐϊαπὶ ΟΠ ἱ Αἰ Θγαίσιιπ νοὸ- 
ΘΑ ΌΪυη, τὸ ἀρὰ Ὀίοη. (855. 
1. 4. οὖ 88]. Οὐύ. 20 πραπα 
ΟΟΥΡῸΒ ἃ νοῦὶβ δὺϑοτὶ. -- 
οὐκ ἄνευ... ἐΒΕ ΜΙ ΡΣ 
μενοι. ΗΠ δθού πᾶθο δῖ, 
ἐπιϑ'ειασμοί ΠΠ ας ερ κεῖνα: 
ἴα νουίαπί, δὸ δὶ ἴῃ ατᾶθοῖβ 
βουϊρίαπι δὶ: οὐκ ἄνευ πολλῶν, 
αποα οἱ βϑηΐθηίὶα νἀ οίαν ροδβίι- 
Ιασο Ὅπκ, γα }|6: πο βὶπα 
τι} 118 οὈὐεβίδιϊ οπῖθὰ 5. 80 
ῬΙοτΑλθ 5, 4υδϑὶ ΤῸ ὀλίγων 
πολλῶν νοὶ συχνῶν ψ6] βίτη]! 8 
νοΟΔθΌΪ τη βου ρίηπη 5ϊ., ΒΙοσπι- 
ΒοΙάϊα5. ααἰάοπι ἴῃ δα, 2, τὖ ΟἸἸ πὶ 
ἴῃ ἰτδηβὶ,, ὀλίγων νυ] 6556 
τινῶν, 564 ἰἴίὰ ποη ἀἰοϊίαν. οἱ 
Ποὺ ἴρ8ο τενῶν ϑββπίβπιϊα εἰθ- 
ναῖαν. Νβο, ἰ1ῖὶὼ αιοὰ ΟἸαββθπ 
σοπῃϊοῖ:, ἰάθο, αὐἷἰὰ ἀρυα Ἠοτηο- 
ναπὶ Οα. ΧῚΝ 492 φϑεγξάμενος 
ὀλίγῃ ὀπί Ἰερῖίαν, ὀλέγοι ἐπι- 
ϑειασμοί Ροθϑιιηί 6856. 58ΠῚ - 
τη ϊβϑὶ (ἰοΐ86, καιροὶ μόν αν). Νε- 
απ6 αποὰ 6χσ ἴρβοὸ Τῇ. δἰία]ῦ 
Δ4, 4 κραυγῇ οὐκ ὀλίγῃ ααΐο- 
πϑῦὰ ψναϊοῖ. ΤΠοθίαθπθ δηΐπὶ 

ολίγος οχὶσατι8 θϑῖ, 48 πὶ νἱπὶ 
ἴῃ β'πραϊαῦὶ Παθθῖ, πο ἰίθιη ἴῃ 
ΡΙΌΓΑΙΙ, Ραγαπι ΡΥΟΌΔθΙΠ Α118 
παθοὶ οὐκτρῶν, ατοὰ δ, ἴῃ 
δια. Τὰς, Ὁ. 102 οοπίθοϊν εἰ 
ἀλόγων ἃ Μδάν. ἴῃ Αᾶν. οΥἶΐ, 

αν ὩΣ ψυ 
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δάκρυσι πᾶν τὸ στράτευμα πλησϑὲν καὶ ἀπορίᾳ 
τοιαύτῃ μὴ ῥαδίως ἀφορμᾶσϑαι, καίπερ ἐκ πολε- 
αίας τὲ καὶ μείζω ἢ κατὰ δάκρυα. τὰ μὲν πεπον- 
ϑότας ἤδη. τὰ δὲ περὶ τῶν ἐν ἀφανεῖ δεδιότας 
αἡ πάϑωσι. κατήφειά τε, τί ἅμα καὶ κατάμεμψις 

σφῶν αὐτῶν πολλὴ ἦν. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἢ πόλει 
ἐκπεπολιορκημένῃ ἐῴκεσαν ὑποφευγούσῃ, χαὶ ταύ-- 
τῃ οὐ σμικρᾷ᾽ μυριάδες γὰρ τοῦ ξύμπαντος ὄχλου 
οὐκ ἐλάσσους τεσσάρων ἅμα ἐπορεύοντο. καὶ 

μή τι παάϑωσι οΥλμθ5 ργϑθιον αὶ, 8584 ρύοῃ. ἰπαεῖ, ἰδη σοί 
εὐ νἱμὶ 5θη θητᾶθ ἱπητηϊπαῖ!. ΟὈϊΘοίπὶ ααοὰ νούδυαν ΘΡΌΪ πάϑ. 
ΡΘΡ δἰ δοι!οποη δὰ δεδιότας γδύιιπι ἐδ τὰ ἐν τῷ ἀφανεῖ εἷυ5- 
46 ρταραϊοδίιμι μείξω ἢ κ. δ. 

1. 982 ργοροβίτιμ). ΝῸ5 ὀλίγων 
ΕΧ 51|0585. ὀλυλυγῶν ΟΥ̓ ΠῚ 6588 
Ρυϊδπιιδ. -- δάκρυσιν. Ὁὲε 
Ποχίοπο οἵ, Βυίΐα. Ἃαὑγ. τῃᾶχ, 
ΠΡ. 404 εἱ Κυμορ. αν, 8. 19, 2 
51 βοποιίϊν πὶ ῬΓΟΡΙΕΓ πλησϑὲν 
ΘΧΒΡθοίδυεβ, νὰ. αι. Ὅν. 
8 802" λᾶπ,, αὶ ἤοὺ ΧΡ] ΠῚ 
δᾷαε, οἱ Ῥἰπά. ἴῃ ΘΊΘΡΕ, ΤΠ68. 
Ἠδουν. ἴῃ Μπθιηο5. 1.1. ἐωπλησϑέν 
ὁ0η1., αποὰ δὰ 5ογὶρίονεπι ρ6- 
ἀδβίβοπι πὰ ΡΘΡΓηθγθὶ Αθβοιυ- 
Ιοὰπιὶ πίμπλαται δακρύμασιν 
(Ρεῖβ. 188). ϑϑὰ δάκρυσι πλη- 
σϑέν τπορ τηΐμιιβ ΘΧΘΠΊΡΙΟ «Δὸς 
ΒΟΏΥ]6Ὸ ἀρίοπαϊνθινγ. 4 ΌΔ 1 ὑπο- 
σχεῖν 21. 8 Ρίπααιίοο οἱ ἀπ- 
ἐδοσαν ΥἹ 02, 2 Βανὶριάθο τυλὶ 
ΒΌΠΠΙ5. ---- ἀπορίᾳ τοιαύτῃ, 
ΡΡΟΡΌοΡ 18] 6 1 Ομ 5111 1π0- 
Ρ᾽δΠΙ, ΕΧ 8640 Ροβίίυπὶ ἐβί 
Ρανιοῖρῖο πλησϑέν. --- μείξω 
ἢ κατὰ δάκρυα. »»Ρταθῖνθναν 
ΒΔΟΟΏΥΠΔ 65. (ἔγαϑτω, 11): αἰαῖ 
τέκος ἁμέτερον, μεῖξον ἢ 
πενδϑεῖν ἐφάνη κακόν, ἀ- 
φϑέγκτοισιν σον. ἘΠετνοάοίιι5 
διϊδιη 1Π 14 [0] νἱᾶ. Ὑ 810 1.1: 
ὦ παῖ Κύρου, τὰ “μέν οἰκήϊα 
ἣν μέξω κακὰ ἢ ὥστε ἀνα- 
κλαΐίειν" τὸ δὲ τοῦ ἑταίρου 
πάϑος ἄξιον ἦν δακρύων." 
Νναβϑ8. Οἵ. Μαίῃ. ἀγ. 8 449, 
Κυιθρ. 8 49, 4. ---τὰ δὲ περί 
οι, Ονϑίῖο πηυίαία οβϑί; πᾶ αἱ 

ἱποομδίᾳ ογαί, μείξω ἢ κατὰ 
δάκρυα ΡΓΟΡυΐΘ δά ποὺ 4υοαιθ 
Θπππυϊδύμπὶ 5ρθοίατ ἀθρθυϑηῖ (τὰ 
δὲ ἐν ἀφανεῖ ὄντα δεδιότας). 
Απίοα δὰ ἐκ πολεμίας δυᾷὶ 
ἀφορμωμένους. 

αὶ ὅ. κατήφεια. Ἦδεο νοχ 
Δ Ὁ ΟΟ0}15. ἀθίθοιβ 56 ἴῃ (θΥΓΔΏῚ 
ΘΠ 5518. δὰ δηϊπλιπηὶ ἰΐα ἰγ81}5- 
ἔθυάαν. αὖ Ρ]ογαπιαια δ ηΐ πὶ 46 - 
ΤΙ 551 ΟΠ ΘΠ, ΤΠ ΔΘΥΟΤ ΘΠ, ἰη- 
τοτάιπὶ ριαάοτθη ιρῃηϊβοοί, 
Ῥοδιϊοατη δᾶπὶ Δρρεῖ δὶ Κυπθο.; 
αὖ Ἰερίταν οὐΐϊδιη ἀρυὰ ΡΙαϊ, Αρ- 
Ρἰᾶπ..,. 4|105 580] |ἃ68 ΟΥ̓ΔΙΙΟῊΪΒ 
ΒΟΥΙΡίΟΡο5. Ια. ϑίθρῃ, ΤΠ685. 
ε68. τϑο. --- κατάμεμφψις. Νοῦ 
1 5 1 0} 6 ἢ ΥὙ6] Τρ υ θ μ θη - 
Βίομ θη, 5868 οοπίθιηρ τ. ΠῚ 
μῖο Β0ηΔΓΘ ΟἹ. 17,1 ραίδηι Ηδδοκ. 
οἱ [Δ0005., 486 ΠΟΙ ῬΓΟΧΙΠΙΪ5 
οὐδὲν γάρ .. . ϑ58πὸ δδὲ οθη- 
συπδηοῦ: ΑΠΙΟΡ ΜΠ τ -- 
οὐδὲν γὰρ ἄλλο. ΤΟΣ Μδιῃ. 
αν. 8 688. Καμπερ, 8 62, 8 84η. {. 
-- μυριάδες. ἘΠ ττιο ὺ ξύμω- 
παντος ὄχλου οὐκ ἐλάσ- 
σους τεσσάρων. ἜὙΠθοΥ ἀἰἀ 65 
τάτη ἀἰδιϊηοίθ απο Πα ΘΓ πὶ τι ἢ Ϊ - 
νοῦβᾶθβ τὰ] ἀϊη 5. ρΡἱαν]- 
085 ΟἸΠΪΒ ΘΘΠΘΓΪΒ ΠΟΙΏΪΠῸΓΙΏ 
οαβα βΒθαυθηιϊ πη ΟΟΠΊΡΙΘΧἂδ 
ἔμ]5θ6. αἰχὶς, αὐ τπηϊγαπη δἰ Α6- 
᾿ἰδμὰπι ἴῃ αν, Ηϊβὶ. Υ 10. τδπὶ 
ἴμϊ]558. πθοὶθσθηίθιη, τὖ αιδᾶγά- 
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τούτων οἵ τε ἄλλοι ἔφερον πάντες ὅ τι τις ἐδύ- 
νᾶτο ἕκαστος “χρήσιμον, καὶ οἵ ὁπλῖται καὶ οὗ 
ἱππῆς παρὰ τὸ εἰωϑὸς αὐτοὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν 

σιτία ἐπὶ τοῖς ὅπλοις, οἵ μὲν ἀπορίᾳ ἀκολούϑων, 
οἵ δὲ ἀπιστίᾳ" ἀπηυτομολήκεσαν γὰρ πάλαι τε 
χαὶ οἵ πλεῖστοι παραχρῆμα. ἔφερον δὲ οὐδὲ ταῦτα 
ἱκανά" ΟἸΠΝ γὰρ οὐκέτι ἦν ἔν τῷ στρατοπέδῳ. 

χαὶ μὴν ἡ ἄλλη αἰκία ἧς ἧς 
᾿ καὶ ἡ ἰσομοιρία τῶν 

καχῶν, ἔχουσά τινα ὅμως τὸ μετὰ πολλῶν κούφισιν, 

8 ὅ. πάντες ἔφερον ΟΠΊΠ65 ρυδοίου Υδί, 
κατὰ τὸ ρτὸ ἕκαστος ΟΥΛΠ6Β ῬΓδΘίον Ὑαΐ, ψογαπὶ παιὰ ἀπθ]16 

ἍΑ4}Πἃ6 «ποαὰθ Βαθαΐϊύ, 4αὶ βου ρϑιὺύ: οϑίθυὶ οἹπθ85, τὑὖ αυἰδ4ᾳ86 
Ροιοτδί, δἰ δὶ αὐ... . Του δρ πῃί. 

ὑπὸ τοῖς ὅπλοις ἘΠ Ἐπηοπᾷ, ΡΙυΥσογβ. ἴῃ Μποπιοβ, ΧΙ Ρ, 96, 

οἰηία τὰ} σταν δ ΔΥΠῚ ἃ ὑπ. 8 6 
τα Εἰ {πιπὶ ἴῃ 5101} 1 ῬΘΥΪ556 ΠΑΥΤ8- 
γουϊύ, Ιῃ δαπαπθπ αὐἰά6πὶ ΟΥΓΟ- 
τσὶ ἱπά ποι πη Ιβοογαίθβ Ὗ1Π 86 
[5] 101 ὁπλιτῶν εχ βιρουϊουϊ 8 
δασϊοηάατη 651] οἱ Γἰραᾶπ, Οτγδί. 
Ρ. 899 ", 564 αἴενᾷαθ Βα ρου δίϊοπ6 
οτδίοτία, "" ΒΙοοι, Οὗ, ιοην5. 
Ῥ. 852 οἱ δάη. 87,6. -- τὶς 
ως ἕκαστος. ΡΪεγυπῖαπθ 
ἕκαστός τις. Ουᾶτο ἕκαστος 
ΘΧρΡαπρὶ νὰ] Κταθα. ϑεᾶ εἴ, 
δάη. ΥἹ 81, 4 εἰ φορίία ὃ τι 
τις τῇοῦ6 αἴδθοο οριἴπιὸ ἀοίη- 
ὁ6ρ5 Ροῃὶ. --- παρὰ τὸ εἰω- 
δός. ΑἸΙἴα5. δηϊπὶ τη  Πἰβ τ 119 
οἰθαυῖα ἔογθθαπί. ---- ἐπὶ τοῖς 
ὅπλοις, Ρτδοίθν ἃ ΓΠλᾶ. σε 
86,2. -- ἀκολούϑωιν. ΑΙ1δὶ 
ϑεράποντες (15: ὃ. Ἴν 10; 4) 
νεὶ ὑπηρέται (ΠῚ 17, 8. ΓΙ 
102, 2) νοοσδηίιγ, 

8 6. καὶ μήν, πὶ ΨΘΓΟ. 
Οἵ, δάμη. ὟΙ 17, ὅ. --- ἡ ἄλλη 
αἰπκέα ((ατρὶβ ταϊβουϊα) καὶ 
ἡ ἰσομοιρία τῶν κακῶν 
οὐπὶ ἰἰὰ ΟΟΠΪΠΠΡῚ προαπθαηΐ, πὶ 
δὰ αἰνᾶπιατιο ΘΟΠΊΙΠΠΠἾΓΕΡ τοῖε- 
ταί ἔχουσα... κπούφισιν, 
4αοηΐαπ) ΘΟΠΊΠΊ ΠΗ 185 ΤηΔΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
ποη βοίπιη δα το] αιιδτη Π1 156 18 
Ῥοχιϊπεί, 564 οἰἰδηὶ δα 68πὶ, 4υδ6 
ἀπίρα ΟΟΙΠΙΠΘΙΠΟΥαία οϑί, 88Π8ἃ 

ϑϑηίθηςία ἰία ἰαπίατη οἰ βοογθίαυ, 

δὶ δά ἡ ἄλλη αἰκέα εχ νυ 5 
οὐδ᾽ ὡς ῥᾳδία ἘΆΒΕ ἐδοξάξετο. 
δαάῖνα ᾿ἰοοροῦ οὐ ῥαδία ἐδοξά- 
ζετο. ϑεα Πᾶθο γδίίο οὐυβουγᾶ οϑὺ 
πδαάῖιθ δχθπιρία ΠΟνἰΠΊ115., 4αϊθ 5 
ΘΔ ΠῚ ΘΟΠ ΠΓΠΊΘΠΊΙΙΒ, Νϑαπ Βορτδεὶ 
ΘΟ ᾿θοίατἃ Ρἰδοοῖ, ααἱ ἡ ἄλλη 
αἰκία,͵ ἰσομοιρίᾳ τῶν κακῶν 
ἔχουσά τινα ὅμως, τὸ μετὰ 
πολλῶν, κούφισιν πᾶν! νοὺ- 
ἰθη8: 48 Π| 15 6 ΘΟΙΠΠ ἢ Ϊ- 
ἰδἰ6 ἰταμποτοί αἰϊααϊα 50- 
Ιδοϊϊ, 1Ππ|ὰ 501 1106 Ῥ6ῃ- 
γυϊραίαπ ποὺ 5101] σα πὶ 
τὰ 118. 81118 δοοίΐάεογθ, δῖ 
αυοα ϑίδμ!᾽5. ἤσπὸ ρδυίϊηϊ 56- 
Θαξιι8. ἴῃ εὐ. ΤάυοΠη, ΒΟΥ ρδἰ: 
ἡ ἄλλη αἰκέα, καὶ ἐσομοιρέᾳ 
τῶν κακῶν ἔχουσά τινὰ ὅμως 
τὸ μετὰ πολλῶν κούφισιν. 
Ναὰπὶ δἰ ἀποαιθ ΘΟΠΙΠΊΠηΪ(88 
τοι] 86 ἰαπίμπτῃ πτηϊβουῖαθ ὑγῖθαθ- 
γδίαγ, 4υδπαθπδπι τηϑῖα δηΐθα ἀἄ6- 
Βουϊρία ποῦ πιῖπιι ΟΠ πη ηΐᾶ 
ἔποσαπς. ὕὅππὶ ἰρίειν ἡ ἄλλη 
αἰκέα Ὁ ἰσομοιρίᾳ βδϑραύδπάᾷ 
6586 νἱἄδαίαν, Ηθγν. (Μπθπιοϑ. 
1. 1. ρ. 808) βϑοιιΐ δχοὶ αἶ586 Ρυ- 
ἰᾶτη5. ααοα ἀΘ 11 ργδθάϊοα γοίαγ. 
Οομηρίονὶ ϑδὶὸ Ροίοβι ββηΐθηι: 
καὶ μὴν. ἡ ἄλλη αἰκέα οὐχ 
ἧσσον αὐτοὺς ἐλύπει, καὶ ἡ 
ἰσομοιρία κ. τ. Ἅ. Τπον 1118 
850 1σδίαν, ΟΙδ88. -- ἔχουσά 

κούφισιν, αὐδπαπἃ ΠῚ 
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οὐδ᾽ ὡς ῥαδία ἐν τῷ παρόντι ἐδοξάξετο, ἄλλως 
τε καὶ ἀπὸ οἵας λαμπρότητος καὶ αὐχήματος τοῦ 
πρώτου ἐς οἵαν τελευτὴν καὶ ταπεινότητα ἀφίκατο. 
μέγιστον γὰρ δὴ τὸ διάφορον τοῦτο [τῷ] Ἑλλη- 
νικῷ στρατεύματι «ἐγένετο, οἷς ἀντὶ μὲν τοῦ ἄλλους 

ϑουλωσομένους ἥκειν αὐτοὺς τοῦτο μᾶλλον δε- 
διότας «ἡ πάϑωσι ξυνέβη ἀπιέναι. ἀντὶ δ᾽ εὐχῆς 
τε καὶ παιάνων. μεϑ'΄ ὧν ἐξέσλεῦνι πάλιν τούτων 

τοῖς ἐναντίοις ἐπιφημίσμασιν ἀφορμᾶσϑαι, πεζούς 
τε ἀντὶ ναυβατῶν πορευομένους καὶ ὁπλιτικῷ 
προσέχοντας μᾶλλον ἢ ναυτιχῷ. ὅμως δὲ ὑπὸ 

8 6. ἀφῖκτο εοἀά. Ἐπιοεπᾶ, Βαάμαπι, Αἀμοτί, ρ. 27. ΟἿ δάη. 

ΟΙ: ΑΡΕΠ σα] πὶ τῷ ἀο!θπάπηὶ 6558 τηοποί 50}0].: οὐκ ἀπιϑάνως 
περιαιροῦσι τὸ ἄρϑρον ἐκ τοῦ τῷ Ἑλληνικῶ στρατεύματι ἐγέ- 
νετο, ὡς οὐδενὸς Ἑλληνικοῦ στρατεύματος ἐν τοσαύτῃ μετα- 
βολῇ γεγονότος. 

παιώνων Παποῦ οοἀα., Οἷ, 54, ΙΓ΄ 48, 8. 
πεζοὺς δὲ οἸηηεβ ρυδοίον αΐ, 
βατῶν πιὰ ἢ] ία πη 8, 
προσσχόντας ΟΠΙΠΕ65 Ρταθίον. αι. 5εα ΡΥΔΘΒΘΠ 15. ῬΑΓΙΟΙ ρ᾽ ατῃ 

Γοὶ παίῃγαθ οἱ βυρουϊουϊ πορευομένου τηᾶδοὶβ σΟΠΥρηΪί, 

Διϊᾳυϊᾷ Ἰενατηθηΐὶ μαῦοθαὲ εἶ δ᾽ εἰς τόδ᾽ ἔλϑοι οἱ Ῥεπι. 
ἴῃ τὰ ] ἐο τ απὸ βΒοοϊείαίθ. Ρτο- ΙΥ̓ 41 ἐπ᾽ αὐτὴν. ἥκει τὴν 
χἰπηα μι ΟὈ  Θοίτιτπη σνοΓθὶ ἔχουσα ἀκμήν), 56ἃ οἰΐδηι αὔχημα ἰγϊθαὶ 
εβὶ τὸ μετὰ «πολλῶν, Ριδεάϊ- ποι Ροίεϑί πἰβδὶ Ῥθυβοιβ, 
οδέϊνυπι τινὰ κούφισιν. -- 8 7. τὸ διάφορον τοῦτο, 
ῥαδέα, το] ἐγ 4 1115. Οὗ δἀάη. π8θο γδϑύαπι ἀϊγοτγβίΐαβ, ΟἿ, 
ΥΙ20, 2. -- ἄλλως τε καὶ δᾶη, ὅθ, 3. Ατιΐοα!αβ Βοπὸ Ροίαϊῦ 
ἀπὸ οἵας λαμπρότητος δ80ε556. Οἱ, δάη, 11, 2, 56 
Ἀ. τ. λΔ., Ῥτδοβϑυί τη ΟἿ ΠῚ ἃ Θεδπη δάη. ὙἹ 80, 1. --- οἷς 
τὰ πίο0 ΒρΙεπάοτε εἴθ. Οὗ δάῃ, --- ὅτι αὐτοῖς. Οἵ, ἀάπ, ΓΝ 20,4 
ἘΝ 567 4. ΕΚ ΒΗ ΗΝ ΟΥ̓ πᾶχ, δὲ ΒΌΡΓα ὃ 6. -- αὐτοὺς ... 
δ δΌ1, 9. Ετυβίτα εν. 1.1. δεδιότας. 6 δοοσυβαιίνι5. οἵ, 
ἐνθυμουμένοις Ροβὶ ἄλλως τε αἅη. 57, 9. ῬΡΟΠΟΙΊ6Π τοῦτο 
καζ ἰπβουῖ, Θρροπαπίαν ποῦ. ἰἴππρα, οὐπὶ νΟΡθΐΒ μὴ πάϑωσι. 
58 τελευτήν εὐ τοῦ πρώτου, - εὐχῆς... ἐξέπλεον. Νίά. 
ταπεινότ τὰ αἰ λαμπρότητος ΥΙ 82, Τοίαπι. Ἰοοιιπὶ ᾿πη ἐδ Ὁ 
καὶ αὐχήματος. --- ἀφέκατο. 
Θαοά ἴῃ οοἀ 4, 5βοτίριιπι οδὲ ἀφ- 
ἔκτο ἱτῃρθυβοη δι ίοῦ. ἀἰϊοίατη 6956 
γνοϊαπηί, ϑ'οᾷ ἢος πηϊπιβ δὰ βθη- 
τη τὰ π σΟηγθηϊἑ οὐ πη 5οί τη 
ρβδίιβ νοὶ αἀφικνεῖσϑαι ἰἰὰ 
ἈΒΌΡΡδΙΪ ΘΧΘΠΊρ ἃ ΠῚ Δι(Ό] τι πὶ 
(αεγαπίαν προυχώρει ἱπιροιῖβο- 
ΠΑ Ιἰεν ἀϊοίαπῃ οἱ Ευτ. Ττοδά, 405 

Ι0560}4, Α. 1. ΧΥΗ δ. Ἰοϑοσίν. 
-- τούτων τοῖς ἐναντίοις. 
οἷ. 6. τοῖς τούτων ἐναντίοις." 
ΤΑ δ 5. ΟΥ 0}πη: ΠΌΣΗ 
21, 8 οἱ Μαϑιίῃ. αν. ὃ 866 δά. 2. 
-- ναυβατῶν πδυία5. οὐ π}}}1-- 
[65 οἰαββίδυϊοβ ΘοΟπιρ  θοί ταγ. --- 
προσέχοντας, δ ηϊη 05 δ8α- 
νογιθηίθβ, ἷ, 6, ΘΟ Γ[Ἰἀ 6 η 68, 



Νικίας τὸ 
στράτευμα 
ϑαρσύνει. 

λόγος Νι- 
κίου. 

110 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, ος΄. οζ΄. 

μεγέϑους τοῦ ἐπικρεμαμένου ἔτι κινδύνου πάντα 
ταῦτα αὐτοῖς οἰστὰ ἐφαίνετο. 

τ0. “Ὁρῶν δὲ ὁ Νικίας τὸ στράτευμα ἀϑυ- 
μοῦν καὶ ἐν μεγάλῃ μεταβολῇ ὄν, ἐπιπαριὼν ὡς 
ἔχ τῶν ὑπαρχόντων ἐθαρσυνέ τε καὶ παρεμυϑεῖτο, 
βοῇ τὲ χρώμενος ἔτι μᾶλλον ἑκάστοις καϑ' οὕς 
γίγνοιτο ὑπὸ προϑυμίας καὶ βουλόμενος ὡς ἐπὶ 
πλεῖστον γεγωνίσκων ὠφελεῖν. 

τ. «Ἔτι καὶ ἐκ τῶν παρόντων, ὦ ᾿4“ϑηναῖοι 
καὶ ξύμμαχοι, ἐλπίδα χρὴ ἔχειν (ἤδη τινὲς καὶ ἔκ 
δεινοτέρων ἢ τοιῶνδε ἐσώϑησαν), μηδὲ καταμέμφε- 
σϑαι ὑμᾶς ἄγαν αὐτοὺς μήτε ταῖς ξυμφοραῖς μήτε 

(δρ. 177. 8 1. τι ροὸ ἔτε ἰαποίμπη νϑῖθο ὠφελεῖν ἴῃ ΘΧΊΓΘΠΙΟ 
οαρὶία. βιροιίοτο αῖί., ἀαθη βϑαὰσαηίαν ΒΘΚΚ, οὖ ΟἸα88. 864 ᾿δὸ 
Ιδούϊοπθ νἱπὶ οὖ φγαν δίθῃ 5ΘΡΙΠΟΠΪ5. ᾿πητηϊη αὶ τθοία δαηοίδί ΒΙοοπΐ, 
Οὗ, δάῃ. 

καταμέμφεσθαι 6δΧχ ὅμ0 αὶ. ἱπποίαυϊ!, να]σο καταμέμψασϑαι. 

Οδρ. 76. ἐπιπαριών. Οἵ. 
απ, ΙΥ 94, 2. --- ὡς ἐκ τῶν 
ὑπαρχόντων, 
ἘΘΘ Πα θα π᾿ Οἱ ΠΕ 9 
οι. Μαί. ἀν. 8 ὅ14 Ρ. 1985 οἱ 
8 628, 1 6. ἔτι μᾶλλον. 
δι οβρίοῖταν δα 5θουη8Πη1 ΟΥΔ ΟΠ ΘΙ 
ΝΙοῖαθ ἀηίθ ρα ηδπι πᾶν] 6πὶ Πιᾶ- 
ὈΠΔπι; ἴῃ απὰ (09, 2) 1Π16 ἕνα 
ἕκαστον ἀνεκαλει πατρύϑεν 
τε ἐπονομάξων ἐν λα ἵπηξ 
λέγων ὅσα... ἐπιβοῶνται. 
-- ἑκάστοις. Ὅλι. ροϑὲ βοῇ 
χρώμενος Ρουπάθ. νἱἀθίαν. Ρο- 
5:15. 6856. δία ἴῃ “βοᾶν τινι. 
Τααπθ ἱπαθ! ον ἐφ᾽ ἑκάστοις 
Μείποῖ. ἴῃ ἤρντῃ. ΠῚ ρ. 878. 

ὕδρ. 7. Παᾶπο ογαιίϊομθηι ἰδ αᾶδιὶ 
θίοη. Πα], ,Ῥ. 921. 5080], : ὅδ αυ- 
μαστῶς ἐστοχάσατο καὶ τοῦ 
καιροῦ καὶ τῶν περιεχόντων 
πραγμάτων ἐν τῇ παρακελεύ- 
σει, οὔτε (165. οὐδὲ) προοιμι- 
ἀρ εΥνει 
81 Ἔτι καὶ ἐκ τῶν πα- 

οὔὕντων, οὐϊαη (αμολ. 
ποοῖ, δὃχ ρυδοϑϑῃηῦὶ ὑθ πη 
Βίατα, ραυϊίου ἀἰσίππη οϑί αἰᾷιθ 
ἔτι καὶ νῦν (αμοῖῆ 76τὲ ποσὶ) 

αν ΒΗ ποῖ, 

90: ΟΡ ΎΤ 2, ὅ. 
-- ἤδη τινές. 

ἱποϊἰαίϊοηθ ογαιϊοη 5 
ϑοᾶ πΠῸη ΟΠΊΠΪ5 ἀθοβί 

ἰαποίαγα, ΘΓ ΡΓΟΠΟΙΊΘη ΘΠ ΠῚ 
ἀεθιηοηβίν, τοιῶνδε ἴᾶθο 58π- 
(θη ὁιπὶ ΒΡ ΘΙΙΟΥΙΡτι8. ὁΟΠΘοί- 
τὰν, Οἱ, δΐ, 4. ΥἹ 48,1. τ 
δεινοτέρων ῇ͵ τοιῶνδε, 
16: ἐκ δεινοτ. ἢ ἐκ τοιῶνδε 
800 ἔκ, δεινοτέρων ἢ τοιάδε 
ἐστίν. Οἵ, Μαιει. αν. 8 448,18 
οὐ 8 450 8Δάη. 2, Μαᾶν, ϑ'γηί. 
8 89. καταμέμφεσθαι 
ὑμᾶς. Οἷ, Μαειῃ. αν. 8 884 
δάπ, 1 εὐ ἀδιϊνογαηι οᾶι88 898 
40. -- μήτε ταῖς ξυμφο- 
ραῖς μήτε . .. καποπα- 
ϑείαις. Ὁ ΘΙΒΟΡ 6 νἱάθίαν 
δας ἴῃ δάάϊίο δἱιοῦὶ παρὰ τὴν 
ἀξίαν δυὶ ξυμφοραί 46 ργο6}}15 
δανουβὶβ, κακοπάϑειαν ἀθ6 ἴη- 
ρμη]ο 5 ἴῃ ἰοῦσα ἰηΐοϑία οἱ 
δρδβίαίθ ΒΌΤΏΤηᾶ, ΤΠΟΤΡῸ οἷο. ἰπ- 
1ο]]οσοπᾶδος Βᾶυ, Ξυμφοραί 
ἴῃ απηϊνούβαη δαηΐ ἔοτίμππδθδ 
νΐοθ 5. (πιαϊδθ ρυϑθβθυ πη), οἱ 
ΐο ἴῃ πηΙγΘυβ πὶ οἶδ 65 δοοθρίαβ 
βρθοίδηΐϊ, απ κακοπαϑ', ταϊβογδη- 

1 1 1059 
Τρ, ἀν τὰ 
Αϑγηδοδίοη 
ἀοἰεμπαπηΐ, 
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4 ταῖς παρὰ τὴν ἀξίαν νῦν κακοπαϑείαις. κἀγώ τοι 
οὐδενὸς ὑμῶν οὔτε ϑώμῃ προφέρων (ἀλλ᾽ ὁρᾶτε 
δὴ ὡς διάκειμαι ὑπὸ τῆς νόσου) οὔτ᾽ εὐτυχίᾳ 

δοκῶν που ὕστερός του εἶναι κατά τε τὸν ἴδιον 
βίον καὶ ἐς τὰ ἄλλα, νῦν ἐν τῷ αὐτῷ κινδύνῳ 
τοῖς φαυλοτάτοις αἰωροῦμαι᾽ καίτοι πολλὰ (ὲν ἐς 
ϑεοὺς νόμιμα δϑεδιήτημαι, πολλὰ δὲ ἐς ἀνϑρώ- 
πους δίκαια καὶ ἀνεπίφϑονα. ἀνϑ’ ὧν ἡ μὲν ἐλ- 
πὶς ὅμως ϑρασεῖα τοῦ μέλλοντος, αἱ δὲ ξυμφοραὶ 
οὐ κατ᾽ ἀξίαν δὴ φοβοῦσαι τάχ᾽ ἂν καὶ λωφή- 
σειαν" ἱκανὰ γὰρ τοῖς τὲ πολεμίοις ηὐτύχηται. καὶ 
εἴ τῷ ϑεῶν ἐπίφϑονοι ἐστρατεύσαμεν, ἀποχρώντως 
ἤδη τετιμωρήμεϑα. ἦλϑον γάρ που καὶ ἄλλοι τινὲς 

Οὗ δάῃ. 

ὃ 2. τὲ οἵη. ΟΠΊΠ65 ρυδρίον αί. 
δὴ 

8 8. ἤδη γι. Αριυϊββίπια μἷς δῇ ραν. 
φοβοῦσαι. Ἐς 1., τϑααὶ φοβοῦσι. 
τάχα δ᾽ ἂν οοἀα, ΟἿ ἀάη. 
εὐτύχηται οοἀα. Οἷ, 54. ΙΥ̓ 54, 1. 

ἀδηὶ Θχθυοϊίιι5. ΘΟ πα οἱ ομθη ο. 7Ὁ 
ἀθβουρίδπι βιρηϊβοοί,.. Κυπθρ. 
δα θίοη. Ρ. Τῦ. -- παρὰ τὴν 
ἀξίαν, τοῖον τῇ θυὶ τὰ τη. 

8. 2. ὡς διάκειμαι; αἃ ο- 
τη0οὰο αἴξΐοοίι 5 5᾽πι|, 46 ΠῚ 
ἴῃ βίδίιπτη γοαδοίι8 ᾿ἴτη, -- 
πολλὰ . .. δεδιήτημαι. 
Οἷ 1.60, 6. ἈΑΒοῦν Εἴγηι. Μ. 
Οτᾶπι. Απθοᾶ, ΠῚ ρ. 114. 8 
ΝΙοῖδα οὐρὰ ἃθ0ὸ5 ρἰθίαϊβα οἵ, 
ΑὐἸβίορῃ. ὅαα, 80. Ρίαι. Νῖο, 8. 
8. 8. ἀν᾽ ὧν ἡ μὲν ἐλ- 

πὶς.... τοῦ μέλλοντος, Ρτο 
4 αἰ θ85 γ6θῈ5 5Ρ868 4πὶ ἃ 6 πὶ 
ἀθ 60, αποὰᾶ ἱπιηϊηδί, πὶ- 
ΤΠ πὶΐ πὰ 5 ἐἀ οἷα ΡΊ 658 651: 
Νίοῖαβ ᾿ἰϑῖταν ῬνῸ ρἰδθίδιθ οὐ ἴὰ5- 
ἀπα οουβαϊ! 568 ἀθουιπι ΔΌΧΊΠΪΟ 
[5 ΘΙ ΔΥ ἐδ [65 ΒῈΡ ΘΥαί τ 05 6556. 
ες ὃ ὅμως οἷ Μδι. αν. 8 028 ἴῃ 
ν. ὅμως. -- αἱ δὲ ξυμφοραὶ 
οος λωφήσειαν, οδἰδηὶ - 
ἰα.65 Διυϊεοπὶ, απο ῃΪ ἃ, ΠῚ 
Ῥιδοίθυ ΠΕῚ (πο05) ἰον- 
Γοηΐ, ἴδοι! θα νυἱὰθπίαν τα- 
τὴ ΒΒΌΓΔ 6 6556, Πὲ οὐ κατ᾽ 
ἀξίαν --- παρ᾽ ἀξίαν οἴ. δᾶπ, 

ὙΠυογαϊαῖβ ΥΟ], ΤΥ, δεοί. 1, 

10,8, ἃ6 δή ρανίοιϊα δἄη. ΠῚ 
20, 2. ἢοο ἰρίίαν Νοῖαβ βὶθὶ 
ΟΧ νἱίᾶα ρα οὐ ἰυδίᾶ ΟΠ ΠΏ ΘΓΘ 
αἰοῖῦ, αὐ ὁοηῇ ον Ροββδὶῦ ἀθουιιηὶ 
ΔΌΧΙΠΟ 56. 6Χ οδἸδτη αι 5 ογα- 
ΒΌΓΟΒ δ} ρ585 Οδἰ Πηϊἰαίθ5. τὸ- 
ΠΠΪΘΒΌΡΑΒ. 6556, δ απ86 δᾶ- 
πο ἴπ βαϊοηϊθι5 ῬΘΕΪΠΘΌΔΙΌΓ 
ΘΟαϊσα τη ΒΟΥ Ρ ΠΓΆΤΩ αἵ δὲ τον 
φοβοῦσι. τάχα δ᾽ ἂν καὶ λω- 
φήσειαν ΟἸα55. 5ἷο ᾿πἰονρυοθίδταγ, 
αὐ ΝΙοῖα5. ἀἰοαὺ οαἰδηι αῖθ5 ΑἸΠ6- 
ὨΪΘη565 5 4πᾶπὶ| ρᾶτ 5ἰΐ 
ΘΡΓΘΡ : 564 [Ὀγία5856 688 Θοββ!γα5 
6556. τπδᾶ6 5θηΐθηϊα αἰια Πα ὰ ΠῚ 
'ρ58 γθοίβ 88 μαθοί, ἰδῃΊθη ἃ ψϑὺ- 
θοῦ ΠῚ ΘΟ Δογθηϊα ἃ]ῖθπα οϑβί, 
Οὐ φδηΐμη ηἰπῖϊο ΑἰΠΘΠΙ Θ βἐ ΠῚ 
ΟΠ] οὐ ΝΙοῖαθ ρἱθίαίθ 836 
ῬτΟὈΙαίθ ΘΟΠΊΠηΠ6 οδί, ἀθ ηπὰ- 
γαΠῚ ἔγαοῦι. δα ᾿ρ5ιιπὴ τεδυπάδηίο, 
αἰ ἀνθ᾽ ὧν οϑίθηαϊί, πἷο ἀρίίαν ὁ 
ΘῚ ΨΘΓῸ Τηΐ ἢ τι 8. ἢ ἃ ἃ ΠῚ Ρᾶν εϑβί, 
αι αυϊάδπ] ἰηίθυρυθίαι βαπηί, 
ΑὙΠΘΗ]ΘΠ5685 {ἰπ|6 06 γ Οἰ ΠῚ, 86ῃ- 
(ΘΠ απ οἰ Ποῖ πλι5. ΘΟ 5110 Παΐτι5 
ΟΥΑΙ ΟΠΪΒ, απᾶθ ἴῃ οτὶροπαϊβ 
ΔΠΠΠΪΒ ΨΘΥΒΑΓΙΡ, ΡΓΟΥΒῚ5 60η- 

12 
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ἤδη ἐφ᾽ ἕτέρους, καὶ ἀνθρώπεια δράσαντες ἀνεχτὰ 
ἔπαϑον᾽ καὶ ἡμᾶς εἰκὸς νῦν τά τε ἀπὸ τοῦ ϑείου 
ἐλπίζειν ἠπιώτερα ἕξειν (οἴχτου γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν 
ἀξιώτεροι ἤδη ἐσμὲν ἢ φϑόνου), καὶ ὁρῶντες ὑμᾶς 
αὐτοὺς οἷοι ὁπλῖται ἅμα καὶ ὅσοι ξυντεταγμένοι 
χωρεῖτε μὴ καταπέπληχϑε ἄγαν, λογίζεσϑε δὲ ὅτι 
αὐτοί τε πόλις εὐθύς ἐστε ὅποι ἂν καϑέξησϑε, 
καὶ ἄλλη οὐδεμία ὑμᾶς τῶν ἐν Σικελίᾳ οὔτ᾽ ἂν 
ἐπιόντας δέξαιτο ῥᾳδίως οὔτ᾽ ἂν ἱδρυϑέντας που 
ἐξαναστήσειε. τὴν δὲ πορείαν ὥστ᾽ ἀσφαλῆ καὶ 
εὔταχτον εἶναι αὐτοὶ φυλάξατε, ἡ ἄλλο τι ἡγη- 
σάμενος ἕκαστος ἢ ἐν ᾧ ἂν ἀναγκασϑῇ χωρίῳ 

μάχεσϑαι, τοῦτο καὶ πατρίδα καὶ τεῖχος κρατήσας 
ἕξειν. σπουδὴ δὲ ὁμοίως καὶ νύχτα καὶ ἡμέραν 
ἔσται τῆς ὁδοῦ" τὰ γὰρ ἐπιτήδεια βραχέα ἔχομεν, 
καὶ ἢν ἀντιλαβώμεϑά του φιλίου χωρίου τῶν 
Σικελῶν (οὗτοι γὰρ ἡμῖν διὰ τὸ Συρακοσίων δέος 
ἔτι βέβαιοί εἰσιν), ἤδη νομίζετε ἐν τῷ ἐχυρῷ εἶναι. 

8 4, ϑεοῦ οοἀά. Ο΄, δάη. 
καταπεπλῆχϑαι γαῖ, ατ. Τρ, Ο. Εν, Τα 015 ΠῈ} νἱτ1ο, 
8 ὅ. ἂν ΟἸΠΕ8. ΟΠ]. ὈΓΒΘΙΘΡ γχαι, 
8 6. ὀχυρῷ ρτδοίοεν αι, ΠΥ Ἰοπρο Ρ] ανῖπιϊ. 5.64 ργϑδίθγα Δ ΠῚ 

τὸ ϑεῖον ΟἸιη68 ἄ608. ΘΟπΊριθ- 
6 πα]. Τὰ ψνουθὶβ δαυίθηὶ τά τε 

ὑγαυϊαη. Νραιθ δρίδπιὶ πδποῖβ- 
Οἰπηαν 86 η 6 Π118 Π|., 51 ἰρβαπι Νὶ- 
οἴατῃ οἰ τα! ἰιϊθ15. ἃὰν Ρ]ὰ5. δὰ 
Ταΐπ15. απδΠ ῬΔΥ δϑί ἰθυυουὶ βία- 
ταΐτηι8, Νοὸ οοηνθηϊθηίί 85 δϑὶ 
οΔΙΑΠηαἰ65 ρΥδαύου πῃ θυ ἐπ τὴ 
αι ΝΙοῖαπη ἃπὺ Αἰποπίθηβθβ {ἰ- 
τῆοτα δἰἥοοσθ Νουίιμ) ΘΗΪΠῚ 
δὰ ρῥἱδίαίοιη δι ρτοθιἰαίοπι Νίοϊδο 
Ῥουμπηοῖ, Τίδατια ΡΥ ΔΤηϊι5 ΘΠ 6 ἢ - 
ἀδιϊοπθπι ἃ ϑομαθίζιο ἴῃ ΑηπΠ8]. 
ΒΟΠοΪαβδί. ΒοΡο]. ἃ. 1879 Ρ. 121 
Ρτοροβίίδπι. 
8 4, τοῦ ϑείου εχ Κυιορ. 

διπθπάδιϊοπθ βουϊρβίπιβ. Νά ὃ 
ὥϑεός ἀρυὰ Τῇ, αθίαας. ΑΡΟ]]Ὸ 
οϑί, πιπηθη αἰνγίπαηι τὸ ϑ'εῖον 
ΔΡΡεΙ]διαν. ΟἿὟ Τ0, 1. 104, 1. 
10ὅ, 1. 2. 8. 112,2, Εὲ 510 ἅ6. 
ταὰπὶ ἀπ᾿ αὐτῶν αποᾶ ἴῃ ρᾶ- 
ΤΘὨ 681 ,κἐ51 ᾿α] θοῦ 4 οοτηπηο 46 
χατὰ σύνεσιν τοίοτδίιγ, Εἰθηΐτη 

ἀπὸ τοῦ ϑείου Ρᾶυάθυϊδ, τέ, 
ουἱΐ τεβροπᾶθι καΐ δηί ὁρῶντες 
Ῥοβί απ), ἴα ΘΠ] οοδι8 εδί, αιιαϑὶ 
ΒΘ απ 5[0 καὶ... νὴ κα- 
ταπεπλῆχϑαιν Κι εἰκός οὐδ πὶ 
ΡΘπάθη5. -- αὐτοὶ... πόλις 
τι ἐστέ. Νιὰ. 8 Ἷ ΟΧίγ. 
ἂν δέξαιτο, δχορσρίατα, 
᾿προίαπι δυϑίθηΐίαγα 58], 
αὐ 44, 4 οἱ 4101]. 26 ἰδπιρουὶβ 
5ἰ δι! Ποαιίοπο οἵ, δάῃ. ΙΠ 98, 2. 
6. ἔσται. ἔευν. ἔστω οοὨϊ. ἴῃ 

διμά. Τπυο. Ρ. 102, 564 46 ἔπμιιγο 
ΡτῸ ᾿τηρουϑιῖνο οἵ. Και θη, αν. τὰκ. 
8 881, ὅ. -- βραχέα, εχὶσπᾶ. 
σῇ, ὐπὶ ΤΙΣ Ὁ» ὙΠ ἣν 
Ἡ τὶ ἧς Βδϑεπαπᾶαπι οδὶ ἀυᾶ- 
Ὀὰ5 ἀθ οδιιβῖβ, αοὰ οχὶσ Π 
σοΠπηθα πὶ Πα Θην οὖ αὐ 48 Π} 
Ρτϊπιατα ἴῃ ΘΙΘΆ]οσατα. ἤπ65. Ρογπ 

σι 
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προπέπεμπται, δ᾽ ὡς αὐτούς, καὶ ἀπαντᾶν εἰρη- 
μένον καὶ σιτία ἅμα κομίζειν. τό τε ξύμπαν γνῶτε, 
ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἀναγκαῖόν τε ὃν ὑμῖν ἀν- 
δράσιν ἀγαϑοῖς γίγνεσϑαι. ὡς μὴ ὄντος χωρίου 
ἐγγὺς ὅποι ἂν μαλακισϑέντες σωϑεῖτε, καὶ ἣν νῦν 
διαφύγητε τοὺς πολεμίους, οἵ τὲ ἄλλοι τευξόμενοι 

ὧν ἐπιϑυμεῖτέ που ἐπιδεῖν, καὶ οἵ ᾿Αϑηναῖοι τὴν 
μεγάλην δύναμιν τῆς πόλεως καίπερ πεπτωκυῖαν 
ἐπανορϑώσοντες᾽ ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη 
οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί."΄ 

18. Ὁ μὲν Νικίας τοιάδε παρακελευόμενος 5 
ἅμα ἐπήει τὸ στράτευμα καί, εἴ πῃ ὁρῴη διεσ- 
πασμένον καὶ μὴ ἐν τάξει χωροῦν, ξυνάγων καὶ 
καθιστάς, καὶ ὃ “]ημοσϑένης οὐδὲν ἧσσον τοῖς 

καϑ' ἑαυτὸν τοιαῦτά τὲ καὶ παραπλήσια λέγων. 

απο 1Π 42, ὅ θοηὶ αἰΐᾳιοι τὶ ὀχυρωτέραν παρθηΐ, ἀραὰ ΤῊ, υδ]- 
46 6ϑ8ι ἐχυρός. 

προπέπεμπται γαι. Ο. ατν,, προπέμπεται Ὥδῃ, Β., τοὶ αὶ 
προπέμπετξ. 

σιτία ἄλλα ὁ044,, ΡνΐΪΓ6ν εὖ ΦΟ ΠῚ ΠῚ 6 ἃ ἐπ|πὶ ἯᾺ}18. Οἵ, δάῃ, 
ἢ 7. τό τε ξύμπαν γαὶ., τοϊᾳιϊ τὸ δὲ ξ. ΟἿ, δάη. ΠΙ 40, 4. 
διασωϑείητε Ναϊ. οΥἴιιπι ἐχ ργοχίμηο διαφύγητε, τεϊϊααϊ σω- 

ϑείητε. Οἷ. 5ὰ. ΠΙ 42, 4. 

νΘῃΪΔΠί, ΒΕ: ΡΥ ῊΞ οτρέας πόλις ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐκ οἰκίαι 
δ᾽ ὡς αὐτούς. ΟἿ, 80, ὅ. οὐδὲ στοαὶ οὐδ᾽ ἀγοραὶ ἀν- 
εἰρημένον. Οἷ, δάη. 1140, Ἔ δρῶν κεναί. 

τὴ ρον ουννανονωνθ να ἀρ. 78. θὲ πηΐνουβο τθοθρία 

[γαπηθηέι πη, Δ ῸΟΠΙΔΠι ΠΕΣ τ: ΑἰΒεπΙθπβίαπη (ς, 78 -- 86) εἶ, 
2 Ατη, ἔχο, γο]. Π1 οὐ Πιρᾷξ. δρυὰ 

οΟρίᾳ ἰ᾿ἰαθογαθαηῖ, Ἀθοίθ ἰρσίίαν 
Βεῖβκα ἅμα ΡΓο, ἄλλα εοηϊ. ΠΆΡΙΝ ΤΠ Ἀν ΘΟ πηῇ, τῖοπς 

8 1. οἵ τε ἄλλοι τευξό- ἜΡΈΟΒ Ξε 
μενοι. Ἦκαθρο ἀποαιθ οἱ αἴιᾶθ 81: ἅμα ΟἸΙΠῚ παρακελευό- 
βθαααηίαν. ραίοὶ Ῥοπάθθ εχ μενος, ΠΟἢ ΟἸΙΠῚ ἐπήει, αὖ [δοία πη 
γνῶτε. -- ἐπιδεῖν. Οἱ, 58. 68. δρυὰ ΒΙοοπηΐ., ἱπηϑὶ ἴα εῖ 
61,1. - ἄνδρες γὰρ πόλις ἩἨδδοκ, -- ἐπῇει τὸ στρα- 
εν κεναΐί, Οἱ, Αἰοδοὶ ἔγαρῃι. τευμα, ὀχθτγοϊδαπι ΟὈἾθ δι. 
28 “ἄνδρες πόληος πύργος -- οὐδὲν ἥσσον. Αὰά μ8θο 
ἀρεύιοι,, ΒΌΡἢ. 0Ἡ.. 566 ὡς οὐδέν ΒΙοοπηῇ, τηᾶϊὶα ἐποίει δὰν β' πη}! 6 
ἔστιν οὔτε πύργος οὔτε ναῦς νου θση δὐάϊτὶ ἰαθθῖ, οὐΠπὶ 6Χ 

ἐρῆμος ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούν- ΒῈΡΘΥΙΟΥΙΒΡ8 τϑρθίθπα πη 511 θπὰῃ- 
των ἔσω, ἔυν. ἔναριῃ. 826 εἰαίυπὶ ἐπῇει τὸ στράτευμα. -- 
Νδιοκ.) ἀΐ γὰρ πόλεις εἴσ᾽ τοῖς καϑ'᾽ ἑαυτόν, 518, 
ἄνδρες, οὐκ ἐρημία, θῖο ὕδ58. ῬΥΌΡΥ. γα ἱ ρυῸρ6 δὰπὶ γε ἃρυᾶ 
ΤΥῚ ὅ, 8 ἀνϑρωποι γάρ που εἰπὶ οτδηὶ " Ατη, -- τοιαῦτά 

ΤῈ 

οἱ 4ϑηναῖοι 
ἐν πλαισίῳ 
τεταγμένοι, 
χωροῦσι, καὶ 
τὴν διάβα- 
σιν τοῦ ἀνα- 
που βιασά- 
μενοι ὡς ἐς 



ἀχραῖον λέ- τὸ δὲ ἐχώρει ἐν πλαισίῳ τεταγμένον, 
πὰς προέρ- 
χονται, κώ- 

ΠΡΟ 

ὶ βραδυ- 
ἌΡΝΑ 
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ἡγούμενον τὸ Νικίου. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥΎ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, οη΄. 

πρῶτον μὲν 2 
ἐφεπόμενον δὲ τὸ Ζημο- 

ΟΣ σϑένους" τοὺς δὲ σκευοφόρους καὶ τὸν πλεῖστον 

ἐναντίων ὄχλον ἐντὸς εἶχον οἵ ὁπλῖται. καὶ ἐπειδὴ [τε] 

ἐγένοντο ἐπὶ τῇ διαβάσει τοῦ ᾿ἡἠνάπου ποταμοῦ, 
ηῦρον ἐπ᾽ αὐτῷ παρατεταγμένους τῶν Συρακοσίων 
καὶ ξυμμάχων, καὶ τρεψάμενοι αὐτοὺς καὶ χρατή- 
σαντες τοῦ πόρου ἐχώρουν ἐς τὸ πρόσϑεν" οἱ δὲ 
Συρακόσιοι παριππεύοντές τὲ προσέκειντο καὶ 

δρ. 78. 823. διπλασίῳ ρτο πλαισίῳ ργταρίον αὶ, Ιοπθα ρ]ὰ- 
ΥἸ Πη]. ἴῃ 400 “7] 6χ γθρϑίϊίο Ν᾽ ογίαπι δϑί, 

πρῶτον μὲν ἡγούμενον ει. γαῖ. οἱ 6, τηᾶπ, τηϑ. ΟΙ, ἀ6- 
πἴααθ τηᾶΡρ,. 1, ΤΙ γι ϊαυΐϊβ δε ἀδβαηΐ. 

ἑπόμενον δδὶ.; 564 να]ρίθμη 51τ|}}56 6 πὶ ΒΟΠ8Π5 Θϑι ΔΡ 155] ΠηῈ}. 
8 ὃ. εῦρον οοαα, Οἵ “βᾶ, {{ 38ὲ 
ἐν Ῥυὸ ἐπὶ αὶ. Ὁ. ϑεὰ οἵ. 58. 80, ὅ. 
τῶν ξυμμάχων δαί, 1. 

τε καὶ παραπλήσια. Οἷ, 
δάῃ. 12, 4. 

82. ἐχώρει. Ἐπὶ Κατάνης 
ἀἰϊοῖυ Πῖοὰ. ΧΠῚ 18, 6. .,1η ᾿ηἰ6- 
τόσα ἰηϑυϊδα ἃ ΘἸοα!Π5 οοσαρδία 
ῬΘΡγΘΏΪΓΘ 608 νοὶ ἶ586. οχ Νι- 
οἶδα οὐδίϊομθ δχίγοηδ δρρϑιδί. “ 
ΒΙοοπιῖ, ὕΟετίθ, δὶ ορρίαυπηι 
αποάάδτηῃ Θ᾽] Ο ΠῚ 556 οα 1 {π|6- 
Υἱηΐί, 586. ἴῃ τὰτ0 ἴοτα 101 Νίοϊδβ 
αἰδυπηαί. ουοὰ διπίοη [}ω,68Κ. 
ἀρᾷ ΒΙοοπιῆ, ἀἰοῖι: ,,Οδίϊηδπι 
Ρτοΐθοι σαηῦ Ῥ6Ρ γα]]θη. ΑΠδρΡὶ 
οὐ οἴγροιτη ΗΥὈ]Δ6 ΠΟ ἢ 115. ῬΑΥΓΘΙΩ 
ἴῃ Βθρ θηίυ 1085 ΒΡ ΘοίΔ ΠίΘΠΊ, αποά 
πλδυ πη ἰΐο ϑγγδοιβὶβ δι]- 
ΠδΠῚ ἴδυθη8 ἱπίθυο 51ιηῚ ΘΡαύ“, 
ΉοΪπ.. 1. 1. Ρ. 898 οβίθηαϊι 15 
αὐδ6 80, 2. ὅ Ἰοραμ Υ ἈΡΡΆΓΘΓΘ 
605 ἰπ ΘΟΠ ΓΑΙ ΠῚ Ῥδυίθη ΡΓῸ- 
ἴθοίοβ 6586. ΟΥἉ, δάη. 80, 2. -- 
πλαισίῳ. ΜΝὶά, ἀάη. ΙΘΊΥ, 1. 
[λὰ βουϊρίαγαμι διπλασίῳ} ..ν]- 
ἀείαν φρουϊΐποτο Ὠιοάουϊ [Ιοοῖ5 
ΧΠῚ 18, 6. υὉἱΪ Πᾶθο Ἰοραηίαν: 

οἵ δὲ τῶν ᾿ϑηναίων στρατηγοὶ 
διελόμενοι τοὺς στρατιώτας 
εἰς δύο μέρη ...- Ταμθη 
111 βουρίασαθ (οί ἰοοὶ οοπ- 
Τουτηδίὶο δανογβαίασ, Εχου- 
οἴζαπη ἀϊνίβαμη ἔαϊ586. πη αἰβουίθ 

Οὐ, 8.6. 

ἱ, 1, αἰοῖῦ ΤΠπο.,) 5864 βϑαυΐίαν 
ἴδ 6Χ ργϑοοράθῃί)5.(( Ἡ ἃ ἃ οἸκ, 
Ὁτρυμηαὰδ ᾿βίταν ἀρτηθη πλαΐσιον 
ἔθοϊι, -- τοὺς δὲ σκευοφό- 
ρους... ὁπλῖται. Τία τιο85 
εὐδϊ, Οἱ ΘΠ. ΧΙ ΟἿ: Τ ΧΗΣ: 
Απᾶρ. ΠῚ 2, 86. ὈΙοάονυθ 46 
δο ̓'ρ8ἃ ἊΣ τὰ μὲν σκευοφόρα, 
ἰπααϊ, καὶ τοὺς ἀρρώστους εἰς 
μέσον λαβόντες. Εχ ααἰθιβ 
νΘΡὈΪ5. ΘΙοάοτὶ ΡδΥ5 ὄχλου ΤΙ- 
ογαϊάθὶ οορῃοβοῖίαγ, ἴῃ ΔΈΟΙ 
δν ΠῚ ἈΡΠΊΔΙΌΡΆΤΙ ΟΙΠΠΪΒ ΒΘ ΠΘΥ 5 
ἴπτο τοΐογί ΒΙοουη ἢ] αἴι5 (οἷ, δά, 
1 80, 8), οὐ Κυιθσον ργὸ πλεῖστον 
δάθο ψιλόν ἰδρὶ ν]ῖ, 568 Τιθα εἶτ 
Ῥυδοίον ψιλοὺς οἱ σκευοφόρους 
οἰϊαπη τηϊηἰβίγοβ ἱπίθι]θοὶῦ (05 
ἴᾳη0 ΠΟ ΠλΕ]105 ξυΐδ58 45, ὅ 
δυαῖν]γη115). 

8 8. [τε], αὐοὰ ποη Πᾶρθοί 
40 τοίθγαιίαν, τθοίθ 46], Βοϑἢπηι. 
Ῥαυιοα!αμι γέ βυρδβιϊίαογ γο]αὶν 
ΞδαΡΡ. Ερὶβύ. οὐὔἱέ, ρ. 87, αἴ88 
ἢ]οὺ ἰδ πη Υἱχ 5:18 1 νἱπὶ Πδ)οί, 
-- ἐπὶ τῇ διαβάσει τοῦ 
ναπου. φῬᾶῦ]ο βυρνὰ 60η- 
ΠπΘηΐ65 Ογδη85 οὐ Απδρ].“ ΑὙ ἢ. 
Ὁ ΟἾτοα γΘΟΘἢ ΤΟΥ ΟΠ 6ΠῚ ΠπἾπ15 
ἅπαν} (,,αϑοιὲ ἃ ηυῖϊο απὰ ἃ λαϊῇ 
ἤοπι ἐμὸ λοαὰ οὶ ἐλθὲ φρδαΐ 
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4 ἐσακοντίζοντες οἵ ψιλοί. καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ 
; ΄ ς αν 2 

προελθόντες σταδίους ὡς τεσσαράκοντα ηὐλίσαντο 
Ἀ ; ᾿ ΓΡ.; πῇ - -» ΨῚ ς ,, 

πρὸς λόφῳ τινὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι᾽ τῇ ὃ υστεραίᾳ 
πρὼ ἐπορεύοντο καὶ προῆλϑον ὡς εἴκοσι σταδίους, 
καὶ κατέβησαν ἐς χωρίον ἄπεδόν τι καὶ αὐτοῦ 
ἐστρατοπεδεύσαντο, βουλόμενοι ἔκ τὲ τῶν οἰκιῶν 
λαβεῖν τι ἐδώδιμον (ὠκεῖτο γὰρ ὁ χῶρος) καὶ 
Ο Ν - 5 -»Ἥ , ε ’ τ ᾽ ὕδωρ μετὰ σφῶν αὐτῶν φέρεσϑαι αὐτόϑεν᾽ ἐν 
γὰρ τῷ πρόσϑεν ἐπὶ πολλὰ στάδια ἡ ἔμελλον 
᾽"ὔ 3 “ 5 » ᾿ , ᾽ , 

ὅ ἐέναι οὐκ ἄφϑονον ἣν. οἵ δὲ Συραχόσιοι ἐν τούτῳ 
προελϑόντες τὴν δίοδον τὴν ἐν τῷ πρόσϑεν ἀπ- 
ἑτείχιζον᾽ ἢν δὲ λόφος καρτερὸς καὶ ἑκατέρωϑεν 
αὐτοῦ χαράδρα κρημνώδης, ἐκαλεῖτο δὲ ᾿ἀκραῖον 

6 λέπας. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ ᾿4ϑηναῖοι προῇσαν, καὶ 

ὃ 4, προσελϑόντες τηα]θ ΡΙθρίαιιθ ᾿ἰθνὶ 15 
ἦ τιῦϊα οτ]. γαῖ, οὐ Ῥῃοί. ἰπ ν. στάδια. 

λανϑοιν ) Τιθαῖς, Ρ. 087, ἴῃ ουϊπ5 [ππ|.“ Τ0Θ8Κ, --- στά δια. ΑἸΙδὶ 
ἰαπηθη ἰΔὈι]α ΤΘΟΘΠ 0 ΡῸΠ5 ΠΟ ἃριὰ Το. σταδέους. Οἵ, [Ν00.Ψ 
ΑΙ1π|8 σου ηϊαῦ ἶβὶ 15. 4αἱ ἱπίοῦ 
ΔΗΛ απϊουθπλ ἴῃ ΟἸ νη ρ᾽ ΘΠ ἔθ η- 

δὰ Ρηγγη. ρ. 702. 

ΘῈ λόφος καρτερός. 
ΣΕΠΗΝΕ ΠΕΡ ΕΙΑΠΕΤΙΡΊ ΟΠ ΨΟΒΗδ. μθαῦλο, Ὑδρς 19, 2 ἐπάντης. ϑίπια! δη- 
Ατμθηΐϊθηβοβ ἰγϑηβῖίὶθβθ ΠΟῚ οϑὶ ἢ Ι 79,1 ΠΕ ΑΣΤ ΣΙ τς ββίαηι [πἶβθθ ἸΟΟ ΠῚ 6Χ 
ῬΓΟΌΔΌ6, Αὐίΐσα!ο ποίππι ἱτὰ 

οΟσηῃοϑοίπημβ. -- ἡἌκραῖξζον 
ἰθοίαπι, 5 Θ αἰ Πανὶ δἀποίαι ΒΙοοΙηΐ. ἘΞ Τὰ Ἐξ δὲ ἀ δι τπ ἢ τα ἘΞ 
εξ: ε ἘΞ “: : 

οἱ ψιλοί ἀκοντισταί αἰίγα ΕΛ ᾽πὶ ΘΟ Β.1ΠῚ ΨΘΓΒ115 
8 6. Οἷἁ, δάπ. ΙΝ 86. 1. 

8 4. προελθόντες. Δὰ 
ἀοχίναπι ΑΠδΡὶ ΥἱρΆ ΠῚ, --- λόφῳ 
τινί. οΡουποοίανιην δα ΘΟ] οΤη 
ΟἰγΟΙοΡ. ἀθοθπὶ βίδαϊα [αὖ 'ρ88 
Βυϊταπηὰ8β αἰχὶς, αδοιέ ἃ πιῖϊο, 
4αΟΡ μη τ πὰ ααδίίιου δηΐθ 48 - 
ἀγαρίπία 58 4115. οοτηραγαία δαιπι} 
ἴῃ δαβίγΠη] Βρθοίδηίθιη ἃ Οδνοίία, 
ἴῃ [ποῖ 115 ΡΥ Δ ΘΓ ρ 015, αὈὶ Α ΠΑΡ 5 
ῬΥΟΥΟΤΊΡΙ. 6Χχ πιοηῖθι5 ΗγΌ]δθ, 
οὐ βίδιϊπη. οἱ ᾿πησὶν ΔΙΊΘΓα ΡΔΓ5 
ἃ ΕἸονγι ἴα εὐ 5... Ραα]ο ἀοἤ αθ 5.“ 
ΤΠ οακ. Εΐ5886 ππηο ΘΟΠ]επὶ ἰηΐον 
6085, αὶ ἃ ΕἸονιαϊα ἱπίθυ. πηρυὶ- 
ἀἴθπι οὐ οὐὔἱθηίθηη 8111 ϑδπηΐ, 
ἀοοοὶ Ηοΐπι. 1. 1, Ῥ. 899. -- 
χωρίον ἄπεδον. [αΐτα ς, 79 
Ιοοι8 νοσαίιν πεδίον. ,Ηἱο 
ΟΔΠΊΡιΙ5. δϑὺ ΕἸουϊἀΐαθ οὐ 5ἰ(ι5 
ἔπουῖε ορουίθῦ ρτορα ἰοὺ ορρίάα- 

5051] 4 ]| 6 ἸοοὰΒ ἀγάπα δίαιτα 
ἈΒΡΘΙ, ψυϊοο πππὸ ἰποο}15 Οὐ - 
ηιΐϊϊ.“ ΟἸαν. ὅ'ἴο, δηΐ,, 4 αοοι πὶ 
ἔαοϊς Πουνν. ϑδῖο, ρ. 187. δεὰ Πὶς 
Ἰοοβ υἱϊνὰ 5᾽ηϊβίγατη ἀπαρὶ υἱ- 
Ῥᾶπὶ οβδί, ΌΤΙ ΠῚ βθρίπδρὶ ηἰᾶ 
βίδαϊα ἃ Θυγδοιιδὶβ αἰαϊθβο οχΧ 
ΤΟΥ ἀἰα15. παυγαίοηθ ἰηιθ!! οὶ 
ἄοοοῦ Μδηβο ϑρανί. Πρ. 461. 
Ιρϑση. ΟΟΙ]6 ΠῚ, οὐ ποὺ ΠΟΠΊΘΗ 
ἔμουῖ!, ἀοἤηϊγα ποὴ δπᾶθιὶ τη. 
564. ἨοΪπ,, 1. 1. Ρ. 899 54. 54115 
νυ ἀθητοῦ οβίθπαϊθ ΘΠ] ἰὴ 
6588 δ᾽ὰ οχίίαπη οοοϊάἀθηία  θιη 
Θασιιπὶ απο απ, αἰιὰ6 ποάϊο ἀνὰ 
αἰ οαδίγ ]ο νοοδηΐασ. [Ιρβ5ῸΠῃ 
γοοΆΡ. λέπας ἈΒΡΘΓΙΠῚ ΠΠΟΠΙΘΠῚ 
βσηϊῇοαί, 

8.0. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. Τεῖ- 
το αἴθ ἐπ ν 1858, Οὗ, ὃ 4 



οὐ δυνάμε- 
νοι δὲ ἑλεῖν 
λόφον ἱἀπο- 
τετειχισμέ- 
νον ἄναχω- 
ροῦσιν ἐς τὸ 
πεδίον,ὅπου 
πάλιν κα- 
κοῦνται ἀκ- 
ροβολισμοῖς. 
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οἱ τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων αὐτοὺς ἱππῆς 
καὶ ἀκοντισταὶ ὄντες πολλοὶ ἑκατέρωϑεν ἐκώλυον 
καὶ ἐσηκόντιζόν τὲ χαὶ παρίππευον. καὶ χρόνον 
μὲν πολὺν ἐμάχοντο οἱ ᾿4ϑηναῖοι, 
ρησαν πάλιν ἐς τὸ αὐτὸ στρατόπεδον" 

ἔπειτα ἀνεχώ- 
καὶ τὰ 

ἐπιτήδεια, οὐκέτι. ὁμοίως εἶχον. οὐ γὰρ ἔτι ἀπο- 
χωρεῖν οἷόν τ᾽ ἦν ὑπὸ τῶν ἱππέων. 

9, Πρὸ δὲ ἄραντες ἐπορεΐίοντο αὖϑις καὶ 
ἐβιάσαντο πρὸς τὸν λόφον [ἐλϑεῖν) τὸν ἀποτε- 
τειχισμένον, καὶ ηὗρον πρὸ ἑαυτῶν ὑπὲρ τοῦ 
ἀποτειχίσματος τὴν πεζὴν στρατιὰν παρατεταγμένην 
οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων ἀσπίδων" στενὸν γὰρ ἣν τὸ χῶ- 

ρίον. καὶ προσβαλόντες οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐτειχομάχουν, 

8 6. ἑκάτεροι ἐκώλυον οΥπ65 ρυδϑίθν αἱ. 1. Ὗ41}}., φαΐ πεν ὶ τα - 
46 νοις, ΟΓ, 54. 

καρ. 59, 81. ἐλϑεῖν οἴῃ. ψα11ἃ. Οἱ, δάπ, 
εὗρον ΟΠΊΠ6Β ρΓδοίο Ρα]. Οἵ. 54, 78, 8, 

51. ἀποχωρεῖν] ἀποσκί- 8.32 οὐ δυνάμενοι βιάσασϑαι 
δνασϑαι ἀπὸ τοῦ στρατεύ- ᾿ηἀϊοα ). [τὰ οἰΐαιη ο]μι. . 1]. 
ματος. οὐκ ἣν ἐπιτήδειον ΡΡ. 899. Ετ 5ὶ ΤῊ. ἐβιάσαντο 
ἀπο ὠρεῖν κωλυύντων͵ τῶν .-. ἐλϑεῖν 5οιιρβίββεί, αυἱᾶ 
ἱππέων. ϑοιιοῖ. δ6 ὑπό κὸϑ ἰδ ἀθηι δ᾽ ̓ πἃ βρη Ποαυθίαν 4 υ 81 
νΙΘΊ, ἐκ σκηνιδίων οὐκ ἐπὶ 
πολὺ ὑπὸ τῶν ἱππέων ἐξιόντες, 
Μαίμ, ὅτ. 8 592 β΄. ΒοΙΠΠ, 
ϑγηίΐ, ρΡ. 269. 
ἔπ 19. 8 1. ἐβιάσαντο 

[ἐλ εἶν]. Βδοίς Υ811ἃ 
νοι νἱ ρΡουνδάπῃηί δὰ ἰυ- 
Τα] ΤᾺ, Οἰαἶτπι8. ᾿ηίοΓΡ Γθίδι! ΟΠ 6 ΠῚ 
βοοι! ἐλθεῖν ΤῊ. νογθὶβ οχ- 
ΘΙΠΪΠΊ118. ΒοΙα 15 ΘὨΪπῚ ἰ0ο15, αὶ 
οδηάθπ] νἱπὶ Παβοί, βιάξεσϑαι 
Οὐ 50]ἃ ΡΥδεροβίἴοΠ6 ῬΟΠΪαΓ 
{Γ Ὁ ἼΝ.38. ο΄ ΜΠ 09: 2. 
88, 8) ποαᾳὰθ ὑϑααδη ἰη ΠΕ ν ΠῚ 
Βθοη Παροί. Νὰ ΨΥ 29, 4 
Ρᾶβϑίνιτη οβϑύ οἱ οορὶ νϑϊδί υἱ 
Ιν 98, ὅ. ιυοά (ΟἸα55. ορροῃϊ! 
αἀάίταπι ἐλϑεῖν βρη ἤοανα. 605 
γΓογθῦα δα ὁ0116ΠΔ| ΠῸΠ ΡΥ 5556, 
ἱηοοηδβίἀθγαία αἀἰοίαπι οϑί, Βθνθγᾶ 
ΘηΪΠΊ, αἰ ΟΧ Ῥγοχί πᾶ ΠΔΡΓΔίϊ0η6 
οἰαν βϑῖπιθ ᾿πίθ! ! ρ ταν, ἃ ἃ ΘΟ] 61 
Ρουνθπουαηΐ, ταης απ Π10 40 ̓ Ρ50ΠῚ 
νὶ ποη ΘΧΡΌρΡ αν ουηύ (Π106. ΘηΪΠῚ 

605 νἱ οἴβξβοϊθββαο αἂὐ δὰ οὐ θη 
Ῥδυνθηϊγθηι ὃ (υοα δαίεπι 0858. 
11 20, 1 αἴδονγτι, 101] ποὴ τηᾶρὶβ 
ἰηῆη. ϑβυρδυάίθηάιβ δϑί, 81 
ἰηγα 8 3 δα βιάσασϑαι. 
οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων ἀσπίδων. 
» ΠΟΘ αγ, αὐ Ραίο, ΤΠυοΥ αἰ 465 
᾿ἀδογαϊπίθι5 εἰς βάϑος ᾿πδίγαοίβ ; 
δὴ δηριιβίϊαθ ΙοοΪ ΠΟῊ ὙΌΣ 
Ῥδηΐαν ΕΘΝ εἰς μῆπος ἰπϑυγαῖ, 
Χρη. Ἡϊβί ΠΥ ἘΠ 4, 11 καὶ 
ἐγένοντο βάϑος οὐκ ἔλαττον 
ἢ ἐπὶ πεντήκοντα ἀσπίδων, 
1, ὰοΐδη. Ζουχ. ,. 846 ἐς βάϑος 
δὲ ἐπὶ τεττάρων καὶ εἴκοσι 
τεταγμένους ὁπλίτας, υνὶ νἱά. 
ατοη. [οὐ ΒεἰϊίΖ.]“" θυ κ, (Οἱ. 
δάη. ΙΝ 98, 4, υδί ἐπ᾽ ἀσπίδας 
πέντε καὶ εἴκοσι, Χβϑη, ΑΠδΡ. 
ΙΝ 8, 11. Κτυθσ. ΟἿ. 8 68, 86 
δάη. 6 

8 2. ἐτειχομά ουν, τὴὰ- 
ηἰθομ θη (τὸ ἀποτείχισμα) 
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καὶ βαλλόμενοι ὑπὸ πολλῶν ἀπὸ τοῦ λόφου ἐπάν- 

τους ὄντος (διικνοῦντο γὰρ ῥᾷον οὗ ἄνωϑεν) καὶ 

οὐ δυνάμενοι βιάσασϑαι ἀνεχώρουν πάλιν καὶ 

ἀνεπαύοντο. ἔτυχον δὲ καὶ βρονταί τινὲς ἅμα 

γενόμεναι καὶ ὕδωρ, οἷα τοῦ ἔτους πρὸς εἰξτ-- 

ὅπωρον ἤδη ὄντος φιλεῖ γίγνεσϑαι᾽ ἀφ᾽ ὧν οἵ 

᾿Αϑηναῖοι (ἄλλον ἔτι ἠθύμουν, καὶ ἐνόμιζον ἐπὶ 

τῷ σφετέρῳ ὀλέθρῳ καὶ ταῦτα πάντα γίγνεσθαι. 

ἀναπαυομένων δ᾽ αὐτῶν ὃ 1 ὕλιππος καὶ οἱ Συ- 
ραχόσιοι πέμπουσι μέρος τι τῆς στρατιᾶς ἀποτει-- 

χιοῦντας αὖἡ ἐκ τοῦ ὄπισϑεν αὐτοὺς ἡ προελη- 

λυϑεσαν᾿ ἀντιπέμψαντες δὲ χἀκεῖνοι σφῶν αὐτῶν 

ΤΌΙΝΥΩ διεκώλυσαν. καὶ μετὰ τοῦτο πάσῃ τῇ στους 

τιᾷ ἀναχωρήσαντες πρὸς τὸ πεδίον μᾶλλον οἵ 
᾿Αϑηναῖοι ηὐλίσαντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ προυχώρουν, 
καὶ οἱ Συρακόσιοι προσέβαλλόν τε πανταχῇ αὖ- 
τοῖς κύκλῳ καὶ πολλοὺς κατετραυμάτιζον, καὶ εἰ 

μὲν ἐπίοιεν οἱ ᾿4ϑηναῖοι, ὑπεχώρουν, εἰ δ᾽ ἀνα- 
χωροῖεν, ἐπέκειντο, καὶ μάλιστα τοῖς ὑστάτοις 

8. 3, ἀπε ὥφουν γαι., ἃ 40 ριδθίθι. οθίθγοβ Π|0.08 αἰ 55θπε 
Θ0 1485. ἴῃ ν᾿ ἐπάντους. 

8. ὃ. ἔτυχον γὰρ Ψαι. 

μᾶλλον γὰρ ἔτι ναι, 
8 4. καὶ ὁ Γυλ. Μαι. 
ἀποτειχιοῦντες (455. Ατρ. ΟἹ. νεη. Τὶ ΡᾺ]. 10, ἤδρ. Μᾶτγο. 

γ ΝῸΠ ΤῆΑ 6,“ Β δὰ. Νοβ ν ΡΤ Ῥυδοί θυ πλ8. ΟὉ Θχαυϊβι (5. ἀἱ- 
ΘΠ ΒΘΠ5. ἂς αυο νἱά, Μαιῆι. Ον. 8 4841, 2. 

αὖ οι. ΟἸΏΠ65. Ῥγϑθίον δ. Βοβρίοῖταν δὰ 18, ὅ. 
8 ὅ. μετὰ τοῦτα οπιπαβ5 ριϑοίογ αῖ, Οἵ. βὰ. ΥὙΠΙ 19, 1, 

ΟΡΡυΒμ δ η 1, - διικνοῦν- -- προυχώρουν. «ο"Ἀρρϑνοὶ 
το] ἀντὶ τοῦ ἐξικνοῦντο βάλ- Διυμποηΐθιβοβ ἄθημο ῬῸῚ ΨψΆ]16ΠῚ 
λοντες. ὅ6})0]. --,Α᾿᾿άσασϑαι, βοθηάθιθ οοηδίοβ, 868 ἃ ὥὅὄγγα- 
νἱ ρεογυνδάογο, ΡῬΘΥΓ ΠΡ ΟΓΘ. ὀιβδηΐβ ᾿ἰὰ ἸδοΘββίίῸ5. 6558, π΄ 6 
ΟἿ ΠΙ 20, 1. ΙΥ 199, 4. ΙΓ 64 ἰηίτοϊίαπη αὐυἰάθηι οἷὰβ ρεγ- 
ΟΤ, 4, αἱ δοάθπι πιοάο δῦϑοίαια νδπίγθην Νς. Αση, Οὗ. 8.6. - 
Ροβίταπι οϑί, πανταχῆ κύκλῳ. ἤδροο τϑοίβ 

8 ὅ. ἀναχῶρ. πρὸς τὸ οοῃίππρὶ ἀοουϊί ΡΟρρο δά Χρη. 
πεδίον μᾶλλον, υἱὐἱ νἱἀοίυγ, ΑΠπδ0. ΠΙ 1,2: -- καὶ μάλιστα. 
4π0. ἴδοι !8β Ποβίθβ ἱπιρβάϊγθηι, ἡ θγιὶ Ροίθϑί καί Ἰάᾳ4πε, [οὐ 
6 ἰζογα] τα 0 η6. Ῥοι δηραβΒ- Απϊἀοπὶ, δἰο αἱ Γδρθίϑιαν ἐπ- 
ἰᾶπὶ ν] 6 ΠῚ ἃ ἰοσο δχϑβίγιοία ἔκειντο]. .. δὺ ἰψηρα καὶ μά- 
γϑοθρίι ἴρ505 ἱπιθιοϊ ἄγοι. --- λιστα, νοὶ πᾶ Χὶπι6, [ἃς καὶ 
τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ. Ουϊηϊο ἀϊε, μάλα, καὶ πάνυ, ϑἰ πη} 18. ΠΙὰα 



Νικίας καὶ 
Ζημοσϑ ἐ- 

νηςπρὸςτὴν 
θάλασσαν 
τρέπονται" 

καὶ ταραχῆς 
μὲν αὐτοῖς 
ἐν νυχτὶ ἐμ- 
πεσούσης 

διασπῶνται; 
τήν γὲ μέν- 
τοι τοῦ Κα- 
κυπάρεως 
διάβασιν 
βιάξονται, Τὶ 

καὶ χωροῦσι 
πρὸς τὸν 
Ἔρινεόν. 
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προσπίπτοντες, εἴ πῶς κατὰ βραχὺ τρεψάμενοι 
πᾶν τὸ στράτευμα φοβήσειαν. καὶ ἐπὶ πολὲ μὲν 
τοιούτῳ τρόπῳ ἀντεῖχον οἱ ᾿Αϑηναῖοι,. ἔπειτα 
προελϑόντες πέντε ἢ ἕξ σταδίους ἀνεπαύοντο ἐν 
τῷ πεδίῳ ἀνεχώρησαν δὲ καὶ, οἵ Συρακόσιοι ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἐς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. 

80, Τῆς δὲ νυκτὸς τῷ Νικίᾳ καὶ Ζημοσϑένει 
ἐδόκει, ἐπειδὴ κακῶς σφίσι τὸ στράτευμα εἶχε τῶν 
τὲ ἐπιτηδείων πάντων ἀπορίᾳ ἤδη καὶ κατατετραυ-- 
ματισμένου ἦσαν πολλοὶ ἐν πολλαῖς προσβολαῖς 
τῶν πολεμίων γεγενημέναις. πυρὰ καύσαντας ὡς 
πλεῖστα ἀπάγειν τὴν στρατιάν. μηκέτι τὴν αὐτὴν 
ὁδὸν ἡ διενοήϑησαν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἢ οἵ Συρα- 
κόσιοι ἐτήρουν, πρὸς τὴν ϑάλασσαν. ἦν δὲ ἡ ξύμ- 
πασα ὁδὸς αὕτη οὐκ ἐπὶ Κατάνης τῷ στρατεύμα- 
ι, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἕτερον μέρος τῆς “Σικελίας. τὸ 

πρὸς Καμάριναν καὶ Γέλαν καὶ τὰς ταύτῃ πόλεις 

αρ. 80. 8 1. τε οἠἹ. αι. ϑεᾷ δαάϊίυπιὶ οχαυβιἐἴπ5. οϑί, 
Ο. δάη. 

καύσαντας Ναὶ. Τί. Ματο. Αὐὑρ, Μ, (Ι. ει. Β6ρ. Ἐ᾿,, νει ϊααὶ 
καύσαντες. Οἷ. 54. 14,1. 

8 2. μέρος οἴῃ. Χαί.. 
48, 8. 58, ὃ. Π| 16, 4. ΥἹ 62, 3. 

ἰοποπαπηη,. Βδι. --- εἴ πως. 
Οἵ. Μαίῇ, Ὅτ. ἘΡΡΟΝΝ Κυαθσ, 
αν. 8 6ὅ, 1 άπ. 10. κατὰ 
βοαχὺ τρεψάμενοι, ἔυσα- 
10 ϑΒιθῖη46. Ῥᾶγνο ΘΟΥᾺΠῚ 
ἢ Ὁ ΠΊΘΤΟ. 

8 06. ἐν τῷ πεδέῳ. ὕὰ ἃ 
ΡΙΔη 161] δηΐπὶ ΠῸΠ Ῥευνοπογδηΐ, 

(Δρ. 80. 81. καὶ κατατε- 
τραυματισμένοι ἡἠσαν. 
6 ποῦ δαάϊιο οτὲ νἱὰ. δάῃ, 1 
110, 2, ϑοπηίθηιία δηΐτη Πᾶ60 6581: 
εχουοϊδιβ παῖ] 56 Πα Θθ δὶ 
σαὶ ΟὟ ΟἿ Πἶ5 ΘΟΟΙΠ ΘΑ. 5 
ἱπορίατη, 4πἃ ἴδηι Δ οΓᾶ- 
θδ1, ὕατῃ 4ποάᾶ πη} εἰ γαἸη- 
ΠῚ ΡΥ. πρὸς τὴν 
ϑαλασσαν. ,,Οὐπὶ ἰᾶπὶ τηϑηϊ- 
[βίαι δϑϑϑὺ ἃϑοθηάθηαο νϑ]]οτὴ 
Απαρὶ ἃ ϑυγδοιβὶβ ἴῃ (θυ τ 51- 
ΟὈΪ]οτα 56. ΡΟΥΘ  αΓΟΒ. ΒΡΘΓΆΓΘ 

ἈΝ, Ω 5 

απ τὸ ἕτερον ρομίίαν ἴῃ Μοβαιι. Οὗ 

ὭΟΠ ΡΟ58869 ἀϊι65. πιαίδίο ᾿{Π 6 γ8 
ἴπ ἱπίθυῖοτα ΡῸῪ γϑ]]οὴὴ δου ρΆΓ15., 
ααδθ δὰ Πἰπτ|8 τηδυῖὶθ βαχίο γεὶ 
βϑριῖπηο ταυτὶ δὰ δυβίγαμι Ὁ 
ἈΠΆΡΟ ἢηϊίαγ, ροποίγαγο ἄθογο- 
γογαπί. (πο πὸ οἰπορουθηὶ, Ππο- 
βίϊιπιη ἰοῦ το θοιΙοη 6. πΠΟΟίαΥΠΆ 
Ρυδθοίρευθ οἱ δὰ τηᾶγ8 ῬΘΟΘ΄6Γ6, 
ἄοπρο νηὶ ϑυγδοιιβὶβ ΠΘΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
ἔδγθπίθπι δι ιρββθηῦ, δὶ ργο- 
Ροϑβαθναηί Ασα, Οἵ, Ποίμ. Ι.}. 

8. 5, οὐκ ἐπὶ Κατάνης 
ΜΕ ΝΣ ενν πρὸς Καμαά- 

ρυναᾶν καὶ Γέλαν. Νὸοῆ αἰ 
ἴῃ Πᾶθ5 ἀιιὰβ ὑτῦ65, αὐὑᾶθ6 Πο5- 
165 ογδηΐ, 8586. οοπϊοογθηΐ, βρθά 
4πδευθηίθθ. ἰϊαπὶ νἰᾶτη, απ δα 
ΘΙΘΌΪΟΒ. ῬΟΥγΘηΪ Γθηϊ, ΩΣ 8 ὅ. 
ῳῳ Πδθο ἰᾶθο ἰδηίαπι αἰοία 5ιηΐ, 
ἂν Ἰθοίουθϑ τηϊηπβ ἀοοῖ ἱπί6}16- 
σογθηΐ, πὸ βρθοίαγοι ἰΐθῦ, αποὰᾶ 
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ϑ καὶ ̓ Ἑλληνίδας καὶ βαρβάρους. καύσαντες οὖν πυ- 
ρὰ πολλὰ ἐχώρουν ἐν τῇ νυκτί. χαὶ αὐτοῖς, οἷον 

φιλεῖ καὶ πᾶσι στρατοπέδοις, μάλιστα δὲ τοῖς με-- 

γίστοις, φόβοι καὶ "δείματα ἐγγίγνεσθαι, ἄλλως τε 
καὶ ἐν νυκτί τε καὶ διὰ πολεμίας καὶ [ἀπὸ] πολε- 
αίωῶν οὐ πολὺ ἀπεχόντων ἰοῦσιν. ἐμπίπτει ταραχή᾽ 

καὶ τὸ μὲν Νικίου στράτευμα, ὥσπερ ἡγεῖτο, ξυν- 

ἔμενέ τε καὶ προύλαβε πολλῷ, τὸ δὲ 4ημοσϑένους, 
τὸ ἥμισυ μάλιστα καὶ πλέον, ἀπεσπάσϑη τε καὶ 
᾽ ,ὔ , ς » . » 
ἀταχτότερον ἐχώρει. ἅμα δὲ τῇ ἕω ἀφικνοῦνται 

8 4. 

πῆς δβϑθηῦ ἱπργθββιν, Νοὴ 
Οεαιΐπαπι, 584 ἴῃ σοπ τ ἃ τὶ ἃ ΠῚ 
μᾶτίθη ἔθγοθαῖ. Ἐπ ουτῃ 
ΡΙουΐαιθ βοϊγθηῖ, απὸ Οαίϊπα ἃ 
ΘΥΥδοι515. βρθοίανοί, ἰάθη οο- 
σποβοθθαπέ, απᾶτὴ νἰαπὶ ΑὐΠοπὶ- 
Θῆ565 (ππὸ ἸΠΙ ΠΥ οββθηΐ, Αἰἰα- 
ΠΊΘΠ ΠΟΠΠῚΠ)}} νοίθυθβ βου ρίου 8, 
βίοπι. Πιοάονιβ [οἷ, δάη. 78, 3 
οὐ Ῥαιβαηΐαβ [ὙΠ 10, 6], δἰατθ 
ΘΟΥΡ αγο5. Ὑϑοθηί 685. ΡΓΟΡΙΟΥ 
οὺ δηπηϊίιπ Αἰ ἢγπηαπλ. Ἰἰ6Ὺ 
ΟΡ ἀϑᾷὰθ6 δὰ {Ππ4 ἰθιηριιβ 
(δὐϊπᾶτη βρθοίαββθ, ἰᾷ αποᾶ 56- 
οὐπάππι πιοίο παιδία ἃ ΤΠποΥ- 
ἀϊάθ ἤδθυῖ ποὴ ροίαϊί; ΠᾶΠὶ ἰΐδν 
ΘΟΥᾺΠῚ δηΐίθα ἈΨΥΘΥΒΙΠῚ 80 ΟΥ̓ 
[1558 αἰχῖί, 400 Π0ῃ Ροίϊπογπηὶ Ὁὰ- 
τἰπ8πι αἰἰϊησογο.(ς Β]Ὸ ὁ τὰ ἢ, Τά τα 
οβίθπα ξύμπασα ὁδός εἱ 8 ὅ, 
ΟΧ αἴἴᾶἃ ΘΟ ΠΟΒΟΙΓαῦ 608. πᾶ (0 

᾿{ΠΠ6Γ6 δοάδπι Ιοθο 410 ἀπέθ Ομ 
ΘΟ} 15 Ξ:- ΘοΟΠἰ πη ΘΓ ψ Ϊἴ586. 

8 8. οἷον φιλεῖ, Οἷον εχ- 
Ῥ᾽απαίαν ρυοχίπηϊβ φόβοι καὶ 
δείματα, ἀθ τὰ τὸ οἱ ομπὶ 
βϑηϊθηϊα οἴ, 1᾽ 19ὅ, 1. -- 
φόβοι καὶ δείματα. δε 
Ρ᾽ γα  θι5. νἱά, Κυαθο, αν, 8 44,8 
αὔπ. 4. 1)6 βυύποηΥ Π118. ΘΟ ἰπ ΠΟ 5 
οἷς. ὙΠΙ:εἶν 9... Ιαὐ..» Βα ΡΗ,. 
12. 0... Ια. Νῖο.. 16. στανῖι8 
6558 δεῖμα ἀυᾶπὶ φόβον ἱπιε!] 6 οἱ 
ΟΧ νΟΡΡΙ5 Εατῖρ. ΗΕ]. 812 φόβος 
εἰς τὸ δεῖμα μ᾽ ἄγει τροῖθ 
ἄοοοι ΒΙοοπι, δείματος γοοὶβ 

καὶ τὸ πλέον οπηηο5. ρτδθίου Ὗ αἰ, 

ΘΧΘΙΏΡΙα ρτυοΐθγ θη 5. οὐ Ἰθρὶ ΠΑ ΧΙ Π16 
ὧδ τουτουὶ Ῥδηῖοβ αἰϊΐβαῖιθ αἀ- 
γἰπ 5. ἵΠ1}}}15515 ἀθοΙ ΥΆΠ5, σῇ, 
ΠῚ 102, ὅ. -- καὶ [ἀπὸ] πο- 
λεμέων ᾿ς ο σον. ΦΡΟτί: Ὁ 
οὐ ποβδίθ πὸοῇ ρύοοῦὶ ἀἰϊβίδη- 
τὸ ἰτοτ ἔαοϊοητῖθα5, θυδτα 
ἀπό τεοοῖθ ὀχριπρὶ σψοϊηΐ Ἠοἶβκ, 
Τοῦτ. 0611. Μαυϊραῦππι ΒΙοοπ,ΐ, 
οἸτπι 6χ ἀποῦθμῃ Ἰοα ΘΠ αὶ σ ΘΠ ΘΥ ΠΠῚ 
ΟΠ γ ἸΧ ΟΠ 6. ΘΟΠΔΙι5 ἐδ ἜΧρ  - 
ὁγ6, πᾶπο ἰδθοη5 ἀπό πποὶβ ἴπ- 
οἸαβῖι. Οτίαπι οϑὺ 6Χ ρυϊπια νΟοΐ5 
πολεμίας 50} 08 ΡῈΡ ΘΥΤΟΓΘΙῚ 
15. 5ου]ριἃ. 

8 4. ὥσπερ. Ρρεθο ὅπερ 
γ6] 58 |{6Π} ὅσπερ." θοῦν. δὰ 
ΙΥ 90. ϑοὰ ὥσπερ «το ]ἃ Πὶ 
ναϊοὶ εἴα ΨΠΠ 57, 3, αὶ οἵ, 
δάη. - ξυνέμενε. ΒΟΥ 
οὐγάϊποϑ βουνανὶῦ, ὀιοῦ δεῖ- 
ϑαπιηιθη. Βαα. --- προύλαβε 
πολλῷ. " 6. τῆς ὁδοῦ. ΝΜ]. 
Δα ΙΝ 858;.2..Τ1Τἰὔν.  ΧΧΧΥΕ 9,9 
αἰϊαπαπύαπι νᾶ ργᾶθοο- 
Ροται Αὐτὴ, 6 πολλῷ, ῬΓῸ 
απὸ υϑιδι1ὰ5 δϑὺ πολύ, οἵ, ̓Μαᾶν. 
ϑγηῖ, 8. 48, -- τὸ ἥμισυ μά- 
λιστα καὶ πλέον. Οὗ αἀη. 
12, 4. 140, 1, 

8. Ὁ, ἅμα δὲ τῇ ἕῳ. ϑεχίο 
αἴθ τὐηονῖβ. [πᾶ 0 ἤϊβ νϑυρὶβ 
ἀβαὰθ δὰ ὁ. 81 ἀδ 8οῖο Νίίοϊδθ 
ΘΧΟΡΟῖτι ΒΟΥ ΟΠΘΠῚ 6556. ἀρΠΊ0η- 
βίγαην ατοί, Ἡϊβὺ, αν, ΝἽ ρΡ. 4601 
(σευβ, ἀου, ΤΥ Ρ. 2361), Ποΐηι. 
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ὅμως πρὸς τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἐσβάντες ἐρ τὴν 

ὁδὸν τὴν ̓ Ελωρίνην καλουμένην ἐπορεύοντο, ὅπος, 
ἐπειδὴ γένοιντο ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ Κακυπάρει, 
παρὰ τὸν ποταμὸν ἴοιεν ἄνω διὰ μεσογείας" ἤλπι- 
ζον γὰρ χαὶ τοὺς Σικελοὺς ταύτῃ οὺς μετεπέμψαντο 
ἀπαντήσεσϑαι. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγένοντο ἐπὶ τῷ ποταμῷ, 
ηύρον καὶ ἐνταῦϑα φυλακήν τινα τῶν Συρακοσίων 
ἀποτειχίζουσάν τε καὶ ἀποσταυροῦδσαν. τὸν πόρον. 

καὶ βιασάμενοι αὐτὴν διέβησάν τε τὸν ποταμὸν 
καὶ ἐχώρουν αὖϑις πρὸς ἄλλον ποταμόν, τὸν ᾽Ερι-- 
νεόν" ταύτῃ γὰρ οἱ ἡγεμόνες ἐκέλευον. 

8 δ. παρὰ ρτὸ ἐπὶ οπῖπθβ ριδοίον αι, Οἱ. Ῥαῦϊο. Ροβϑύ 8 6 

εἰ 18, 8. 84, 8. ΝΥ 88, 2. 86 οἰἶαπι γίγνεσϑαι ἐπὶ τῷ στρατο- 

πέδῳ, κα οαδίνα νϑηΐτθ, Χοη. πᾶν, ὙΠ 8, 1. αοὰ ἐπί 5600]. 

ΤΣ 84, 8 οἱ 4Π01 (αὐ 11 60, 1) Ἰηιουρυθίδιαν παρα. 
τῆς μεσογείας δι. 56ὰ ϑίπθ δυο οὐδ 1 100, 8 προελ- 

ϑόντες τῆς Θρῴᾷκης ἐς μεσόγειαν. 
μετεπέμψαντο γαί., νυ]ρο μετέπεμψαν. Μὶά, δάπ, 1 112, 8. 

8. 6. ηὗρον ΡΔὶ],; ταφαὶ εὕρον. Οἵ, 5. 19, 1. 
τε Ριυΐι5. 0ΠῚ. ΟΠἼ658 Ῥγϑθίον ναί, Οἱ. βά. 1, ὅ. 

19 02.401... πρὸς τὴν ϑά- 
λασσαν, 1Π ν᾽ ο᾽ ἢ 8 τὴ τη ἃ ΓΪ5. 
-- τὴν ὁδὸν τὴν Ἐλωρί- 
νην. Ὅς πο νἱὰ. δάηῃ. ΥἹ 600, 
8. -- τῷ ποταμῷ τῷ Κα. 
κυπάρει. 5ῖ9. ἄθιῃθο 82, 8 
τὸν ποταμὸν τὸν Ἐρινεόν. λα- 
ποΐδηδα πᾶδθο Γυ ββί μη ν Υ ΟΥ ΠῚ 
ΘΟΙοοαίϊο, αὐᾶπὶ ἰδοῦϊύ Μδιι}. 
Ν 8 274, ἐμον οϑιψαρει Κυιορ, 

.« 8.00, 1 4. Θ᾽ ΜΠ} ηγ6 
ἐν τῷ ποταμῷ τῷ Ὑδάσπῃ 
πο]. 46 ΘΟΠΒΟΓ. 18. 12, πρὸς 
τῷ ποταμῷ τῷ ̓ ἀσινάρῳ, Ραμ. 
ΨΊΙ 10, 8, τοῦ ποταμοῦ τοῦ 
Βορυσϑένους. ϑίγαῦ. Ρ. 289, τῶ 
ποταμῷ τῶ ᾿νδῶ Αττίὶ. Απαῦ, 
ΨΙ 1,6 οἱ 5ἰμηίιεν. ΥἹ 8, 1. 
Ησοᾶϊο, Οδογρᾶνῖὶβ 510} ἀϊοί (τ, 
ΧΙΠ τ]ὰ ρᾶββαη ἃ νγδοιβὶβ 
τοπιοίιβ, Νιᾶ. ΟΙὰν, 8510, δῃΐ. 
Ρ. 188. οἰ πιθγν αι, αφαοα ἤαυϊ' 
ἴπΐον ΑἸΠδπΙθηβίη οδϑίγα ἴῃ 
Ῥ᾽πΐεῖ6 ΕἸον ἴα Ἰοοαία [οἷ. δά πῃ, 
18, 4] εὐ νἱδηὶ δου ηϑπμι ΤηδΥΪ 
ΔΡΡΓΟΡ᾽ παι ηθ πὴ δὰ ββρίθηθϊο- 
ΠΟΘΙ ΨΟΓΒ5 ἃ ΟΔοΥρδιΐ, οἰγοῖθοΓ 

ἀυδγαπι ρατγίϊαπι ἰἰπ6ν}5 ποοίαγηὶ 
Ρϑίθυ ἔαϊββθ; πᾶπὶ Ῥγοΐθοι! βαηὶ 
ποοία 8 8, φροβίαᾳιδηη ἰηἰ{1πΠῚ 
πΟοιΐ5 ἀθ! ! θογϑηάο ΘΟΠΒαΡ αΤη 
εβδῖ, Αἰᾳφυΐ Ο510}}158. ἃ ΕἸονϊάϊα 
οἴγοίίον ἄθοθπι μὰ ἴῃ νὶᾷ ἀἰϊβίαι; 
᾿απὸ ΘΡΘῸ Πανίαπι, 41 Ῥγϑθίθυθα 
ῬΥΪΏ.α5 εδί Ρᾶ.]ο παδῖου 'π ΠΊΘΥΪ- 
ἀἴδθηι ἃ ϑ'ιιδοιιβὶ8. βρβοίδη8, Οδογ- 
ῥϑυΐηι 6558 τηδηϊ [θβίαπι ν᾽ ἀ θύτν." 
Πμ68Κ. Ρ. 688, -- ,»παρὰ τὸν 
ποταμὸν ἄνω. ΕΥΡῸ 
ῃοῦ ἰυχία [ἰπ|86 Οδιηδυηδη,." 
ΒΙοοιι, Οἷ, δάη. 82. - μετ- 
ἐπέμψαντο. γιά. 117, 6. [ιᾶ- 
απὸ οἰἰδπὶ πλαΐαῦο ἰππαγ 6 ΘΟ 611 
τοπάἀοῦδηι απὸ δπίε. 

8 6, ἐχώρουν, φντοοοάε- 
8 πί; μδᾶπὶ 60 ΡΘγν Θπϑυπιηὺ ροδίθᾶ 
82, 8. -- Ἐὀρινεόν. ,, 8 Μίγδη- 
ἅδ, 4αὶ ἰἴμ46 [ἃ Οδουρδν}} ρϑϑύ 
ΨΙ οἰγοῖίου. ταὶ α ραβϑαατη 56- 
αὐἰίαγν.Κ ΟΤαν. ὅϑ1ο. δηΐ, ρ. 188. 
ϑϑουπᾶιππι Ρ᾽απίαπι ἤμπιο α᾽ Αυοία 
6556, 56 ποὺ ποιῃηΐπα οἱ Μίγαπαἃ 
δαπάθηι ἔϊανίαπὶ βἰσηϊποανὶ δα- 
ποίαι (1061, Αἱ ὅα!ο ΠΣ οϑί 
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81, Ἐν τούτῳ δ᾽ οἵ Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμ- οἵ δὲ Συρα- 
κοόσιοι τοὺς μαχοι, ὡς ἥ τε ἡμέρα ἐγένετο καὶ ἔγνωσαν τοὺς μετὰ τοῦ Δη- 

᾿᾿ϑηναίους ἀπεληλυϑότας, ἐν αἰτίᾳ τε οἵ πολλοὶ ᾿μοσϑένους 
τὸν Πύλιππον εἶχον ἑχόντα ἀφεῖναι. τοὺς ̓ 4ϑηναί- δίχα ν κίον 
ους, καὶ κατὰ τάχος διώκοντες ἡ οὐ χαλεπῶς στρατεύμα- 
ἠσϑάνοντο κεχωρηκότας, καταλαμβάνουσι. περὶ ἀρί- ζαμβάνουσι 
στου ὥραν. καὶ ὡς προσέμιξαν πον οὶ μετὰ τοῦ 4η- καὶ κυκλοῦν- 

ταί τε καὶ μοσϑένουρ, ὑστέροις τὲ οὖσι καὶ σχολαίτερον καὶ πρῦβολί" 
ἀταχτότερον χωροῦσιν, ὡς τῆς νυχτὸς τότε ξυν- ἕονται͵ 
ἑταράχϑησαν, εὐθὺς προσπεσόντες ἐμάχοντο, καὶ οἵ 
ἱππῆς τῶν ̓ Συρακοσίων ἐκυκλοῦντό τε ῥᾷον αὐτοὺς 
δίχα δὴ ὄντας καὶ ξυνῆγον ἐς ταὐτό. τὸ δὲ Νι- 
κίου στράτευμα ἀπεῖχεν ἐν τῷ πρόσϑεν ἢ καὶ πεν-- 

. 81. 81. ἢ οπι. Θτ. Κ. Ουο8. π6 οὗ ποβίγδπι ΠἸπριᾶπὶ οἱ 
84, ᾿ Ἵν 48, 4. 61, ὃ. 18ὅ, 1 5εαᾳυδγθ, ργομἶθοι τέ ρϑυγίϊοα!αθ ο01}10- 
οαἴϊο. Οἱ. απ, 

8 2. Ριὸ ὡς ἴῃ ρΡἰοιίβαθα ᾿ἰρτῖὶβ ρυδϑίον Υδί. 
πὲρ εχ ἰπβθαιιθητὶ προσ ΟΥ̓ ΠῚ αϑῖ, 

τε ῥτὸ τότε γι. Αὐ νἱά. δάῃ. 
ἐκυκλοῦντο ῥᾷον δι. 
δὴ οπι. Ὁ. Μοβᾳ. Κ'; ἤδη γαι, Αἱ δή δχρ!!οαηαὶ νἱπὶ πο Παθοί, 

αὐ 4|101 ἴῃ οοῃί τοι 5 δα ηιϊαιῖ5 οϑα58 } 105. Οἱ, δάη. 
8 8. ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα δαΐ., ὁ6η [ἃ πὶ φαΐϊη πᾶ ᾽ηἰᾶ 

8118, βρδίϊα πη. Ὠἰτηϊ πὶ ἀυδη} 410 τ ηἃ Ποοία ΝΙοῖα5. ἀπίθνθηῖγα Ροι- 

κέ . 

ὥσπερ, ἴῃ 4ὰ0 

Μδπηθῦῖο 516. Ρ, 840, ΕΑΙοΟΠδΓα, 
4. 8111 Αββ᾽ ΠᾶΓΠΠΊ 6556 ΔΡδὶ- 
ἰγϑηΐαγ, μϑακῖο Ρ, 089, Οἵ. δάη. 
81, 8. ΑὐὑἉ ΜΙγαπάδιη 6556, αυἱ 
ἃ Βθρίθηίγοπο αὖ ορρίάο σοὶ 
ἤαδί, δὰὺῸν ΟδνΔ)] ἰδ πη, 41 50 80 
ΘΟἀ6ΠῚ Ορρίάο πηϑυϊ αἰ 6 ΠῚ νΘΥΒῈ1Β, 
αἴοῖε ΗοΪπι, 1. 1. 1 ρ. 29. [Ιάρτῃ 
ἴῃ ἀοβουῦθοηάο ΑἰΠΘηἰθπβ απ τ6- 
ὁθρύι ΠΕΡ. 401 Οδνδιαιᾶπὶ ΡτῸ 
Ετίπθο μαροῖ, - ταύτῃ (χωρεῖν) 
... ἐκέλευον. ν»,,.Ηἱ ἰυηογὶβ 
ἄμποοβ Αἰ μδηϊ θη δὶ θ5, πΠ6 Θοηνδγϑὶ, 
βίουϊ βίαϊπθγδηΐ, ἴῃ ἰηἰουῖοτα [56- 
ουπα απ) ΟΛΟΥ ρϑυΐΠῚ 586 ΘΟΠ ΈΥΓΘΗΙ], 
βΒοἃ νἱϑῆ) [ἰτ8 ᾿οσ θη ΠῚ ρ80]0Ὸ 
Ιοηρῖιθ ΡΘΥΒΘα  ΘΥΘΠίΌΓ, ... Ρ6Γ- 
ΘΌΔΒΟΥΔη. (Ου885 οϑυβα5 δυϊα5 
ΘΟΏ 5111 δια! ογῖηῖ, ἰσηογδπ 5." 
Ατγη, [ΙΔ6πὶ οὐ ΒΙοοπηβοϊάϊὰ5. ἴῃ 
δα. 2 5υδβρίοδηΐυῦ ΑἰΠΘηἾΘΠ5685 
{{Π|11556, Π6, ΟΌΠῚ ψ4}}18 δονυ- 

Ῥϑυὶβ ρτδθοοοιραίαᾶ 6βϑϑοί ἃ ὅ'υγα- 
ΘΟΙΒ8ΉΪΒ., {γα η γα ΘΔ ΠῚ ΠΟῚ ΡΟ8- 
Β6ηΐ, 
ΟΡ. 81. 8 1. ἡ ἡμέρα. 

Εϑι 168, ἀθ 410 86 }100 ἔαὶι 80, ὅ. 
-- ἐν αἰτίᾳ ἅς εἶχον. Υ τ: 
ἀφεῖναι -ξ ἠτιάσαντο ἀφεῖ- 
ναι. ΟἿ θὅ, 5. -- οὐ χαλε- 
πῶς ἰαπθ᾽6. Ο1ΠῚ ἠσϑάνοντο. 

8 2. τότε. Οἵ, δάη. 1 101, 2. 
Ηοβρίοῖσαν δὰ 80, 8 54. -- δίχα 
δὴ ὄντας, φυοηΐδπι ἃ Νίοῖδα 
οχογοῖία ἃ ἰβία ποιὶ τα πὶ (56110}. 
κεχωρισμένους ἀπὸ τῶν μετὰ 
Νικίου). Ὅς δή ΒΒΕΙΡΡΗΙΣ οὗ, 
δάη. 17, 8. ΠῚ 26, -- ξυν- 
ἤγον ἐς μραῖΣ θαι τ, ἴῃ ἀΠῸΠῚ 
οοσοθδηΐί. Οἵ, δάη. 11 84, 1, 
ΠῚ ὍΙ, 4, ᾿ 

8 8. καὶ δηΐε πεντήκοντα 
ῬοΟΒΙταπΠΊ ἰπιογρυθίδ γ οὐ ϊᾷ ΠῚ, 
νοὶ, αυᾶθὶ ἀθ τηΐποῦθ δἰϊαυᾷ 
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τήκοντα σταδίους᾽ ϑᾶσσόν τε γὰρ ὁ Νικίας ἦγε, 
νομίζων οὐ τὸ ὑπομένειν ἐν τῷ τοιούτῳ ἕκόντας 
εἶναι καὶ μάχεσϑαι σωτηρίαν, ἀλλὰ τὸ ὡς τάχιστα 
ὑποχωρεῖν, τοσαῦτα μαχομένους ὅσα ἀναγκάζον.-- 
ται. ὃ δὲ “ημοσϑένης ἐτύυγχανέ τε τὰ πλείω ἐν 
πόνῳ ξυνεχεστέρῳ ὧν διὰ τὸ ὑστέρῳ ἀναχωροῦντι 
αὐτῷ πρώτῳ ἐπικεῖσϑαι τοὺς πολεμίους, καὶ τότε 
γνοὺς τοὺς Συρακοσίους διώκοντας οὐ προυχώ-- 
ρει μᾶλλον ἢ ἐς μάχην ξυνετάσσετο, ἕως ἐνδιατρί-. 
βων κυκλοῦταί τε ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ἐν πολλῷ ϑορύβῳ 
αὐτός τε καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ [4ϑηναῖοι] ἦσαν" ἄνει-- 

ποῦς, Εονίαββ τρεῖς (γ᾽ ρῥτὸ ρ΄) καὶ πεντήκοντα ἰοσοπάυτῃ οβὺ. 
Οὐδα δηΐμπη οαιιβᾶ 6588 ροϊουαί ἕκατόν δἀάθηᾶὶ τ (455. ἰαπιθὴ 4150}1- 
οοὺ ΠΌΠΊΘΡΙ5. δοοαναία ἀδἤηϊία5Β. Οἱ, δάη. 

αν 
σωτηρίον Ναϊ., απαϑὶ Ἰεσοπάϊπι 5ἷ: σωτήριον, ϑεα οἵ, ΥἹ θ0, 8, 

Μϑίιῃ. αν, 8 8090. 
"4. ἐν πόνῳ τε οτὴηθβ ρυδϑίθι ϑί. 
ἐν δηία πολλῷ Οὔ, ΟΠ 88. ργϑβίθυῃ:. ναί, 1. 

πΐο Ῥομὶ πραιῖΐ, 
5οᾶ βοΐιθ αἀαίϊνιιβ 

αἰδβίδηνία ΔΙ} πα] δ πιΠ 51}, δα 
ααοα Πῖο τοϑροϊδίασ. Πα Ι αυὶ 
Υἱχ Ῥοίεβί, ααἷπ ἃπία καΐ 501} - 
ἴπτὰ ἕπου, απο μον’ πᾶπο ρϑυι- 
οὐϊαπὶ οὰπὶ πεντήκοντα οοη- 
ἱπηρσογθίπν, Οἵ. 58αᾳ. Νοὴ [πὸ 
οᾶιβᾷ δὰ νυϊρσαίδηῃ Ἰθούϊοποπὶ 
5080]. δαποίαι περιττὸς ὃ καί 
σύνδεσμος. -- ϑᾶσσόν τὲ 
γάρ. Ἡΐΐο τέ ροβίεα δέ ἰπ ὁ 
δὲ Ζημοσϑ'. τοβροπάθθ οροτίεί 
(οἴ, απ. ΠῚ ὅ2, 23): πᾶπιὶ τὲ γάρ 
ῬΓῸ δἰθηΐϊπὶ ΠΟ ἔαπϊ δηίθ Αὐἱὶ- 
ϑιοίθὶῖβ δοίδίθη. ΟἿ. Καθμη. ὅτ. 
τηᾶχ. ὃ ὕὅ44, 8 8Δη. 8 οἱ δΔάπ. 
26, 2. Θἄσσόν τι ἀαυθιίαηίοι 
πτνῖη: οῦΥ., οαἱ γτοΐγαρδηλαν 
Ῥιοχίπια νομίζων ... σωτηρίαν 
ενν τὸ ὡς τάχιστα ὑὕποχω- 
ρεῖν, ἀδ αυἰθι5 οἵ, Μδίμι, αν. 
ὃ 41 ρ. 1258, --- ἑκόντας 
εἶναι. Οἵ, δάπ, ΠΕ 89, 8. 
τοσαῦτα μαχομένους. οἱ, 
8δᾶη, 84, 6. -- ὅσα, ἄνα κα- 
ξονται. ἡ 666 ὅσ᾽ ἂν ἀναγ- 
ἀντ  πθ γ6] ὅσα ἀναγκπάξοιν- 

.Κ Ῥοθν. Νοὴ ορῖιβ8, 4 ηἶΔ ΠῚ 

[ογπια Οὐδέ! Οἢ}5 τϑοίδθ δύ οἱ δᾶ 
Ρ δ ΘΒ ΘΠί6 ΠῚ ΠΘΟΘΒ5᾽ ἐδ ύθη γθίδγίαγ, 

8.4. [4ϑηναῖζοι] τθοῖα 46]. 
Κύιθσ, Νραιια δηΐϊπὴ 5011 Αἰπο- 
πἰθη885. οαπὶ ὈΘΠΊΟβίμθπθ οὐπί. 
Οἱ, 82, 1. --ὀ ἀνειληϑ'έντες. 
Τρ θοκίαδ 8 ΡΆΡγ. Ῥ. 29 συνει- 
ληϑέντες ὁοῃϊοῖ!, αϊᾷ ἀνειλεῖν 
ἴῃ τ τη! ατὶ, αὐ ἀνειλῇσαι πο- 
λεμίους ῬΗϊοδίν. νἱῦ. ΑΡ0]}. 1 
11, 59, αἰΐϊατα Ππαρϑαί βἰσηϊβοα- 
(ἰοποῖχ οὐ ἰάθλ ἴθυε δύ αποά 
ἐξελίσσειν. Ηϊο ἀαίεπι ὁ ὁπ οἰ τι 5] 
νῈ] οοπραϊβδὶ, τὸ ϑίθρῃ, οἱ 
Ῥονγί, ᾿πίθυργθίδηψαν., Ψ6] 51Π11}16 
αὐ ἀαπὶ αἰοοπάϊπι 6ϑῖ. Εὖ 1ίἃ 
συνειλεῖν Αἰϊαποίϊοη5 ἰοοιίαν, ,,Αἱ 
δριιὰ Αττὶ. ΕΧΡ. ΑἸοχ, ΤΥ ὅ, 18 
Ἰεβίπιιϑ: οὗ δὲ τοὺς διαβαένον- 
τας ἀντιμέτωποι ταχϑέντες 
ἀνείλουν ἐς τὸν ποταμόν, υδὶ 
ἀνειλεῖν εδι ρίαμθ (δ! οὰπὶ γ6- 
ἤρκουν, ᾿πάθσιαιθ πο γα]θύ ἐὰν - 
θαῖο5 γ8Ρ 6116 Γ 6.“ ΑὙ ἢ. »»ϑὶτ- 
ΤΑ] ιου 105. Β. 1. [Υ 1,4: ἄνει- 
λοῦντο καὶ περὶ σφᾶς ἔπιπτον, 
τγ6 Λοπαποα πρ. ΒΙοοπ ἢ, 
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ληϑέντες γὰρ ἔς τι χωρίον ὁ κύκλῳ μὲν τει- 
χίον περιῆν, ὁδὸς δὲ ἔνϑεν τὲ καὶ ἔνϑεν, ἐλάας 
δὲ οὐκ ὀλίγας εἶχεν. ἐβάλλοντο περισταδόν. τοι- 
αὐταις δὲ προσβολαῖς καὶ οὐ ξυσταδὸν μάχαις οἵ 
Συρακόσιοι εἰχότως ἐχρῶντο" τὸ γὰρ ἀποκινόδυ- 
νεύειν πρὸς ἀνϑρώπους ἀπονενοημένους οὐ πρὸς 
ἐκείνων μᾶλλον ἣν ἔτι ἢ πρὸς τῶν ᾿᾿ϑηναίων, καὶ 
ἅμα φειδο τέ τις ἐγίγνετο ἐπ᾽ εὐπραγίᾳ ἤδη σαφεῖ 

ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, αἱ Π 10, 8, Μ, τ, 1. Τὰν, Μοβαὰ, 
Οὐἶει. 117. 118. 
ἐβάλλοντό τὲ ΟἸΠ65 Ὀγϑθίθι δ ί. 

Βα οἵ, 
ΡΙ]αί. 

8 ὅ. ἐγίγνετο Ψαι., «πο οομηνοηΐυ (οπιρουῖθ5. ἦν οἱ ἐνομιξον; 
γϑααὶ ἐγένετο, ηἶϑὶ ποὰ οαῃ, ΟἿν, Β6ρ,. 

Ζοῃ. Απῃ, ΙΧ 80 μ. 298 (εα. 
ΡΙπ4.) ἐκεῖνος δὲ μετὰ τῶν 
αὐτομόλων (ὁ γὰρ Σκιπίων 
οὐκ ἐσπείσατο αὐτοῖς) εἰς τὸ 
᾿Δσκληπιεῖον ἀνειλήϑη ({τὰ οοα. 
Α΄ Β. ριὸ ἀνειληλύϑει), αδὶ ἰη- 
ἴοῦρτ. οοπίναιβιιθ δϑί, ἀαᾷᾶ, 
Θοθνγοῦ. δὰ Οπο8. Ρ. 126. Αοοο- 
αἴ φαοὰ ἀνείλλεσϑαι ϑυϊᾶαβ ργὸ 
συστρέφεσϑαι αἴουι οἱ συστρα- 
φέντες μῖο Ἰῃ τον γθίϑίτιν 50Π0]. 
-- ἔς τι χωρίον. Πολυζξή- 
λειον αὐλήν νοοδί ΡΙυΐ, ΝΊο. 27, 
ἀυδιη 6 ῬΟΪΎΖΟΙο, Ἠ]ΘΡΟἢΪ5 τα: 
16, ΠΟΠΊΘΗ ἰΠνΘΏΪΒ56. 5Π5ΡΊΟΔ ΙΓ 
ΟἸαν. ϑ81., απί, ρ. 184. Αὐλήν 
6586 ῬΓΟΡΙΪΘ οὐαῖθβ ρᾶϑίογα- 
Ι65, βδορίιηι, ἀεὶηάθ 5Ρ6- 
οαπι, ἸΟΘΌΤη ΟΥ̓ πὶ, ΘΧΡΙΪοδὺ 
ΒΙοοπι, Οὗ, Τμῖν]ννυ. Ηἶδβι, αν. ΠῚ 
ῬΡ. 458, αυἱ ἃρρε!ϊαὶ ἃ Ἐοθτ 
Ῥίαφθ, {ΐ6 εἴἶοβϑθ οὔ Ῥοῖμε. 
ὁδὸς δὲ ἔνϑεν τε καὶ ἔν- 
ὅεν, ο,ϑἰπιὰ! ἀπαὶ ἦν οχ περιῆν. 
ΟΕ ὅτ: 5.62; 4 .δὔπ- 1.“ τ αδο. 
»» θ βουῖρι]ο Ιοοὶ ΠΟΙ δἀπιοάτπι 
Ῥογβρίουδ οϑί. ᾽ σὩ Ποα πίη νου θᾶ 
ὁδ. ἔνϑ' τ. κ. ἔνϑ'. νϊᾶτα 5θοιῃ- 
ἀὰπὶ βαθρίιπη 80 αἰγᾶαπθ Ρᾶγίθ 
ἔαϊββθ, ἀπ ϑυυδοιβαη δ ἴδοι!]- 
το πὶ ἀατοὶ ΑἸΠθηΐθηβοβ ἃ ἀϊ- 
νΘΡΒ15 τοὶ θ5 νεχϑη αὶ ΑὙ ἢ. 
Ιὰ 588 Ἴααρί. ἘΞ Σγούκδὸαι-. 
εἶχεν, ῬιτΟρίον Ἰιᾶθο Ἰοουβ. οἰ - 
ψοίαπι , «(απ οἱτυο- σγοιηα) ΔΡΡ6Ι- 
Ἰαΐιν ἃ ΤῊΪγ]νν. οἱ στη, Ὑτυηι- 

ἰΔΠλ6ὴ νοῦθὰ ἐλάας ... εἶχεν ποπ 
ΒΡ ρΘαϊίδην ποίϊοποη ἰπι511 0Ο11- 
ψειὶ, 56 ροίϊιπ5 ἰοοὶ, ἴῃ Ουΐϊὰ8 
Ῥᾶνΐίθα οοθηῃβίϑδεα ἔμπογὶπὶ οἰΐνδο, 
Οαἢ γα] αυθᾶἃ Ρᾶ.85 ἴῃ ΠΊΟΔΙΠῚ 
μοῦ σοϊογθῦν. 10 πἰο Ιοοιβ 
ΠῸΠ Π.ΜΪ Πγ΄ αἰ551}}}}5. ογαΐ οἷ, 
ααὶ 1106, 1 [οὶ ΟΟΥΙ1 1} ἴῃ 
ΘῸΠῚ ΘοΠέαρἾ588 Πα ΕΟ ΒΤ 
οδί γΟΓΌῚ5 χωρίον. .ὦ ἔτυχεν 
ὄρυγμα μέγα περιεῖργον καὶ 
οὐκ ἦν ἔξοδος. Τῃ δἸτοτα τὸ Πᾶθο 
Ιοοᾶ ῬΓΟΥΒῈ5 ᾿π6 58 Τοβροπαρηΐ; 
ΠδΙὴ Π6 Παῖπ5 αὐϊᾶθηλ οχὶταβ νὶ-. 
ἀοίαν ἔπϊ556.“ς Β]Ὸ 0 πιῇ, ἴῃ δα. 2. 
6 5υηῃίαχὶ δυΐϊπ5 δηπηί αι οἵ, 
δάη. 29, ὅ. - τποατοῦτα 
-ε- ̓πανταχόϑεν 82 

8 ὅ. ξυσταδὸν ἐπ έν ος φΣ 
ϊ. 6. σταδίαις μάχαις. ΟἿ. αι. 
ΙΝ 88, ὅ, 5ἴοαν ἀθ δάνθυθϊο οΠη 
ξυδδίδηννο ψΘΓΡΑΙ ἰαποίο δάη. 
ΥἹ 8ὅ, 2. ὙἹΙΙ ΟἿ, 4. -- ἅπο- 
κινδυνεύειν πρὸς ἀνϑρώ- 
πους ἀπονενοημένους. 7.18. 

νΘίθΡο5. ΒΘΙΠΡΟΥ {ἰπηθδηΐ. [ηὰἀ6 
αἸϊούαση 1Ππὰ σφαλερὸν συμπλέ- 
κεσϑαι τοῖς ἐξ ἀπονοίας ἀπο- 
μαχομένοις. Αταὰθ ᾿τὰ Χρη. Βῖϑι, 
1125. 12 τοῖς ἀπονενοημένοις 
οὐδεὶς ἂν ὑποσταίη.“ ΒΊοοτι ἢ, 
Οὗ, 5ἰ μη τη νοῦθα μὴ διακιν- 
δυνεύειν πρὸς ἀνϑρώπους ἀπο- 
νοίᾳ χρωμένους Ζου, Απη. ὙΠ 
20 Ρ. 98 (εὰ. Ριμα.). --- φειδώ 
τέ τις ἐγίγνετο] ἐφείδετο 
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Ἁ “ ’ Α , Α ἕι , 

μὴ προαναλωϑῆναί τῷ καὶ ἐνομιζον καὶ ὡς ταύτῃ 
τῇ ἰδέᾳ καταδαμασάμενοι λήψεσϑαι αὐτούς. 

82. Ἐπειδὴ δ᾽ οὖν δι᾿ ἡμέρας βάλλοντες 
νους στρατὸς πανταχόϑεν τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ ξυμμάχους ἑώρων 
ὁμολογίᾳ ἤδη τεταλαιπωρημένους τοῖς τὲ τραύμασι καὶ τῇ 

παραδέδωσιν ἄλλ Γύλ ἘΣ τὸν τοῖς κακώσει, κήφυγμα ποιοῦνται 1 ύλιππος καὶ 
Συρακοσίοις. Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι, πρῶτον μὲν τῶν νη-- 
Νικίας δὲ ἐν . ἐ ἀλεηθι 
τούτῳ τὸν σιωτῶν εἴ τιρ' βού ἔται ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ ὡς σφᾶς 

Ἐρινεὸν δια- ἀπιέναι᾽ καὶ ἀπεχώρησαν τινὲς πόλεις οὐ πολλαί. 
βαίνει. ἄπειτα δ᾽ ὕστερον καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας 

τοὺς μετὰ Ζημοσϑένους ὁμολογία γίγνεται ὥστε 
Ω’ 4: ν Ἁ 9 - , 

ὅπλα τὲ παραδοῦναι καὶ ἡ ἀποϑανεῖν μηδένα 
(ἥτε βιαίως μήτε δεσμοῖς μήτε τῆς ἀναγκαιοτάτης 
ἐνδείᾳ διαίτης. καὶ παρέδοσαν οἱ πάντες σφᾶς αὐὖ- 
τοὺς ἑξακισχίλιοι. καὶ τὸ ἀργύριον ὃ εἶχον ἅπαν 
κατέϑεσαν ἐσβαλόντες ἐς ἀσπίδας ὑπτίας. καὶ ἐν-- 
ἔπλησαν ἀσπίδας τέσσαρας. καὶ τούτους μὲν εὐθὺς 
ἀπεκόμιζον ἐς τὴν πόλιν᾽ Νικίας δὲ καὶ οἵ μετ᾽ 
αὐτοῦ ἀφικνοῦνται ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐπὶ τὸν ποτα- 

ὃ μὲν οὖν 
4ημοσϑέ- 

αρ, 82. 81. γοῦν οοἀά. Ἐπιεπά. Ποῦν. Οὗ δάῃ. 
8 8. αὐτῇ τῇ οτηη65 ρυϑθίου 'ί. 

χωρὶς τοῦ αὐτοὶ προαναλωϑῆ- αὐτός [τις] ἑαυτοῦ. 8610]. ,,Αψἄἃ 
ναι “καὶ κινδυνεῦσαι. 50Π0!, -- ψΘΓθ ΠῚ ἢ ἃ Γ51Π10 πἰᾶἃ 4 πἃ 6 ἃ ΠῚ 

εγδὺ (ν᾽{86}, Ϊ. 6. δας 0, Π6 
[γαβίσα θᾶπὶ ργοΐμπαδγοηί, αἰ 
νϊοίοντία ἔγαθγοπίαγ ΚΡ. ΒΊο οἵη ἔ,, 
ααἱ οοπηρᾶταί φειδὼ βίου ἀρυὰ 
Επγ. (ἔγαρτη. 441 Ναυοῖκ.). Μα]6 
ἰρι ταῦ ἴῃ Ρουΐ ἰηἰθυργθίδίϊοπθ 
βίη 1 εἰΐϊδηὶ ϑυγδοιβαπὶ 
πΠΟΠΏΪΏ1) 510] Ρᾶγοοθδηὶ Ρ1Ὸ 
511 Ἠδαβίυβ 18. ϑβυθϑιίι ϊ, 
θεϊπάθ τῷ (,. 6. τινὲ Συρακο- 
σίῳ) ἴπησθ ὁπ, φειδώ τις ἐγέίγ- 
νετο. Αα πρό ἷἴπ προαναλω- 
ϑήναι ΧΡ! θα πα πὶ σα. Αν. 
6 5644. ΤΘρΘιΐ Ρ0588 ἢ καταδα- 
μᾶάσαιντο αὐτούς νεὶ “πρὸ τοῦ 
καταδαμάσασϑαι αὐτούς εἰ 
Β᾽ ΠᾺΡ προαναλίσκειν 1 14], 
ὅ εὐ ἃρυά «4]108 Ἰερὶ. ἐπί. 
Οὗ, «ἅη. ΥἹ 48, 1. --- καὶ ὥς] 

ταύτῃ τῃ ἰδέᾳ] ἤγουν τού- 
τῷ τῷ τρόπῳ τῆς μάχης. ὅ6}0]. 
Οὗ, δά. 1 109, 1. ΠΙ΄ 62, 23. 

(ᾶρ. 82. 81. δ᾽ οὖν ροβὶ 
ΑἸ  Θβϑ ΟΠ 6 ΠῚ αὖ 1 8, 4. 1Π 84, 4. 
ΨΓ 86, .1. γι 9. ιν ὡς 
σφᾶς ἀπιέναι. ΤΣ δὰ 56 
ΔΉ ΒΙΤ 6. 9, βῦ δ 8515 4απ86- 
ἄαη: δῦϊγθ ἂἃῷ Αἰμοηϊθηβὶ- 
θὲῈ58 οἱ δά 86 ἐγτδηδβίγοι" 
ΒΙοοπιῖ, -- πόλεις. Οὗ, δᾶη. 
πῦ, ὅ εἰ ἀδ νν. τινὲς οὐ πολλαὶ 
δαπ. ΙΝ 72, 4. 

8 2. ἔπειτα ὕστερον. Οἵ. 
δάῃ, 1 9, 2. 

8 8. τὸν ποταμὸν 
ἜἘρινεόν. Οἷἁ, δάη. 80, ὅ. 

᾿Ὶ 

τον 

1 

8 



». 

[Ὁ 

ὡϑ 
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μὸν τὸν ᾿Ἐρινεόν, καὶ διαβὰς πρὸς μετέωρόν τι 
καϑῖσε τὴν στρατιάν. 

80. οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ καταλα- ἐπικηρυκεῖαι 
Γυλίππου 

βόντες αὐτὸν ἔλεγον ὅτι οἵ μετὰ “Ἰημοσϑένους καὶ Νικίου 

παραδεδώκοιεν σφᾶς αὐτούς, χελεύοιμεξε χἀκεῖνον ἄπρακτοι. ὃ 

τὸ αὐτὸ δρᾶν" ὁ δ᾽ ἀπιστῶν σπένδεται ἱππέα δεν πον 

πέμψαι σκεψόμενον. ὡς δ᾽ οἰχόμενος ἀπήγγειλε ρεύεσϑαι, 

πάλιν παραδεδωκότας. ἐπικηρυκεύεται 1υλίππῳ ἀλλλοθ χης 

καὶ Συρακοσίοις εἶναι ἑτοῖμος ὑπὲρ ᾿4ϑηναίων 

ξυμβῆναι, ὅσα ἀνήλωσαν χρήματα Συρακόσιοι ἐς 
τὸν πόλεμον, ταῦτα ἀποδοῦναι, ὥστε τὴν μετ᾽ 
αὐτοῦ “στρατιὰν ἀφεῖναι αὐτοιΐς" μέχρι δ᾽ οὗ ἂν 
τὰ “χρήματα ἀποδοϑῇ, ἄνδρας δώσειν ᾿ϑηναίων 
ὁμήρους, ἕνα κατὰ τάλαντον. οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ 

1 ύλιππος οὐ προσεδέχοντο τοὺς λόγους, ἀλλὰ 

προσπεσόντες καὶ περιστάντες πανταχόϑεν ἔβαλλον 

καὶ τούτους μέχρι ὀψέ. εἶχον δὲ καὶ οὗτοι πονή- 
ρῶς σίτου τὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἀπορίᾳ. ὅμως 
δὲ τῆς νυκτὸς φυλάξαντες τὸ ἡσυχάζον ἔμελλον 

πορεύεσϑαι. καὶ ἀναλαμβάνουσί τε τὰ ὅπλα, καὶ 
οἵ Συρακόσιοι αἰσϑάνονται καὶ ἐπαιάνισαν. γνόντες 

ἐκαϑεῖσε Ναὶ, γε] 4] ῬΥΟΡΘ ΟΠΊΠ6Β καϑεῖσε. Οἷ. 54. ΓΝ 180, 7, 
(δρ. 88. 2. ἀνάλωσαν εοοἀά, Οἱ, 54. 48, ὅ. 
μέχρι δ᾽ οὗ ἂν γαι, Ο., μέχρε οὐ δ᾽ ἂν τεϊϊααϊ, Ὀϊπᾷ, ρνδοῖ, 

δὰ Πϊοα. Ιφ. ΧΧΥΙ οὗ ἀεὶ. 
ΣᾺ 4. πορεύεσϑαι οὑπὶ Τί. οἱ αι. αἰϊαιιοὶ ἀθίθυϊουθβ, ὑϑιαυὶ 

πορεύσεσϑαι. 
ἐπαιάνισαν Δι. (ἢν. Μοβηι, Ε., ἐπαιώνισαν τεϊϊαιϊ, ΟΥ̓, 54. 

15... 

ὕλρ. 88. 81. τῇ ὑστεραέᾳ. ψαϊρο, ἰμνιῖβο τη πγα ἶ5 καὶ 
Βεριῖπιο αἴθ τἰποτῖβ, --- ἕππέα. τῶν ἄλλων ἐπιτ., αποὰ ἄλλων 
Ἱππέας βοῦῖθιν ΡΙαΓ, Νῖο. 27, 5ἰ δὰ βϑηϊθηζ πὶ {101 ΠΘΟΘΒΒΑΡ ΠῚ 
ΟΠΙπἷπῸ ΘΟΠ οΡΘΠ118 εἰϊαπὶ οαπὶ νἱάἀθαίμπν, οἵ, δάη. 62, 2. -- τῆς 
ΠΑΥΡΑΙΪ8. 8 2. νυκτὸς. Ἐπ στὸ ἡσυχάξον] 

8 3. παραδεδωκότας. Οἵ. ΓΝ ες μάλιστα τῆς νυκτὸς 
ΜΑΣ ὍΝ δ Β65 Ἰπθη, 4: μελλον οἱ πολέμιοι ἡσυχάζειν. 

Θ680}. (Οἵ, Κταθρ, αν. 8 48, 4 δάη. 
8 8. καὶ τούτους. υοδίουι 28, -- ὠναλαμβάνουσί, τε 

ΠΘπιοβιμθηἷβ οΟρ Ϊ5 ἰηϑιϊογαηί. . τὰ ὅπλα, καὶ οἵ Σ. αἰσϑ' ά- 
Βδὺ, . νονταιν βισα αΪα ἰα 6 ἃΥΠῚἃ 

8 4, πονήρως. Οἱ 54. 48, 5Ξυπιρβοιππί, ϑυγδοιϑδαπὶ 
1. αἄῃ, ὙΠΙ 34, ὅ. --- σίτου α«απἰμιδάνοτνίιηιν, Οἷ, Καοῃη. αν, 
τε καὶ τῶν ἐπιτηδείων. πιᾶχ, 8 ὅ18, 8, 



ἅμα τῇ ἡμέ- 
ρᾳᾷ δὲ πρὸς 
τὸν ᾿ἀσσίνα- 
ρον ἐπείγε- 
ται, ὃν δια- 
βαίνοντες οἵ 
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δὲ οἱ ᾿ἡϑηναῖοι ὅτι οὐ λανϑάνουσι, κατέϑεντο πά- 
λιν πλὴν τριακοσίων μάλιστα ἀνδρῶν" οὗτοι δὲ 
διὰ τῶν φυλάκων βιασάμενοι ἐχώρουν τῆς νυκτὸς 
ἡ ἐδύναντο. 

84. Νικίας δ᾽, ἐπειδὴ; ἡμέρα ἐγένετο, ἦγε τὴν 
στρατιάν" οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι προσ-- 
ἔκειντο τὸν αὐτὸν τρόπον πανταχόϑεν βάλλοντές 

ετὲ καὶ κατακοντίζοντες. καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἠπείγον-- 

8 ὅ. κατέϑεντο) τὰ ὅπλα. 
α!Ι. Τρ α. π-- τριακοσίων ἂν- 
δρῶν: οὔτοι δὲ. Ηοβ ροδίεοα 
Οἀρίο5. 6558. ἰθρβθῃηιι5 ϑ8ῦ, 2. 
διὰ τῶν φυλάκων βιασά- 
μενοι) ἤγουν διελθόντες τοὺς 
φύλακας σὺν βίᾳ. ὅεῖιο!. Οὗ, 
δᾶῃ, 49, 1. 

(δρ. ᾿84. Ἦοο οᾶραϊ οὐ. (τὰ 
Ρνοχίπια ῬγϑθίοΡ ρᾶγίαπι 80. ἴῃ 
Αὐϊοᾶ τϑοθρὶν ΙΔ 00 8. 

8 1. ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγέ- 
ψνεξτο. Οοίανυβ ἀἴ65 [ἀρ 86. ,2οϑι 
οαρίππι ΘΙ] ΟΠ ΘΠ 6 ΠῚ ΝΙοῖας νύ- 
τα διεκαρτέρησε καὶ τὴν ἐπ- 
ιοῦσαν ἡμέραν προῇει βαλλό- 
μενος πρὸς τὸν ᾿“σΐναρον ποτ. 
ΡΙαι, [Νῖο. 21.1] Ηΐϊπο οὐἰᾶπὶ οοη- 
βίαί βδοιηα0 ἀοηαμη ροϑβί ΟΡ ΠῚ 
Το οϑίμθηθηι ἀἰα 5680 ἀθαϊἀΪδ58 
ΝΙοίαπη. Οομνθηῖϊξ ααοα ἰά6πὶ αἷΐ 
ἴῃ Θϑάθῃη νἱια Νίοῖαο. [6οἀ. Δ. 
ἴποῖρ.] ἡμέρας ὀκτὼ βαλλόμε- 
νος καὶ τραυματιξόμενος ὑπὸ 
πολεμίων. Ὁ) 165 1105 ἃ ἔαρ 
ΠΠΠΊΘΥΔ 405 6858 ΟΟηΒίϑί. γιὰοα- 
ΤῊ115., 45. {που} ἴπ ΔΠΠ0 Αἰι100 
ἄϊδθ5, 4πὸ 5686 ἀράουῖ ἴπ Ποβίϊαπη 
Ῥοϊεθβίαίθπι ΝΊοα5. Ἰῦγαί 116 ἀρυὰᾶ 
ΘΥΡΔΟΊΒΔΠΟΒ ἴῃ Ψ]οίΟΡΪ8 6. ΤΠ θ]η0- 
Υἱηὶ [οβϑίαβ. Ρβθρῃϊβιηα ᾿ρ5ῈΠῚ 
βορνανῖ ΡΙαἰδγο5. [Νῖο, 281: 
Εὐρυκλῆς [ὁ] δημαγωγὸς ἔγρα- 
ἼΠ ΕΣ τὴν ἡμέραν ἐν ἢ τὸν 
Νικίαν ἔλαβον ἱερὰν ἔχειν 
θύοντας καὶ σχολάξοντας ἔρ- 
γῶν; σιναρίαν τὴν ἕορτὴν 
ἀπὸ τοῦ “ποταμοῦ καλοῦντας" 
ἡμέρα δ᾽ ἣν τετρὰς φϑέ- 
νοντος τοῦ Καρνείου μη- 

κι 

νός, ον ᾿4ϑηναῖοι “Μεταγει- 
τνιῶνα προσαγορεύουσιν. Μοια- 

Θ᾽λα!οπθ πὶ ΑἸΠΘηἸθηβίαπιὶ ΤῸ 60- 
ἀθηὴὶ Παροὺ τηθη886 ΠῚ ΟΥΪ0Ὸ 
ΤῆΘη56. ΟδΡηΪΟ [46 400ὺ οὗ, δάη, 

Ὗ 84, 2, 10, 1], 519. οἰἴδηι αὐ φαουὶ 
τη Θηβίαπη ἀΪ68 ἰηΐον 56. γβροη- 
ἀογθηῦ, [Αὐ ἰὰ ποὴῃ οοτίαμα, Οἔ, 
δάῃ, ΙΝ 118, 12. οἱ ΟἸαν 55. 1. ἃ, 
Ῥ. 118.] 51. ἔαουῖε ἀἴε5. Μείδρὶ- 
ἐπϊοπὶβ ΧΧΥΠΙ, αυο οἰδά θη 1Π8π| 
Ῥαββδὶ βαμῃί ΑἸΠθηϊθηβοβ. Ποῦᾶν. 
Απηδ], Τῆπο, Οποᾶ 5] νυ πη θϑί, 
Ροβίγθιμα βαθπα πᾶν 8}18, πίον 
ααδηη οἱ παρ ῖη οοἰο ἀϊδριιηι ἀΠαπῚ 
αὐἰδνοναηὶ Ἴ(ἱα, 14, 1), Μειαρὶ- 
τπϊοηΐ5 ἀϊο ΧΥΤΙ (ὅθρι. ἸαΠδη. Ἵ) 
σΟΙηΤηἶδβᾷ οβϑί. Αὐ δὶ ἀοίβοίιϑ 
Ιὰπ86.50, 4 πανγαςι5. δοοιαἰί οἰαβ- 
ἄδπι πηθηβϑὶβ ἀϊα ΧΠῚ (Δυρ. 27, 
Ια, ααη. 80, 4), Δα. οπιηΐᾶ, 486 
ἃ. 6. 51 ἀδα8 δὰ ο. 609 ΘΧΡΙ οι 
5ππί, σούθηα ΠΟῸη ταβίδί ἢἶϑὶ ὑς- 
Ἐπ, ᾳποᾶ ἰπδίο Ὀγονίτ5 ν] ἀθίασ, 
ΟἸΙηΐο δὰ ἃ. 418 ἰπίον {Πππὶ ἀ6- 
ἔδοίαπι οὐ ἔπραπι 18, 1 οοἴο δαΐ 
ΠΟΥ͂ΘΠῚ (165 ΠΌΙΊΘΓδί. 
8. ἠπείγοντο πρὸς τὸν 

᾿σσέναρον. Ῥουσοῦδηῦ ΟΥ̓ΔΠῚ 
Βθ6ααϊ, τὖ ΑΒβ᾽η δ] ὙΔΙΙοπι διίίη- 
Θογθηΐ. (τποᾶ 605 ἰᾶᾷθο ἴθοϊβ88, 
«υΐᾷ Εγὶποὶ γν8}}}5 πὰ}}ὰ οϑϑθί, 
ῬΘΡ αύδιη ἴῃ πιραϊίθυνᾶηθα Ρ6ὺ- 
γϑηϊ θαι, σοηϊοῖς ΒΙοοπ. δα ο. 80 
ρα, 2, ΑἸΪὰ5. τοὶ οα588 ΥἹΠΊΔ ῸΓ 
Αὐποϊάπβ, Αββιπαραμ δ .6Π1,) απο α 
ΠΟΠΊΘΗ 5 ΠΊΡΙΪοὶ σ᾽ Βου νὰν δρᾶ 
ΡΙαι. οὐ Ὀιοά. οἱ Ραυβ. ΥἼ 10, 
8, ἙδΙοοπαύδηι, 80 Εση60 ἷ. 6. 
Μίγαηαα ΥἹ] ταὶ α ἀἰϊδίαπίθπι, να] 
6588. ΟἸπνοῦ, Ρ. 184. δίωπι αὲ 
Νοίο ἀρροιαὶ Μαμπποῦὶ. 161]. 
Ῥ. 840. Α ϑηιγίμῖο δαμ γΟΟΔΥΪ 
“ξίπαγο οὐ ἄϊοὶ οαπαϊ ἴῃ τηᾶγΘ 
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το πρὸς τὸν ᾿“σσίναρον ποταμόν, ἅμα μὲν βιαζό- ΩΣ, 

μενοι ὑπὸ τῆς πανταχόϑεν προσβολῆς ἱππέων τὲ ρακοσίωνκα- 
πολλῶν καὶ τοῦ ἄλλου ὄχλου. ἅμα δὲ ὑπὸ Εἴ ατολδ ονται, 
ταλαιπωρίας, οἰόμενοι ῥᾷόν ΤῊΣ σφίσιν ἔδσεσϑαι, ἣν 

διαβῶσι τὸν ποταμὸν, καὶ τοῦ πιεῖν ἐπιϑυμίᾳ. ος 
Α , 9 “δὲ ΄ ᾿ τῇ 

δὲ γίγνονται ἐπ᾿ αὐτῷ, ἐσπίπτουσιν οὐδενὶ κοσμῷ 
ἔτι, ἀλλὰ πᾶς τέ τις διαβῆναι αὐτὸς πρῶτος βου- 

Οὰρ. 84, 8 9. 

ποταμόν ροβὶία βιπί, Οἷν ἀάη. 

ῬΓορο δαϊίαίανι αἱ Νοίο, ρᾶννϑηι 
Πᾶν ΠῚ 5 δι 0Π 611, αἀποίδι Ατγη, 
Βοᾷ πᾷθο αἰνουῦβᾷ ποπλῖηᾷ οἷπδ- 
ἄσπι ἔν! νι ἀθηῖαῦ; πᾶπὶ Νοίο 
(ᾳποὰ ορρίάππι ρίαν 6558 ν οἰμ5 
Νεοίμπι) 84 ΕΔΙ ΟΠ γῆι οΟἸΟοαίαῦ 
ἃ Ιμρακῖο. δ'ιεὰ 18, ἃ αὺ0 Ετὶ- 
ΠΘι πὶ ΕΑΙΟΟΠ ΓΘ ΠῚ ΘΧΙβ 8 }} 51ι- 
Ῥιὰ αἰχίηγιβ, Νίοϊα τη. πῸ ἢ Ρτοοα] 
Δ Ὁ 110 ορρίἀο ἤὰπο Πανῖ απ {γὰ- 
δ οἶβ56 5πι5ρ ᾽ς α(115 ΑΙ ΠΆΓαΠῚ Ὁ. 689 
σθηβοί ο58586. ΑΒΙΒβοπθὴ [ΠΥ 1ΠῚ, 
αἱ {18 νοὶ απδιίπον π1}Π1|ὰ ἃ Εὰ]- 
ΘΟοηδνα αὐβιι. Αἱ Ποίμπιϊο αποαῖθ 
(Εἶδε. 5ἴο. Τρ. 39) Αβϑίπαιιδ δϑὺ 
Ἑαϊοοπᾶνᾶ, ατὶ οοηίΐτα Πθδκὶ ορὶ- 
ὨΙΟΠ ΘΙ αἰβραίαι 1014, ΠΡ. 401. 
-παμα ΠΕ το: »» ΤΡΙ ΡΠ ΙΟἾτον 
γαυϊδυϊ: 1) Ραγιοἱρίο, 2) ὑπό 

6. βεπεί,, 8) ἀδιῖνο ἐπ τα, 
{πᾶπιὶ ὌΝ τῆς ταλαιπωρίας. 
ἐπιϑυμίᾳ οὐπὶ βιαξόμενοι ὁο- 
Πδονοτθ Ῥτορίου ἅμα μέν νεῖ- 
ὈΟΓαΠῚ ΟΟΙ ΟΟδ [ΟΠ 6 ΠῚ ΠΟῚ 6ϑί γϑυὶ- 
ΒΙΠῚ}16, ηἶδὶ Ξυμο γβϑὶη νἱἷβ βίᾶ- 
ὑπθγο.}“" Βα. [46 πη οὐ ΙΔοο 5115 
Π0ἢ ἅμα μὲν βιαξόμενοι, 564 
ἅμα μὲν οἰόμενοι ᾿πησπιηΐ, αἱ 
ψουθἃ βιαξόμενοι ἫΝ ὄχλου ἴη- 
ἐουϊθοία βἰηΐ, αοα 5ὶ νου ΤΠι- 
ογάϊά65, δὰΐ νοῦρθὰ Α]1{6} 60]10- 
οἂία ἃ ΡΓῸ βιαζόμενοι Ξοτὶρίαπι 
ἐπεὶ ἐβιάξοντο Παρ γθμηι5, Αο- 
οοαϊ ααοαὰ 516. ΠΟ ἰπιε!! ρίαν, 
αυϊὰ Ἰηίογϑὶῦ. πίοι ποϑιϊαπι ἴη1- 

Ρείαηι ἀπάϊᾳιιθ. ἀγρϑηϊθπὶ οἱ [ὰ- 
ὈΟΓΟΠῚ 416 ΠῚ 51|5{1ΠοῦηΓ (τὴν 
ταλαιπωρίαν), εἰ ουν οἰόμενοι 
ἐς ποταμόν ποὴ ἰίθηὶ αὐ ὑπὸ 
τῆς ταλαιπωρίας ρΡουυϊηθαΐ, ΟΠ ΠῚ 

ΤΒυοΥαΙ 18 ὙΟ]. ΤΥ, ϑοοί, 1. 

ἄμα δὲ ὑπὸ τῆς ταλαιπωρίας ἴῃ οοἀά. ροβὶ 

Ρύοοα! ἀπδῖο Ππϊὰ5. ἀποαιθ ἰὸ- 
γΑΠΊΘη 1) ἢΠπΠΊΘ ἢ (ΓΔ ΉΒΟΥΘ5505 
586. ἰηνθηΐαγοβ. 6586 Ριςανουΐηι. 
Ηδθοὺ ΡΟΒίΘΡΙΟΥ διιίθηι οατιθ ΠΟῚῚ 
ΠΪ ΠῈ5 νδ]οί, δὶ ἅμα μὲν βιαξό- 
ἕξνοι ἸὰῃΡἾ ΠΊΙ5; [Π1Π10 ἴ{ἃ Πλ0]10 
οἰ ἢ Π8 615 «ἃ ὑπὸ τῆς ταλαι- 
πωρίας απδπὶ δὲ βιαξόμενοι 
κ. τ. ἀ. {104 σοπν  ηϊί, ΝΠ 'ρ80 
ἱπηροία. Ποβίϊαπη ἀπάϊᾳπο ἰηβίδπ- 
πηι δὰ Αβϑι ΠΑ ΓᾺΠ ρΡΓΟΡΘΙ]ΘΡΔη- 

» ῬΓΟΡίου ἰΔΟΥΘΠῚ δ α6 1 416 ΠῚ 
5.501 Π 6. ην οοάεπ ἰοηοθϑηΐ θὰ 
Ὧἀθ οδιιϑἃ, απο {Πππηϊθὴ ἐνδη5- 
Θ,Θ5515 Οἶτι5 ΔΙ] αἸ1ἃ ΠῚ ΤΟΙ 5510 ΘΠ] 
5101 ἴογθ ραίαθαηί, ἕτπᾶθ ΟἸΠῚ 
ἰὰἃ 6556 νἱἀογθηίαν, νοῦθα οὐό- 

μενοι... ποταμόν ροβϑὶ ὑπὸ 
τῆς ταλαιπωρίας ΟΟΙΠΟσαν  Πλι15. 
Τία δηΐπιὶ ΟἹ ἶᾶ 510 ογάϊπο ῥτο- 
ὁράπηΐί. Ναηι δα Αββίπασατῃ ΑιΠπ6- 
ΠἾΘη5865 ῬΓΟρΡΘυαθαἢύ ΡΥ ΠῚ σοδοῖὶ 
πηάῖαιθ ΡΥ θπθηΐθ ἢοβίϊα πη ἰπη- 
ρΡθίπ, ρδνιϊη} 588 5Βροηίθ, αὐ Δ ουὶ 
40 σΟηΠοἰ ΘΠ ΠΡ 56 5. ΓΑ Πουθηΐ 
5᾽ Ππιαθ ΟΣ βου ηΐ, 

8 ὃ. πᾶς τὲ τις Θοῖ. ΤῈ 
γοθυθη πὶ δα 56αι. καὶ οὗ πο- 
λέμιοι ..., 4086 γοῦῦϑ πημυίδία 
ϑίγποιασα ΒᾺΠ1 ΡΓῸ καὶ πολε- 
μέων ἐπικειμένων χαλεπὴν 
ἤδη τὴν διάβασιν ποιούντων." 
Ηδϑδοῖκ, [πΠ1Ὸ νϑτο, αποα 51π|- 
ΡΙϊοῖα5. ν᾽ άδίιιγ. οἱ ὈἸάββοπο οἱ 
Κυάθρθῦο Ῥγοθδίθπι δϑί, ΠΊ ΠΙΆ 
ΣΟ ΤΕ τῆ βουλόμενος 
γΘΥθ ΠῚ Πηϊιατ ποη ἐσπίπτουσιν, 
βοᾶ ἐποίουν εε1, Πᾶς τις Ιοοὶ- 
ΤῊ 115 ἴδ τη ΥΙ 60, 2, 10, 8 δἰδαὶ 
ΔΙΙθ1 ἕκαστός τις. Οἵ, Νίδι. αὖ, 

13 
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λόμενος καὶ οἵ πολέμιοι, ἐπικείμενοι χαλεπὴν ἤδη 
τὴν διάβασιν ἐποίουν" ἀϑρόοι γὰρ ἀναγκαζόμενοι, 
χωρεῖν ἐπέπιπτόν τε ἀλλήλοις καὶ κατεπάτουν, περί 
τε τοῖς δορατίοις καὶ σχεύεσιν οἵ μὲν εὐϑὺς δι- 
ἐφϑείροντο, οἱ δὲ ἐμπαλασσόμενοι κατέρρεον. ἐς τὰ 
ἐπὶ ϑάτερά τὲ τοῦ ποταμοῦ παραστάντες οἵ Συ- 
ρακόσιοι (ἦν δὲ κρημνῶδες) ἔβαλλον ἄνωϑεν τοὺς 

5. 8. καὶ οἵ μὲν Βεα., 4 ογπηὶ ΑἰΪ1 α1|8. Καί ρτυοραὶ 
Κἰβίθμη. 564 νϑῦρὰ περί τξε "τοῖς δορατίοις καὶ σκεύεσιν Υϑοία ΘΠ] 
οἵ μὲν ενν κατέρρεον ἰπηρὶ Ρ0588 ἀθοίυδίιμι δδὺ δαἀποίδιϊομθ. 

ἐμπλασσόμενοι 1. οἱ Ζοπδι. .,, 8ὰ αποᾶ, Γγαβίτα δἰΐουιαν Αθίδη, ἀ6 
Δ ὨΪΠη1Δ], ΧΗ 41, 16, ἈὈ1ὶ ΒοΠπεϊα, ἐμπαλάσσονται γ ΒΟΥ 510, 

ὃ 4, 

8 487, 4. -- περί τε τοῖς 
δορατίοις ἐνν 29})6 ἴον, περὶ 
τ. δορ. ἐφϑ' εἰρ. αἰχῖε ΑΡτ,  πίπη, 
8 Αδβοῆ. ΠῚ ἢ. 270... Β6ΟΚ, 
»» αοίαπ, ἈΠοὶ, ρτᾶθο, 4 πολλὰ 
τραύματα λαμβάνοντες περὶ 
τραχξείαις ταῖς πέτραις, Ρίαι, 
51], 18 κατὰ πρανοῦς φερό- 
μενοι τοῖς δόρασι περιἕπιπτον 
αὐτοὶ τοῖς ἑαυτῶν." Ἰἴδ60}8. 

Ποπλουῖοα ὄλοντο ἀμφὶ σφοῖς 
ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσι 1]. ΧΥΤΙῚ 281 
θοπηρᾶγδί διά, Ρετγῖθαπί, αποὰ 
ἀλλήλοις ἐπιπεσόντες πεσηῆς να]- 
ποθ α πα οἱ καταπατηϑέντες 
αὐταδίατα, (οἷ. 1. 10, 4. ΥἹ 81,8), 
ΟΊ Ϊ 115 Βα σΘΡΘηΐ, ἱπη ρα ϊθθδη- 
{πτ. Εγαβίστα ἰριίαν ξέφεσιν ῬγῸ 
σκεύεσιν ν6] 5ϊπ|116 αἰϊᾳυϊα εχ- 
Βρθοίαι Ηδθυν. δίπα. Τηπο, Ρ. 108. 
- ἐμπαλασσόμενοι. »»Υ Ο66η1 
ἐμπαλασσόμενοι ἐμπλεκόμενοι, 
περιπειρόμενοι δόρατι, φυρό- 
μένον ἱπίθυρυθίαίηβ δύ δριυά 
Εἰπδίδι}). δὰ ομῃ, 1]. Ὑ 100 
ΑΘ] 15 ΠΙοπγϑι8, [ἐμπλεκόμενοι 
Ιἴὸ 56}}01,1“ Α͵α55, 5. δ 1488 
ΘΧΡΟΙΪ ἐμπίπτοντες εἰς τὸ 
ὕδωρ.“ Ὁ απ... Οὐ δα] ἀου πὶ βἰρηὶ- 
ΠΟΕΓΘ ΠΙΟ τινος ΤῊ ΠΡΟΣ 9} - 
Π 8 ΘΓ Θηΐ65; Ριορίου γΕΡθᾺ περὶ 
δορατίοις καὶ σκεύεσι." “Βδιι; 
»Ὀὶο (ἀ55. ΣΧΠ|16,06 ἀλλήλοις 
τε ἐνεπλάξοντο καὶ περὶ τοῖς 
σκεύεσιν ἐσφάλλοντο, «αἱ Ἰοοτι5 

ἐς τὸ ΑΥ. Ὅν, οἱ θ6η6 οοηνθηϊί βθαϊιθὴ5 51 ΠΟ ῸΪ]Α 5. Ἀρη- 
μνῶδες εἱ ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα ΤΠ 87, 2. ΟἿ, ταπλρὴ ἘΣ 

πη ἢἰοϑίο οχ ρυϑθβθην ΘΧΡΥΘ5515 
δ). 16. ὟΝ 655. δὲ Ὁ ΆΙ0Κ, δὰ 
Ηδιοάοι. ΝΠ 8ὅ [ἐν ἕρκεσι ἐω- 
παλασσόμενοι διαφϑ'είρονται," 
πᾶς ἀρρᾶγεῦ. [50υ]Ρύθγδη) ἐμ- 
παλασσόμενοι πο τη 8 Δ 8 Πὶ 
611 Εἰ αβίδί}} ΘΧΡΙΙοδιῖ ΟΠ πὶ ἐμ- 
πλεκόμενοι, φυρόμενοι Ῥγο- 
βῬδηάδηι 6556... 606}]. Αὐ φυρό- 
μενοι 5᾽τηρ οὶ παλάσσεσϑαι 
Ὀ6π6. γΘΘΡΟΠάΘη5. ἢἶθ ἀρίτιμη. ΠῸΠ 
οϑί. Ἐμπαλάσσεσϑαι γ ΘΟ Ρ᾽Ὸ 
ἐμπλέκεσθαι ΤΠ ΘΠ ἐθν πἰὶ ἀἸοἰταν 
Αδ᾽δηιβ ἴῃ Η, Α., νοι ΧΥῪ 1, 
Οὗ, Βούπμ, δά Θά, ν. ἐμπλασ- 
σόμενοι. Δα. 1,00. ῬαίΠο}. 56} 1}. 
αν. ρ. 88. Μαῖς ἢβδβ. 6115]. - 
κατέρρεον, ἀοίογτορδηταν 
(βθοουῦπάο {Ππαπλΐϊη 6. .γ1ῖηὴ ἱπιᾶ 
Ρτοΐαπαϊ σαγο 15, 4αθηι ἴϑοθυθ 
ΑΑΘΒΙ Πδ ΠῚ ΠΟῚ ῬΙΓΌΘῺΪ ἃ} οβύϊο 510 
ἀἰδβοίπηιβ ἃ Ξπιγίῃϊο. ΒΤ οἵη ἢ, 
ἴῃ δα, 2.) Μα8ὶ6 ἃ Αὐπ. νἱῃηὶ 
ἀφηη ον σοὶ οἱ βυθίθοίδιη 6586 ἀ0- 
οαϊπηι5. ἴῃ δα. 18]. 

8 4, ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερα, 
ἴῃ αἸυθυϊ ον θη στἰρᾶτῃ ({ὺ- 
γι 1). ὙΠ 8, ἰδίῃ 1 5.05. Ὁ ΡΤΣΞ 
Ρανιΐοαϊαθ οοἸ]οὐδίίομο οἵ, δάη. 
1Π81,2. -- κρημνῶδες. Αυ 
τὸ ἐπὶ ϑάτερα δυάϊοπάαμη δαί 
ἣν κρημνῶδες ἱπηρ ΓΒ ΟΠ 6 Ὁ 
αἀἰϊοίαπι εβύ. ΑἸτοσαπη ρυοθαὶ ΟἸα58. 
ἀρίθ οοηΐογθηβ 1 68, 2. ΝΕ1ΟΊ, 8. 
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᾿4ϑηναίους, πίνοντάς τε τοὺς πολλοὺς ἀσμένους 
καὶ ἐν κοίλῳ ὄντι τῷ ποταμῷ ἐν σφίσιν αὐτοῖς 
ταρασσομένους. οἵ τὲ Πελοποννήσιοι ἐπικαταβάντες 
τοὺς ἐν τῷ ποταμῷ μάλιστα ἔσφαζον. καὶ τὸ ὕδωρ 
εὐθὺς διέφϑαρτο, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἦσσον ἐπίνετό τὲ 
ὁμοῖ τῷ πηλῷ ἡματωμένον καὶ περιμάχητον ἦν 
τοῖς πολλοῖς. 

8ῦ. Τέλος δὲ “νεκρῶν τὲ πολλῶν ἐπ᾽ ἀλλήλοις τέλος δὲ Νι- 
ἤδη κειμένων ἐν τῷ ποταμῷ καὶ διεφϑαρμένου τοῦδ ΤΠ ΛΟὐ ἼΟῚΣ 
στρατεύματος τοῦ μὲν κατὰ τὸν ποταμόν, τοῦ δὲ ποὶ ξωγροῦν- 

5 ται" πολλοὶ καί, εἴ τι διαφύγοι, ὑπὸ τῶν ἱππέων, Νικίας 1 τυλ- δὲ ὅμως δια- 
ίππῳ ἑαυτὸν παραδίδωσι πιστεύσας μᾶλλον αὐτῷ φεύγουσιν. 

ἀσμένως ναι. Μοβαι. 

-- ἀσμένους, ὁππὶ οαρ άϊ- 
ἰαύ6. Οἱ, δάῃ, 78, 2. “ἐν κοί- 
λῳ ὄντι τῷ ποταμῷ. ..Βεὶ 
λοοἠφοπμοηαθηι ἩΤα9867. ΡΟΙνΌ. 
ΧΧΙΙ 20, 4 ἐγεφύρωσε τὸν 
Σαγγάριον ποτ.; τελέως κοῖ- 
λον ὄντα καὶ δύσβατον.“ [1ὰ- 
6005, Βιοοπιῖ. ὁοτηραναν ΡΟΪΥΠ. 
100 οὐ Ανῦὶ, Απᾶρ. ΥἹ 18,9 
κοῖλον ἐποίει τὸν ποταμόν, ἴῃ 
ἰητουργθίαιϊοπμθ δαΐθηη 5664 αἰτν 

ΚΑΙ νγαββοῦαπη, 4αἱ πανὶ απ) ἰητον 
ἀπὰθ υἱρὰβ δἰίᾶθ. εὖ Ῥυδθοὶρ 65 
Παοπίθπὶ βισηϊἤοθυὶ βαυβρίοδίῃβ 
οβϑί. Ὁποᾶ ρυοραπάπη) 6586 ἀοοοί 
θυ]. ἀρὰ Κυιθρ.. ΘΟΠΊΡΆΓΆΠ8 
ΡΙαΐ, Οδπι. 8 οὗ δὲ ποταμοὶ 
πάντες ὥσπερ ἀεὶ κοῖλοι καὶ 
ταπεινοὶ διὰ ϑέρους ἐρρύησαν 
οὐ ἱπηιραβηδη5 ΡΆΡ. Πμοχὶ οὐ Β(θρ]!. 
ΤΠ65., οἱ δϑύ ἐαπηϊα τι5. 

δ δ; ἐπικαταβάντες. 
Ηδᾶ5.: αἰίντο οὐϊδηὶ ἀθ566ῃ- 
ΘΒ Εν οἷν δυη αν 11. ΠῚ ἯΙ 
85, 2. --τῬ Ο ἔσφαζον. Σφαξειν 
αὐϊάθηι πλϊπ 8 Αὐἰϊοῦτη ᾿πἀϊοαῖαν 
απᾶῖὶ σφάττειν (νϊα. [,9Ρ0. δ 
Ρῃνγη. Ρ. 241), 56 Πἴῖο ἴῃ οπι- 
πἰθι5. Πἰθν 18, ἴθ Χρη, Αηδὺ. ΙΓ ὅ, 
16. ἴῃ ορίϊπιϊ8 ἰμν Θηϊτγ, ΘΟα 6 
5010 αἰαπίαν ἰγᾶρίοὶ. Οἱ, [00. 
84 Βορ!. Αἰ. 985 οἱ 46. ἁρμό- 
ἕξειν δάη, δὰ Χοη. γι. 1.8, 17, 

ΟΕ θα ΤᾺ 21». 

Ετ νἀδίανγ πο γοβρίοθυα ΟΠ ΠΧ 
ΥἹ 192 δἀποίδηβ ὙΠπογαΐάθπὶ 
αἰχίββθ ἔσφαξεν, απο ἰδϑιίηηο - 
ἈΐαΠῚ να] Ὸ τοίοιαης πα Π 92, ὃ, 
δὶ ἔσφαξεν ἰερίίαν, --- δι. 
ἐφϑαρτο. Οἵ, Κυπρρ. δ᾽. 8 ὅ9, 4 
8Δάη. 2, -- περιμάχητον. 
 ΟΧΙΒΌ ΠΟ π. ὕδωρ ΔΡΡΘΙΙα558 

Τίνας, δα ἃ πὶ, ἀ6 απὰ ΡῈ 9 Π8 - 
Γοίαν οἱ ἀιᾶπ ρ]αρὶβ γϑαϊπηδ- 
γϑηῦ ΤῊ }]Π165 ἴᾶπὶ ΔΙ αὶ ΡΆΘΠ6 
ΘΗΘΟΙΪ 5101, οὰπὶ 50. 8116 8]- 
[ΘΓ] δηΐθυθῦίθυθ ἴῃ ἰοναπάδ 511] 
ΟΝ 5. 6Ρ ἢ. ἴῃ ΤΙο5. ν, πε- 
ριμάχητος. Ουαη νοσθπὶ ΡΓῸ- 
ΡυΪΘ δεοοὶρὶ οιΐδτη ΒΙοοσμηῖ, ᾿ᾳ θ 6 ῃ5 
ὀοπηρᾶγαί ΡΙαι, ἀ6 1μ6ρ. 815 πε- 
ριμάχητος ἣν αὐτοῖς ἡ τροφή. 
ΟἿ, 56Π01, δὰ Αὐϊβίορῃ. ΤΊ 68Π). 
826, 

Οαρ. 8ὅ. 81. διεφϑαρ- 
νου τοῦ στρατεύματος. 

ΟΥ. Ῥιοά. ΧΠῚ 19, 2 πρὸς τῶ 
᾿Δσινάρῳ ποταμῷ περικυκλώ- 
σαντὲς ἀπέκτειναν μὲν μυρίους 
ὀκτακισχιλίους, ἐξώγρησαν δὲ 
ἑπτακισχιλίους. ΤῊ. Ἰῃτογθπηρίο- 
ΓᾺΠῚ ΠὈΠΊΘΓΙΠΊ ἰᾶοεοῖ. 5, αυἱϊ ἃ 
Ὀιοὰ, ροβίίιβ οϑί, ἰπϑίο ΤῊΪΠΟΓ 
νἹάοίαν, Οἱ. 101 Δ7685. θὲ οδριὶ- 
ΨΟΓΙΠῚ ὨΙΠΊΘΡΟ οἵ, 87, 4. --- τοῦ 
δὲ καί. Οἷ, Κυιθρ. ΠΝ 8. 69, 32 

18" 
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ἢ τοῖς Συρακοσίοις" καὶ ἕαυτῷ μὲν χρήσασϑαι 
᾿ἐχέλευεν ἐκεῖνόν τὲ καὶ “ακεδαιμονίους ὅ τι βού- 
λονται, τοὺς δὲ ἄλλους στρατιώτας παύσασϑαι 

’ » 

φονεύοντας. καὶ ὃ 1 ὑλιππος μετὰ τοῦτο ζξωγρεῖν 
ἤδη ἐκέλευε᾽ καὶ τούς τὲ λοιπούς, ὅσους μὴ ἀπ- 

’ ι ᾿ (ξῖ ἐν ’ 
ἐχρυψαντο (πολλοὶ δὲ οὗτοι ἐγένοντο), ξυνεκόμι- 
σαν ζῶντας, καὶ ἐπὶ τοὺς τριαχοσίους,, οὗ τὴν 
φυλακὴν διεξῆλϑον τῆς νυκτός, πέμψαντες τοὺς 
διωξομένους ξυνέλαβον. τὸ μὲν οὖν ἀϑροισϑὲν ! 
τοῦ στρατεύματος ἐς τὸ κοινὸν οὐ πολὺ ἐγένετο, 
τὸ δὲ διακλαπὲν πολύ᾽ καὶ διεπλήσϑη πᾶσα Σι- 

΄ ᾽ - [κ 9 3 Νὰ δ , [νὰ “» κελία αὐτῶν, ἅτε οὐκ ἀπὸ ξυμβάσεως ὥσπερ τῶν 
μετὰ Ζ4ημοσϑένους ληφϑέντων. μέρος δέ τι οὐκ 
ὀλίγον καὶ ἀπέϑανε᾽ πλεῖστος γὰρ δὴ φόνος οὗτος 

᾿ 3 οΥ ᾿Ξ 7 ἐς τὰ - ΕῚ » “- ’, καὶ οὐδενὸς ἐλάσσων τῶν ἐν τῷ [Σικελικῷ] πολέ- 

. 8ὅ. 
Βριι ἘΣ 

ὃν εἶν Ὁιαπᾳαθ 
Οὗ Π 4, 

χρη σασίλοι γαι., τοι φαΐ χρῆσϑαι. 
ΓΥπ69. 9: 

ΘΕ: ξυγκομίσαι “Ὄ. γεη., ξυγκόμισαν ὅτ., τεϊίφαϊ ργδθίον 
ΝΣ ξυγκομίσας. 

άη. 1ὅ, -- ἑαυτῷ μὲν χρή- ΡΙπε, Νίς. 27 οε Πῖοά. δὰ 8 1, 
σασϑαι... ὅ τι βούλον- -- οὐδενὸς ἐλάσσων. ΟἿ. 
τοι. ΟΝὈὨ δάηὶ Π 4. 1. δάη, 11 94, 1, --- τῷ Σικελι- 

82, ἀπεκρύψαντο, ἴῃ κῷ πολέμῳ. Ἑλληνικῷ ῬΓῸ 
581 ΠῚ ἃ 8 ἃ ΠῚ οσοα!ίαταηΐ. κ. ΟὉ 87, ὅ οοπίθοϊς 56}0]. 
"Ὅσους δηλαδὴ μὴ «.διέκλεψαν ΒΘ θη ἰδ πὶ ΒΔ πὶ [5 γου} 8. οχ- 
οἱ ἱ Συρακούσιοι. (56}0].--- τοὺς ΡΟΠΘΗΒ: ἐμοὶ δὲ φαίνεται γε- 
τοιαϊοσίουνοι Οἱ. .95..0:} - γράφϑαν »καὶ οὐδενὸς ἐλάσσων 
διεξῆλθον. ϑϑιμητον. ἰΘρτταν τῶν ἐν τῷ ᾿Ἑλληνικῷ πολέ ῳ 
1Π|100, 8. Δαϊπποίαβ. δοοῦβ. φυ- 
λακήν βαξρθεία. εϑί Κυιθρ,, 568 
ἐγαβίγα. Οἷ᾽Ἁ, δηΐτη Χρη, Μειη. ΠῚ 
9, 1 τὰς πύλας τοῦ τείχους 
διεξιών. --- τοὺς διωξομ ἕ- 
νους. 6 ὄρϑοο εἴ, Κταοο. ἀν, 
8 ὅ0, 4 ,ἅΔη, 

8 8. ἐς τὸ ποτ ἅν] ἴη Ρυ- 
ΤΟ ΠΊ, ἰΐα αἱ ἴῃ ΡΒ] οαπη, ΠῚ 
Ρυϊγαύαπι ἀοτηϊη πὶ νΘπἰγθηΐ. ΟΥ 
ΡΙαΙ, ΤΊπιΟ]. 29, 2 τῶν δ᾽ αἰχμα- 
λώτων οἵ μὲν πολλοὶ διεκλά- 
πησαν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, 
εἰς δὲ κοινὸν ἀπεδείχϑησαν 
πεντακισχίλιοι. 

8 4. οὐκ ὀλίγον. Αάθο 
μεῖξον τῶν ληφϑέντων. ὶα, 

ἐγένετο. ἐς ᾿λέγει γὰρ αὐτὸς ἐπὶ 
τέλει τῆσδε τῆς ἱστορίας υδυν- 
ἔβη τε τουτο τὸ ἔργον τὸ Ελ- 
ληνικὸν τῶν κατὰ τὸν πόλεμον 
τόνδε μέγιστον γενέσϑαι, δο- 
κεῖ δέ μοι καὶ ὧν “Ἑλληνικῶν 
ἴσμεν“: ἔοικεν οὖν κἀνταῦϑα 
μὴ μόνοις τοῖς Σικελικοῖς ἀλ- 
λὰ πᾶσι τοῖς Ἑλληνικοῖς ἀντ- 
εξετάξειν τὴν συμφοράν, οἱ 
ἤδθο τὸ8 δὴ φρίδηδ νἷβᾶ δϑί 
(ΟΘΙΠ6γο, αὖ νἱχ 46 νουϊίαίθ θηθη- 
ἀδίϊοιἶβ ἀμ] ανὶ Ροσϑοὶ, ΝΟΡΙ5 
6Χ ρῬᾶνγίθ αὐϊάθηι ἤθη ἰία ν᾽ ἀθίυγ, 
ΝΑΠῚ ΠΕΠΑ ΠΔΠῚ ΤΙ  ἀ14 65 θ6ΠΠαπὶ 
ΡΕΙΟΡ ΟΠ ποβίϑο απ τὸν Ἑλληνικὸν 
πόλεμον τοῦτον Δρρεϊ!ανῖε, Τὰ- 
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μῷ τούτῳ ἐγένετο. καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις προσβολαῖς 
ταῖς κατὰ τὴν πορείαν συχοσιθ γενομέναις οὐκ 

ὀλίγοι ἐτεϑνήκεσαν. πολλοὶ δὲ ὅμως καὶ διέφυγον, 
οὗ μὲν καὶ παραυτίκα, οἵ δὲ καὶ δουλεύσαντες καὶ 
διαδιδράσκοντες ὕστερον᾽ 
ρησις ἐς Κατάνην. 

80. Ξυναϑροισϑέντες 
οἱ ξύμμαχοι, τῶν τε αἰχμαλώτων ὅσους ἐδύναντο α΄ 

Νικίου καὶ 

τούτοις δ᾽ ἣν ἀναχώ- 

δὲ οἱ Συρακόσιοι καὶ αἰκία τῶν 

, -»Ἥ ’ 9 

πλείστους καὶ τὰ σκῖλα ἀναλαβόντες. ἀνεχώρησαν 
ἄς, 9 ᾿ 

ἐς τὴν πόλιν. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ᾿“ϑηναίων καὶν 
ἔλαβον κατεβίβασαν ἐς τὰς 

-» ’ 

τῶν ξυμμάχων ὁπόσους 
λιϑοτομίας, ἀσφαλεστάτην «ταύτην» εἶναι νομίσαν--: 
τὲς τήρησιν. Νικίαν δὲ καὶ 4ημοσθένη ἄκοντος 

8.4. 

416 ἴῃ ΓΘ] 5. 56} 0] 58 6 556 η 58] 
Σικελικῷ ροίϊι8. ἀθ] θη πὶ 6558 
οοηβαθυαηΐ ΠΟΌν. οὐ Κυαθο. 56 
Παΐο οοπϊθοίαγαθ ΟΡΡΟβπουτ πὲ 8|16- 
ΠῸΠΠ ἃ0 πος ἰοθο 6856. ἰοίμπι 
Ὀ6ΠΠαπὶ ῬεΙΟΡοπποβίϑοιιμη, 4πο- 
πἰδπὶ τηϑηϊξοβίο 46 ἄλλαις προσ- 
βολαῖς Ὀ6Ι1 Β1οΠἸΘη51]ῖ5. ΤῊ. ἴῃ 
Ῥτοχὶπηῖβ Ἰοα αογθίαγ ; οἰθηΐπὶ 87, ὅ 
δροτίβ ἀθ οχῖτα ἰοίϊ8β. Θχ ρα 0- 
ηἶβ ἴῃ 5101 Π18πὶ [αοίαθ θατῃ Ἰοααΐ, 
μΐο ἀ6 οἰδάε δὰ Αββδίπαγυση ΑἸΠ6- 
πἰθηβῖθ5. 1ΠΠ 418, 486. συ ΠΔ οἰδάθ 
ποοίαγηδ ἴῃ ΕρΊρο 5 οὐ ἴῃ ρα ρηΪβ 
ΠΥ ΔΙΪθι18. δοσθρία ΘΟΙρΡΑΓΑΓΘΙΕΓ. 
ΗΒ. ὀδυβ18 Ἀ556η 5115 οβί (155. 46 
5180 ἴα]5ο δά ἄθηβ ΤῊ, 6] } 1 Π} Ρεϊο- 
Ροπηθβίδοιμη. Πιβαιδη) τοῦτον 
δ πόλεμον ΔρΡε αν (οἴ, 191,2, 

1). Αἰὐνδηιθη. ΠΟη ἸπΌ]ταπὶ 
Οὐ ναίθπι. Νά ἐν ταῖς ἄλλαις 
προσβολαῖς 508π) ΘχΧρ]ϊἸοαιίοη πὶ 
ΠΟΠ Τηΐϊη8 Παῦθὺ, δὶ σὰ ἰοίο 
61] σοπιρᾶγδίϊο ᾿ηβιϊαἰταγ, τ }1- 
αὰᾶ δαΐοπι Κυιθροῦὶ ΔΥραπθηἰδ- 
το τὴ ὨΪΠ1] δἰ ηδηΐ, αυἱ τοὶ’ πἃ5 
ΒΦ} Β1Ο θη βἷβ οἰλᾷθβ τη ΠΟΥΘ5 
[αἶθδθθ αἰεὶ πᾶ 4ᾶ6 ΟὈΓ͵Ὶ 
οτπθηία πᾶ οαθὰδ σΟΠπΙραταντΐ ρο5- 
βἰηΐ, δἱ αυδηΐϊιπη 510 ἴᾳτο ΤῊ, 
δα οϑπὶ ἀθβουὶ πὰ σοηίθηἄο 6 
Ῥοίπονῖ, ἰδηΐαπι φτοσαὶ ἀπθῖο 

προσβολαῖς ἴῃ ρ]ουίβαιθ 1 γ15 ρυδοίον. αι. ἀθϑβι, 

Θαπη σοηΐοπάθγο νο]ἶββο, -- οἵ 
μὲν καὶ παραυτίκα. Ἠϊ5 
Ργδο  ἶθθθ νἱάθίαν (]ΠἸβιγαίηβ, 
οαΐπβ δυᾶαχ [δοίη πῇ Πᾶγγαὶ Ραι5. 
ΠΙ6 9:. ΟΞ ἈΟΧΟ ΘῚ. 

Οὰρ. 86. 81. ἀνεχώρησαν 
8 τὴν πόλιν. Ῥοπιρᾶπι ἀε- 

Ρἰποῖς ΡΙαΐ, Νῖς, 27. 
8 2, καὶ τοὺς μὲν ἀλ- 

λους... Ετρο ἀποῖθιβ Ἔἐχοθριῖβ 
Οὐποίοβ: Π8ΠῚ ρΡοβὶ βδρίποϊηία 
ἀοπηιμὴ ἀἴ65 ΡΟΡΌΪο05 ἀἰβιϊη χϑυπηί. 
για. 87, 8. Νξἕοὸ αἰββθπεῖ Πιοά. 
ΧΠῚ 19, 4. ἘδΠΠ ταν Ἰσίίαν ΡΙαΐ, 
Νῖο. 28. --- λεϑοτομίας. ,.1π- 
βίσηϊβ ἶς ἴῃ ἘρΙροΙβ δυο οῦ 
“ατομίαι ἀϊοῖσαν ἃ ΡΙαι, οἱ ΠΙοά. 
γιὰ. ΟἸαν. 5160. δηὐ. ρ. 149 54." 
Ηπά5. ,Νοίαβ ἀθ ἷ5 ΟἸσουοπὶβ 
Ιοσβ ἴῃ ον, Υ 27.“ Βαιυ. Οἔ, 
Ἰηΐγα 87, 1, πηἀ6 παίτγα ᾿ἰδαΐα- 
ΠΊΪ ΔΓ ΠῚ ΟΟσΠ Οϑοϊταν, Ποβουρ56- 
Γαηΐ ΠΟΥΪββΠἼ0. (ΘπΊροῦο ϑ ΘΠ πὉ- 
τίη, ἴῃ ΡΆΪΠΟΙ. Χ ΧΙ Ρ. 617 50: 
ο]πι. Ηϊβιί, 5ῖς. 1 ρ. 121 56. 
ἀσφαλεστάτην... τήρη- 
σιν. Ὦς δἀάϊϊο ΡΓΟΠΟΠΊ, ἀδΠΊ10Π}- 
βίγαιίνο οἵ, δάῃ. 42, 4. Τήρησιν 
δύ Ῥγαραϊοδίμμπι, Ν ΔυἀἸΘ ἢ ΠῚ 
τὰς λιϑοτ. -- ΝΟΣ οα δίενι. 
ἄκοντος Γυλίππου ἀπ- 

αἰχμαλώτων. 
σφαγὴ 

“ημοσϑέ- 
ους͵ περὶ ὧν 
κρίσιν ποεῖ- 
ται ὃ ξυγ- 
γραφεύς. 
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Γυλίππου ἀπέσφαξαν. ὁ γὰρ 1 ύλιππος καλὸν τὸ 
ἀγώνισμα ἐνόμιξζέν οἱ εἶναι ἐπὶ τοῖς ἄλλοις καὶ 
τοὺς ἀντιστρατήγους κομίσαι “Πακεδαιμονίοις. ξυν-- 
ἕβαινε δὲ τὸν μὲν πολεμιώτατον αὐτοῖς εἶναι, Ζ΄η-- 
μοσϑένη, διὰ τὰ ἐν τῇ νήσῳ καὶ Πύλῳ, τὸν δὲ 
διὰ τὰ αὐτὰ ἐπιτηδειότατον᾽ τοὺς γὰρ ἐκ τῆς νή- 
σου ἄνδρας τῶν “ακεδαιμονίων ὁ Νικίας πρου- 
ϑυμήϑη, σπονδὰς πείσας τοὺς ̓ ᾿ϑηναίους ποιή- 
σασϑαι. ὥστε ἀφεϑῆναι. ἀνθ᾽ ὧν οἵ τὲ Δακεδαι-- 
μόνιοι ἦσαν αὐτῷ προσφιλεῖς κἀκεῖνος οὐχ ἥκιστα 
διὰ τοῦτο πιστεύσας ἑαυτὸν τῷ 1 υλίππῳ παρ- 

ἕδωκεν. ἀλλὰ τῶν Συρακοσίων τινές, ὡς ἐλέγετο, 

οἵ μὲν δείσαντες, ὅτι πρὸς αὐτὸν ἐκεκοινολόγηντο, 
ἡ βασανιζόμενος διὰ τὸ τοιοῦτο ταραχὴν σφίσιν 
ἐν εὐπραγίᾳ ποιήσῃ, ἄλλοι δέ, καὶ οὐχ ἥκιστα οἵ 

τοῦ Γυλίππου δαί. Οᾶρ. 86, 8.2 

8 4 διὰ τοῦτο ΟΠ]. ΟἸΏΠ65 ριδοίον γαί. 

ἔσφαξαν. Ῥανιΐπι ἀΐνοιδα ἀα Ὑμμπογ 465, καὶ ὅτι ἀπάτῃ πε- 
ΘΟΥ ΠῚ πη] ΟΥΐθ γα αὶ θυ ατη 8ουρ- 
ἴογ65 ἰγδαϊ θῦιης. Οαπὶ δηΐπι ΡὨϊ- 
᾿ἰβίαβ οϑάθῃη 486 ΤῊ, πᾶνιᾶ- 
νἰβϑοί, ΤΙ πιϑϑι5 Ηδυ πη Οουϑίθτῃ οἰτι5 
τοὶ ἰηϑί πη αϊανὶς (ΡΙαῦ, ΝΙο. 238); 
θιοά. ΧΠῚ 82 ϑυίεπιὶ ΟΥἹΡΡ πη 
Βυϑἀδηίοπ) ἴδοϊί, αὖ ΝΙοΙα 5. 1πίου- 
Ποϊαίαν; Τποΐδη. ἀθ οοηϑβοιυ, ἢἶδί. 
88 Νίοαπι αἰύ ᾿π θυ θιη ρίι ΠῚ 6558, 
οαρύαπιὶ Πο βί ΘΠ θη, ἰηοΥ 608 
αἰβύγι θη 5. ααδ6 πίγῖαιιθ ἐγ θα 6 - 
ἀδᾶ οταηΐ; [υβί, ΚΝ ὅ, 10 θεπιο- 
5. ΠΘΠ 61 οἰ αἰ. 18 1 ΠῚ ΟΥ̓Θ ΠῚ 510] 
οοΟηδβοῖν 586 ἰγδαϊί. ἡ πο δὰ ρμοϑβίύ- 
ΤΟΙΣ ΙΠΊ αὐἰϊποί, Το πι ΟΒ ]16 65 ἢτᾶ- 
ΠῸΠῚ αἰ 6 δ᾽ θΪ ἱρδὶ οἵιπὶ οαρθ- 
τϑίπν ἱπία]ϊῦ, αὖ πηοηηογαμύ ΡΠ Πϊδ5ύ, 
ἃρυὰ Ραιβ. 1 29, 9 εἰ ΡΙαί. Νῖο. 
ΟἿ, βορὰ ποὴ πηουίαι δϑὺ 6Χ 60 
ναϊπογθ, Οἵ. ες 1.1, Ρ. 4171 54. 
(σεγβ. ϑγῃ,, 1.1. ». 267 54.) -- 
καλὸν τὸ ἐσ πέμς ἐνό- 
μιξέν οὗ εἶναι. ,,ῆος ἰίῶ 
εἴδεγτι ΡΙαίδγολ5 []. ἃ. 31]: μέγα 
δ᾽ ἡγεῖτο πρὸς δόξαν. Ἐπδπι 
ἴῃ 60, απο Βαρτὰ {Π 82, 7 ἀϊοῖν 

ριγενόμενος ξυνέσεως ἀγώνισμα 
προσελάμβανε, 50Π Πα 58.65 οὐ Π10- 
ηγβῖα8. ΗΔ]. Ρ. 892 Ἰπ θυ ρυθία παν 
δόξαν Ἰαπ άαπι, ν6] ορίπὶο- 
ἡ δαὶ ἢ οπιΐ αι πὶ 411] Βίονῖο - 
581. Ἔπαϑλον, ρτϑδπιΐ τη, 
Ἔχροηΐϊε δῖ 448 ἀρὰ ΑὙΒΙΟΡΙ, 
Βδη, 280 λαβεῖν τ΄ ἀγώνισμ᾽ 
ἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ. Ἠαθεί Πᾶθο 
νΟΧ ἰπ ὉΠΙ ΘΥΒΊ ΠῚ 5᾽ρ 1 ἢ αἰ ΟΠ 6 τὰ 
Ια] οὐ ἀαἰοϊθαν ἂθ ΟΠ Ἶθτι5 
ΡΥ ΘΟΙν 5. βία 118. δ ἔδοὶ πουῖθιιβ, 
αιδθ ρ]ουῖα οοπῃβθααίίαν, Ὑ]α, 
Τππος ΨΙΠΠδΟ, 2..59.,12.. ὙΠΠῸΕ 1: 
ΦΟΡ ΜῈ Κα 

8 ὃ. 4Δημοσϑ ἐνη. Οἵ δάη. 
δ, 6. -- τῇ νήσῳ. ϑριιδοίο- 
υἷα. Οὗ δάπ, ΙΝ 24, 8. --- σπον - 
δὰς πείσας... ποιήσα- 
σϑιαι. Οἷ,Κ 16544. εὖ ἀδ νν. 
τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἃ ΤΥ 108, 
8.-- ὥστε ἀφεθῆναι ἃ 
προυϑυμήϑη Ρϑπάοῖ. 

8 4. τινὲς ... οἵ μέν. ΟΝ, 
δάη. Υ 54, 4. -- ὅτε ... ἐκε- 
κοινολόγηντο. Ο, 48, 2. 18, 
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Κορίνϑιοι, «ἡ χρήμασι δὴ πείσας τινάς, ὅτι πλού- 

σιος ἢν, ἀποδρᾷ καὶ αὖϑις σφίσι νεώτερόν τι ἀπ᾽ 

αὐτοῦ γένηται, πείσαντες τοὺς ξυμμάχους ἀπέχτει-- 
ναν αὐτόν. καὶ ὁ μὲν τοιαύτῃ, ᾿ ὅτι ἐγγύτατα 
τούτων αἰτίᾳ ἐτεθνήκει, ἥκιστα δὴ ἄξιος ὧν τῶν 
γε ἐπ’ ἐμοῦ Ἑλλήνων ἐς τοῦτο δυστυχίας ἀφικέ- 
σϑαι διὰ τὴν πᾶσαν ἐς ἀρετὴν νενομισμένην ἐπι-- 
τήδευσιν. 

δὴ οπι. ἰάοπι, Οἱ, 54, 62, 8. 
πείσαντές τε τοὺς πάδπε,, 

8 ὅδ. πᾶσαν ἐς ἀρετὴν ΟΥΉ, ΟΠΊΠ65 Ρτϑοῖον αι. (855. ὕἴϑη. αν, 
Ὁ. Ὁ. Ἐν 1., ἸΙασϑγαηῦ. οὐϊδηὶ ΨΆΠα νϑυίοηβ οὐ διπάϊ πὶ νἱγίθ 18 
αποὰ ΠΝ ἴῃ 1118 πὰ σοπίονοθ Αι οὐ δποῖοῦ 56Π0}1] διὰ τὴν πᾶ- 
δα ἐς ἀρετὴν νενομισμένην ἐπιτήδευσιν]) διὰ τὸ πᾶσαν ἀρετὴν 
νομίμως ἐπιτετηδευκέναι οἱ Αὐίβίϊ, ΠΡ. 208, αυἱ ἐπαινεῖ δέ 
που ἰηαιῖϊὶ καὶ τὸν Νικίαν (Θουκυδέδης) διὰ τὸ πᾶσαν ἀρετὴν 
ἐπιτηδεύειν. ψεῖθα ροϑὶ ψενομισμένην οἰϊπι ἰδοίὰ ἐς τὸ θεῖον 
ΔΌβιιῃης ἃ ΠΠν15. Π155. ΡΆ8π6. οπιπὶθι5. πθαῖθ ἃσποβοιηὺ θὰ Ὗ8|}. 56}10]. 
Αὐϊβίῖα, Δαἀαίία [ογίαβϑθ βιηΐ ὃχ 77, 2. 

Θσθηθνθ οἰν (αι 15. ΤΠΟΓῸ5. δίαμθ ἰη- 
βύϊιαία ΠαΘ τοι βθαπθθαίαν δίᾳ 8 
6Χ οἃ οὔβουνδηίίἃ ἃρθηάϊὶ γϑίϊο- 
ΠΟΠῚ ἰΐὰᾷ οοΟπηϑυϊ πὶ ΠΑ ΌΘρθ δὶ, τἰ 

8. -- πλούσιος ἦν. ,,50}], 6Χ 
ἀΡσθητ Γοαάϊηϊβ ; ΠΔΠπὶ ἴῃ [115 Νὶ- 
Οἷδπὶ 1118 ΟρΘΙΆΓΪΟο5 ΠΑ Ϊἶ556 
βουῖθῖς ΧΟΠΟΡθοπ ἴῃ [106}}0 περὶ 
προσόδων [4, 141.“ Ἠπ48, ὍΝ 
[γΧ8. ΧΙΧ 417, ααἱ τοπὶ [ἀΠῚ}} 18 6 ΠῚ 
δἴτι5. ὀδηΐαμη (δἰ θη 15. ΔΘ ΒΕ[Πη8 [8 ΠΊ 
6556. ΠᾶΡΓΑΐ, 

8ὅ. ὅτι ἐγγύτατα. ϑ8ὶ 
δα! ΘΟ. ΠῚ ἀδβίἀθιεβ, οἵ, δα, ΘΥ, 
4: 81, ὅ." -- ἐτεθνήκει. οἱ 
δάη. 84, ὅ.-- διὰ τὴν πᾶσαν 
ἐς ἀρετὴν νενομισμένην 
ἐπιτήδευσιν -- διὰ τὴν ἐπι- 
τήδευσιν ἣ πᾶσα ἐς ἀρετὴν 
ἐνενόμιστο, ΡΓοΟρίου ρϑηᾷῖΐ 
τδίϊοη θη (οἴ, 1ΠΠ 86, 4) ΟἿ - 
ἩΤΒ 0, (οἷν πὐπ ὙΠ 91: Ὡ) 50 
Ρυοθῖταίοπὶ (οἵ, δάπ, ΠΠ 10,1 
ΙΣΤ Θ σύθο  100; 4) εἶτα 
δοπιρ ο5 ἰτᾶτη, ΡιΆΘρ. ἐς ἀ6 τεὶ 
εἴδροιιι ἀϊοία οϑί, αὐ ἰπἴνα 87, 1, 
δὶ οἵ. αἀπ,, νομίξζεσϑαι δαϊθιη 
ἀθ 1ἴ5. αἰοῖίανῦ, αἀπᾶ6 βϑθουπα πῃ 
ΤΟΥ 65 δία ᾿ἰηβίϊπια πηι (1 28, 
75 59.:.00..9}: Πᾶαὰο Νι- 
οἶαβ ποὴ {ΠΠπ4Ί ΑἰἸοϊ δια ϊβ ἐς τὰ 
ἐπιτηδεύματα παρανομίᾳ (ΥἹ 
28, 2) υιἰοθαίαν, 5οα ἴῃ οὐμηΐ ν᾽ 8 

ἴῃ ΟΠηΐθι5 ΤΘΡ5 ῬΓΟΌΙΠῚ 56 
Ριδοβίαγοί, Ῥδϑιϊο δἰϊτθι δία 
ΠΟ5. 56Π01, οὐ Αὐἰδίῖαθβ (οἵ. 58.) 
ΤῊ, ψΘΡθἃ ἀπιθ!]! απ, οαπΠὶ πᾶσαν 
ἐς ἀρετήν ἰαησᾶηι. 56 Πᾶπὸ 
γϑιοπθηὶ ἰάθο 5θᾳαὶ ΠΟΙ αΪΠΊι5, 
αποὰ ἀρετή ἃρυᾶ ΤΙΝ. ΠΌΒΑ Δ ΠῚ 
νέα 5, Ζηροηα, οδί, 46. οπιηὶ 
δαςοτη ΡΥΟὈ᾿ἰαῖ6 Ἰία ἰΔη πὶ ΒΟΥΤΩΟ 
6586 Ροβϑεΐ, δὶ αἴνοιβᾷ οἷιι5 σ6- 
ποἃ οὐσία θηίαγ, ΘΓ υΒ6 ἀ6 
ποθ Ισθοὺ οχίἰβιϊπιανὶὶ ΜΠ] ον- 
Βύσαθ0. (Αὐ βίο ρ. Ρ. 686 544.) 
πᾶσαν ἐς ἀρετὴν νενθὰ ῬΤῸ 
ΒΡῸΡΙΪ5. ΠΌΘη8, αποά ἀρετή, αιᾶδ 
ἃ ΤῊ, αὐΐᾳιια νἱγ]β [ουτθ 5. 80 
Βίγθπαἶθ ΕἸ αθγοίαν, α Νίοῖδθ ἴῃ- 
ἄοἿ6 ἰΐδθηα οβϑοῖς; βίη ἰ Πανὶ ἀαΐθιῃ 
ΝΙοῖδο πιο ον ἰα θπι πο 6 ἢϊ, 48 6 
ἃ σοπητλιηϊ οοηπβαδίπϊπθ. Π1}0 
τηοο γϑοράθγοι, ὅ':8α 58.115 ΠῚ ΓΙΠΠῚ 
6886, βὶ ΤΊν. ΝΊ οἴ πὶ ρυορίον δ ηῸ 
πηθαἀϊοου ἐαίθη, ατιἃ ἴμτ6ν ΟΘΙΘΓῸ5 
ΠῸ}Π}0 πιοᾶο Θπηϊηθθί, πΊθ] 0 8 
βοῦίθ αἱσηϊβδίπηαπὶ ἔμπῖ586. ἰπαϊ- 



β΄. κακοπά- 
ὕεια! τῶν 
ἄλλων αἰχ- 
μαλώτων. 

00 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ἘΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Η, πζ΄. 

817, Τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς λιϑοτομίαις οἵ Συρα-ἢ 
κόσιοι χαλεπῶς τοὺς πρώτους χρόνους μετεχείρι-- 
σαν. ἐν γὰρ χοίλῳ χωρίῳ ὄντας καὶ ὀλίγῳ πολ- 
λοὺς οἵ τε ἥλιοι τὸ πρῶτον καὶ πνῖγος ἔτι ἐλύπει 
διὰ τὸ ἀστέγαστον, καὶ αἱ νύκτες ἐπιγιγνόμεναι 
τοὐναντίον μετοπωριναὶ καὶ ψυχραὶ τῇ μεταβολῇ 
ἐς ἀσϑένειαν ἐνεωτέριξον, πάντα τὲ ποιούντων 
αὐτῶν διὰ στενοχωρίαν ἐν τῷ αὐτῷ καὶ προσέτι 
τῶν νεκρῶν ὁμοῦ ἐπ᾽ ἀλλήλοις ξυννενημένων, οἵ 

ἀρ. 87. 8 1. καὶ ὀλέγῳ τἀάϊάϊπηι5. εχ αῖ, οἱ 4114, «αὶ ἴῃ 
Ιοθο ἄξεργθ550 οἱ ἅτοίο αἰχὶι, ϑαπί επὶπὶ δᾶ βϑηίθηςδηη Δρί18 - 
βίπηα ποὺ Υἱἀθηαν ἰθπΊογθ Ῥοίἶββ6 παϑοῖ, Ααποίαι ΠΙὰ. τὸρυβηαῦθ 
αυΐϊάοπι μας ὀλίγῳ νἱἀοῦὶ ρ0556, απο Οἴδογο δαί πηῖϊαβ ΟΡ 5. ἴπ- 
56 π8, πη 8 6 ηἷ 6 Π|, ΓΟ Ρ τ ΠΔΊ ἃ 6 ἰΥΓΆΠΠΟΙῸ ΠῚ ΔΡΡΘΙΙοὺ ον. Υ 27, 
5οὰ Ριιδηατπὶ 6858 ροϑί Τιιογ αἰ αῚ5 δοίαιθ ΠΊ Θἃ8 6586 διιοίαβ. Ῥεΐδη- 
ἀἴταν ὀλίγῳ οοτία β8ιῖβ ργοχίτηϊβ διὰ στενοχωρίαν, οἱ 5Βαπὶ οοπὶ- 
ῬΙαΓ 65. ἰδα αἰ ΠῚ ῬΆΓΙΘΒ. 

ἐπ᾽ ἀσϑενείᾳ αι. Αἱ οἴ, δάη. 
8. ὃ. ξυνενηνεγμένων ναι. Μ, Οιν. 

μένων ἴι, Αὑρ. 455. Τ' α. δυϊά, 
Ἐ-: ξυνηλεγμένων Ἑ 

Μοβαι, Τμιρά., ξυνενη- 
Β: ξυνενηγμένων γεη. ΑΓ, πὶ. 

αν ββοῖ; δ 58 1 016 ΠῚ ἃ γΟΟΙ5 
ἀρετή αϑι ὙΠαοΥαά60. γορθιϊτδπὶ 
ΥΘΙΔΠῚ ΠῸΠ 6556. ἰᾶπῚ βίσῃὶβοδ- 
νίηβ. ἈΑσοράϊτ ααοά τεγμὰ 118 

τῶν ὡρέων μάλιστα ἀἰϊεῖι Ηετο- 
ἀοὐ. 177, δὲ οἷς Ν ΔΙ Κ.“Β]1 ο οἵη ἔ,, 
41] πι8]6 δἀαῖῦ Ρ05586 δὐϊδηὶ τγ1ι- 
ἰᾷῖ05. ὨΔὈΪἐπ15. ΘΟΥΡΟΥ ΤΠ πιο] ρὶ; 

ἰοβυ τ ἢ 11ϊ85 πἰλαπίαγ Ρ]Υθ5. οἱ 
στανιουϊθαβ αὐδπὶ ΜΕ ]]16γ- δίτ, ορὶ- 
πδίι5. 6βί, 

(δρ. 87. 81: τοὺς πρώ- 
τους χρόνους τεῷ τὸ πρῶτον. 
ΠΕ ᾿Ἀαη. ὙΠ 9... αρτατς 
βερίυδσίηια ἴθγθ ἀϊε5 (5): 
μετεχείρισαν. τσ τ ΘῈΣ ἴῃ 
τηθαϊο βίο Ἰθρὶ δάποιδιί ΒΙοομηΐ. 
ΟἿ, δᾶη. 1 13,2. --ὀ- ἥλιοι, αἷο 
ϑοπποηλίίτθ ἂπὶ Ἴαρε, αἱ φρο 8. 
γεριῖς, αὶ Ρίατα!οβ ψύχη, ϑάλπη, 
καύματα οοτηραναί, Οἱ, Κυιορ:. 
τ. 8 44, ὃ δαη. 6. αάη. 1149, 2. -- 
πνῖγος ε8ι ἔδυυου βρὶγὶ ἃ πὶ 
Ἰητετοϊα ἄδη 5 (ἴας.: αἷς ον- 
οἰϊοκοπάο ΜΠ ιίτ6), α08}}5. ΟΥ̓ 
οοηδβεϊραίδ ΠΟΠΊΪΠ ΠῚ πλα  ἰταἀ]Π6. 
Οἢ, πνιγηρός 1 ὅ2, 2. τῇ 
μεταβολῇ. » Εν γὰρ τῇσι με- 
ταβολῇσι τοῖσι ἀνϑιρώποισι αἵ 
νοῦσοι μάλιστα γίνονται... 

ΠΔΠῚ 5ΠΡΘΙΪΟΓα 5815 ἀροθηὶ 6558 
μεταβολὴν τῶν ἡλίων καὶ τοῦ 
πνίγους εἰς νύχτας μετοπώρι- 
νὰς καὶ ψυχρᾶς. --- ἐς ἀσϑ έ- 
νειαν ἐνεωτέριξον, ἴμηο - 
ναθαπί (ἰπιπιπα δ θη) 608 
ἴῃ ἰπιγηἰταίδπι, ἱ, 6. ἰία αἰ 
1 Ἰυυϊία5 οὐἰγοίατν, Οὗ δάη, 
115: δ: ΥΊΓ 86., ὅς ΝΙΠ 555; 
ΘΙΠΎ Πτου ΟἿἷο, Ρὶ5, 86, 89 αὺῸ 
ἰ6 τη οᾶο δά ἰδ ἰπίθηρ6- 
ΡΠ ἷ ἃ Τὴ ἸΏ ΠΟΥ αϑι} 

8. 2. πάντα τε ποιούν- 
των] διὰ τὸ δύσφημον ἀπεσι- 
ὦπησεν αὐτὰ ὀνομαστὶ εἰπεῖν" 
βούλεται, δὲ λέγειν τὰ ὑποχω- 
ρήματα, ἅπερ οἵ ἱ ἰατροὶ σκύβαλα 
καὶ ἀποπατήματα εἰώϑασι κα- 
λεῖν. ὅ61101. Οἵ, Νά ]οῖς. δὰ Ηδτο- 
ἃοϊ. Κ 118 εὐ ΚΡ 97, 8 ὅσα 
ἄνϑρωποι ἐν βεβήλῳ δρῶσι, 
πάντα γίγνεσθαι αὐτόϑι. 
ἐν τῷ αὐτῶ. Οἷ, ἀάη. 1Υ̓͂ 8ὅ, 1. 
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ἔχ τε τῶν τραυμάτων καὶ διὰ τὴν μεταβολὴν χαὶ 
τὸ τοιοῦτον ἀπέϑνῃσκον, καὶ ὀσμαὶ ἦσαν οὐχ 

ἀνεκχτοί, καὶ λιμῷ ἅμα χαὶ δίψῃ ἐπιέζοντο (ἐδίδο-- 
σαν γὰρ αὐτῶν ἑκάστῳ ἐπὶ ὀχτὼ μῆνας κοτύλην 
ὕδατος χαὶ διίο κοτύλας σίτου), ἄλλα τε ὅσα 

εἰχὸς ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ ἐμπεπτωκχότας κακο- 
παϑῆσαι. οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἐπεγένετο αὐτοῖς. καὶ 

τοιοῦτο (55. Ατιρ. Τ. τ, ΡᾺ]. Βορ. Μίατο, Ἐν Τιαρα, Κ. τὰ. Οἱ, 
56. 1.85. Ὁ: 

ἀνεκταί Μοβαᾳι. Ε., εὐ νυϊραίιπ), δὶ νοσὰ ργδθοὶρογεὶ Βαίίη,. 
αν. τηᾶχ. δ. 60 δάη. 2, ἀδτηιπϑπα απι ἐ55εί. 
τόν ΤΙ 41, 4. Ἐπ [οπιηΐπππι ἀνεκτός ἰθοίϊίαν ἤοπι. 1], 

Βρᾷ νἱά. δάμ, δὰ ἐσβα- 
ΧΙ 609 εἰ 

ΒιμηοΠἰά, ἈπποΓρ. ἴγαστηῃ. {, 82 (Βεγρκ.) 

δέψει οοἀ4. Ἰοη 6 ῬΙ ΟυΥἸ πη]. 

ΠΤ 51. 

-- καὶ τὸ τοιοῦτον, μη α6Υ- 
φίοίολθη. Οἵ, 50, 4.--- καὶ ὀσμαί. 
Ἅπίθ πᾶς ΒΙΟΟΠΊβ, ΘΟ θα Ροϑαυῖι, 
5οὰ σϑηῃθιϊνοβ ἈΌΒΟΙ αἰ085 πάντα 
τε... . ξυννενημένων οατὴ καὶ 
ὀσμαὶ ἦσαν οὐκ ἀνεκχτοί οο- 
ΠΔΘΙΘΓΘ ΒΘῃ 6 η11ἃ ἀοοοι; Βαρονῖο- 
ΤαΠῚ δαίοπι ἐς ἀσϑένειαν ἐνεω- 
τέριξον οὔιϑα τῇ μεταβολῇ 
ἀαίνο αἴεγιαγ, --- ἐπὶ ὀκτῶ 
μῆνας. Ἐπ᾿ αυϊάοπὶ καϑ᾽ ἕκά- 
στην «ἡμέραν. οἰ ΙΝ Τόσα; 
κοτύλην ο125. 16 ἐν Ο.υ- ΚΑΥΒΟ- 
πίθηβθ5. ΡῈΓ βίπριϊοβ ἀϊε8 κοτύ- 
λας δύο χριϑῶν καὶ ὕδατος 
ἈΟΟΘΡ 556 τοίοτι Ρ] αἰάυομ5 ἴῃ ΝΊο, 
[29]. “ς μᾷά5. ,,λφέτων δύο 
χοίνικας εχ ὍϊΟΟΙΙΒ ββηίθηίϊα 
ἀαϊὰθ πατταὶ ΠΊοάονιβ [ΧΠ|19, 4, 
ἀδὶ ἴῃ ΤΠΘηΒΊΓδΘ ΠΟΙΉΪΠ6 ΘΓΡΑ.ΤΙΠῚ 
6556. ἴατο βιιβρίοαίαν ΔΝ 688ε|].}“ 
ΚΥ 455. ρμΜοτύλη οὑπὶ εβϑβοί 
αὐτί ΡΔΓ5 ΟΠ ΟΘηἶοἾ8, οἷ] ΔΙΊΘγῸ 
ἰδηΐο τη 8. 1118. Δ ἀπηθ θα Πίὰν 
αὐδηι βουνὶβ βοϊραηί, Οἱ. δάη, 
αα ΙΥ 10, 1, Αἀποίδηδιμ) οϑβί 
δαΐομη οοἰγίαπι Υἱηϊ, ρᾶθ]0 Ρ]ὰ5 
αυδῖὴ αἰτηϊάϊαπλ δᾶ ΠῚ ΠἸΘΗΒΌΓΔΙΗ, 
αυδηι ρὲπί Βυϊδηὶ νοσδηΐ, Θ0η- 
ΟΟβϑᾶ 6556 ϑρῃδοίουϊαθ Πρ ουΐβ 
Β' Πρ 8. ἴῃ ἴδηι; Ὑἱπι πὶ δ 1ὴ 

ΟἿΣ Βα. 
τῷ απίε τοιούτῳ 5015 αὶ, Ππαρεί, 

Οἵ, Κιίθρ. ὅν. 8 80, 4 αἅη. 6. 

ΙΝ 8, 4. 
Βεοβρίοῖταν δὰ Ἰοοὶ ἀθβογρ- 

ΒΟΠΊΡΟΥ ἅψιᾶ, αἀπᾶπι ἰπ ἰηβαϊὰα 
παῦθθδηϊ, ἰοηρογίαπι ὈΪΌῚ οχὶ- 
Β|π|ααίατ, Αὐ ἰὰποὸ ρτϑθίου ἤδη 
οὐχ πὶ ᾳι86 ΑἸΠΘηἸ θη βὶθ 15 βίης 
ΘᾺ}15. 181} Πα 4] δα νἱοίατη αἰαγ- 
πὰτη οοποράοραμί, Οἵ. ΒορΟΚΠ. 
066. Ρ0}]. 1 Ρ. 127 854... .«. Οογ}}6 
ιᾳπίαηἄθτη ναθθαὶ απδηΐαπη Π6- 
τηὶηᾷ Βοπιᾶπα, ἰὰ οϑὶ αἰπιϊάϊα 
Ρᾶγβ βοχίαυϊ!, ὑγἱ σθβί πα βθοιηἀᾶ 
τοῖν, τ ΣΡ, -- ἄλλα τε ὅσα. 

. Κύαορ. Ὁ 851, 10 δάη. 10. 
-- ἐν τῷ ̓  ΆΡΑῚ ΕΣ χωρίῳ 
ἐμπεπτωκότας καποπα- 
ϑῆσαι. ἡ Μομοὶ Αγ. ΡΟ586 νου θᾶ 
τὰ δίγαϊ: ὅσα εἰκὸς (ἦν) καπκο- 
παϑῆσαι ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίω 
ἐμπεπτωκχότας (αὐτῷ πὸ 
αὐτό). Β6οΚ. Τὰ ἰᾶπη θη δχθηι- 
ῬΠ.ΠῚ ΡΙδιοηἰουιπὶ Ἐπ ιγὰ, 292 6 
ἐπειδὴ ἐν ταύτῃ τῇ ἀπορίᾳ 
ἐνεπεπτώκη, αὶ νὶ. Β5.14}}}.. 
ΘΧρΠ σα, ΠΟ ροίοβί, θτᾶτγα ἢϊς 
4αοαὰε ἐν Ρονἕθοι! ὀᾶ 5ἃ ΡῬοβιίατη 
6556 οχἰβιπηαυὶ ροίοβϑί, Οἱ. δάη. 
ΙΝ 14,1. Αριυὰ Ποιηθυαπι Θιἰ8 1 
πίπτειν ἐν τόπῳ 586 ᾽551Π|6 
οἴπὶ ΘΙ ΡΠ᾿5ὶ «υδάδτη Ιεβὶ͵ 88- 
ιἰ8. οοηδίαί. --- οὐδὲν ὅ τι 
οὐκ. Οἵ. Κιυρρ. 6Ἃτ. 8 ὅ1, 10 
δάη,. 11, 



. ἀϑρόοι᾽" 

μέγεϑος τῆς 

ξυμφορᾶς. 

902 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἡ, πξ. 

ε ᾿ δ Ἷ , ἢ ' ’ 
ἡμέρας μὲν ἑβδομήκοντα τινὰς οὕτω διῃτηϑησαν 

ἔπειτα, πλὴν ᾿4ϑηναίων καὶ εἴ τινες Σικε-- 
λιωτῶν ἢ ̓ Ιταλιωτῶν ξυνεστράτευσαν, τοὺς ἄλλους 
ἀπέδοντο. 

Ἐλήφϑησαν δὲ οἱ ξύμπαντες, ἀκριβείᾳ μὲν 
χαλεπὸν ἐξειπεῖν, ὅμως δὲ οὐκ ἐλάσσους ἕπτακιο- 

΄, , " “- ἔγχπχπ Ἁ -» χιλίων. ξυνέβη τε ἔργον τοῦτο [᾿λληνικὸν] τῶν 
κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε μέγιστον γενέσϑαι, δοκεῖν 
δ᾽ ἔμοιγε καὶ ὧν ἀκοῇ ᾿Ελληνικῶν ἴσμεν, καὶ τοῖς 

΄ ᾿ »-ὅὗο΄ὦ »"Ὕ 

τε κχρατήσασι λαμπρότατον καὶ τοῖς διαφϑαρεῖσι 
δυστυχέστατον᾽ κατὰ πάντα γὰρ πάντως νικηϑέν-- 

, τὸ Ἁ 9 ,ὔ 3 κ » 

τὲς καὶ οὐδὲν ὀλίγον ἐς οὐδὲν κακοπαϑήσαντες 

πανωλεϑροίᾳ δὴ τὸ λεγόμενον καὶ πεζὸς καὶ νῆες 

891 μὲν οἴη. διαί. 
8 ἐλήφϑησαν δὲ καὶ δαί. 

8.8. ἑβδομήκοντά τινας. 
ΟἿ, δάη. 68, 8. 111, 4, -- πλὴν 
᾿ϑηναίων νον ΑΙΠΘμ ΘΠ 565 
ΕΧ ἴϊ5, 486 Ῥϑυ]0 ἀπία ἰθριιηίαν 
[ἐπὶ ὀκτὼ μήνας ...], ΘΟ Π σοτ 
ΡΟΒΒιΠΊι5 Ρᾶ6η6 86Χ τηθη 5 18.185 
Ἰοπρὶα5. πο 1505 ἔα͵556, 4010 (6 Π|- 
ΡΟΥΘ δχϑοίο ΒΡ υβ 1165, βου 8Π- 
ἰθᾷἃ Οθίθγοβ οδρίϊνοβ, ΡῬΓΟΌΔΡΙ6 
οδί νϑηΐββθ" ΑὙη, 
ἘΡΕ ἀκριβείᾳ μὲν χαλε- 

πὸν ἐξειπεῖν. Ἦοο οπαπιία- 
ἴὰΠ| ῬῈΓ 88 Θοπϑβίϑῃ8 ἴίᾶ ἱπίου- 
Ῥοβίϊαπη οϑί, αὖ βίπηα! δὰ ὅμως 
ΘΕ ΧΡ ἘΣ ὩΣ ᾿ῬΟΟγ δα. -- οὐκ 
ἐλάσσους ἑπτακισχιλίων. 
ΟἿ, αάη. 8, 1. 51 σοπιροηπη 
οαπὴ Πἰβ απ86 82, 8 εἱ 8ὅ, 8 πᾶῖ- 
γϑηα", 6ΧΣ Νίοῖδθ δβχϑγοϊία ρϑ8}0 
ῬΙαΓ 65. ατιᾶπη ΠΔ1}}16 πίθου ἘΔ ΡΕνΟΒ 
ἔπῖ586 ΦΟΏΒΘΑΆΪ ΠΣ. 
8 ὅ. [Ἐλληνιτπὸν] ἅε]. Κταθρ. 

εὐ Ρίαγα. Μηρπιοβ. ΙΧ Ρ. 96. 
Ῥγοῦβαβ ἰππαι}}6 οϑὲ. Νϑηι αυοάᾶ 
60 Β.(41ο]ἷ8 ἴῃ Μαοραοηΐϊδπὶ ἰη- 
νϑβίοηθπι (Π| 98 --- 102) δχοῖρὶ 
Ραίαηί, ΘΟΡΙΔΡΌΓΩ αἰ 6 ΠῚ ΠΠΠΊΘΓΟ 
ρα πιὰϊίο πιϑίον ἐπὶ (1 98, 8), 
564, 5' δυθῃίαπιὶ ΒΡ ΘΟίΔΙηΙ5, τιὰΐ- 
το τηϊπουῖβ πποπιοητί. --- δοκεῖν. 
ΟΥ, δάη. 1 138, 8. ἼΠ θ4; 5. 

86. κατὰ πάντα...πάᾶάν 
τως. 6 (διῖ0 115. ΡΣ 
πάντα πανταχόϑεν, εἴ. Του. 
Ραγα]. αν. αν, Ρ. δ. -- οὐδὲν 
ὀλίγον ἐς οὐδὲν κακοπα- 
ϑήσαντες] ἔν παντὶ πραγ- 
ματι μεγάλως κακοπαϑήσαν- 
τες. 680]. ΟΥ, ὅ9, 2, ὀλίγον 
οὐδὲν ἐς οὐδὲν ἐπενόουν ἰδὶ- 
απ δάη. οἱ Π 8, 1. -- πανῶω- 
λεθροίᾳ. ος οχ ΤΗ. αῇθτγι ΡΟ]. 
ΨΙ 1602. 6 5ο0]]}διηηὶ αἰιᾶπὶ ΤῊ, 
αἰοῖν Ἰοοαείοηθ οὗ, Βόρῖι. ΕἸ. 1009 
πανωλέϑρους τὸ πᾶν ἡμᾶς τ᾽ 
ὀλέσϑαι, Ποτοᾶ, ὙΠ] 81 πανώ- 
λεϑοος ἐξαπόλλυται, 455. Ὁ 10 
ΠΧΧΙν θ,6 κἂν πανωλεϑρίᾳ 
τούτους διέφϑειραν. 6 5ουὶρ- 
αντὰ νοοὶβ οἵ. ΤῸ0. δὰ Ρῆνγῃ. 
Ῥ. 1Τ0ὅ. --- τὸ λεγόμενον. Ο. 
Κταθρ. α΄. 8 57, 10 δᾶῃ. 12, -- 
καὶ πεξὸς καὶ νῆες παὶ 
οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἀπώλετο. 
Ργορυῖθ ἀπώλοντο ρῥτορίεν 5ὰρ6- 
τἷογα νικηϑέντες . .. κακποπα- 
ϑήσαντες ἀϊοεηάαπιὶ νἱἀθδίαν: 
Β6α νϑυθὰπὶ φρτγδράϊοαίο νοὶ ἂρ- 
Ῥοβίοπὶ (οὖ, δάπ, ΠῚ 114, 1) 
οἰθιβαιθ ροβίγοπηο νοοϑΌι}0 (να, 
δᾶη, ὙΠ 8317, 2) δοοοιηπιοάίιηι 
δβϑί, Απλϊβουπηῦ δαΐθπη ΑΘ ηΐθῃ- 

σι 

55 



ἘΤΟΣ Τ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ 87.) 208 

καὶ οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἀπώλετο, καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολ- 

λῶν ἐπ᾽ οἴκου ἀπενόστησαν. ταῦτα μὲν τὰ περὶ 
Σικελίαν γενόμενα. 

5685. ἴῃ δ1ο1Π τέτταρας μυριά- 
δας καὶ τριήρεις τεσσαράκοντα 
καὶ διακοσίας ἰδϑί6 Ι5οοῦ, ὙΠ| 
86. (υἱ ὀοορίδΓιπι ΤΘΥΓ ΘΒ ΓΙ ΠῚ 
ΤΑ ΠΟΥΘΠ, ΠΑΥΪ.ΠΊ ΠΊΔΙΟΥΘΠῚ Πιι- 
ὨΊΘΓΕΠῚ Ποπιϊηἰ 5. ρα εἰ5. νὶᾶ6- 
(ὰΓ ποπιῖπα556. ΟἷἍ ΒΟθΟΚΠ. Ο6ο. 
οἷν. 1 Ρ. 870 544. οὐ Κτγαθρ. δα 
Ὀίοπ. Ρ. 109, Ῥνδθίθι βου ρίουθβ 
ΔῸ Πἰ5 οἰίαίοβ. οἵ. Ροϊγδθη, 10. 
Οἷο. σοῖγ. Ο 817, 98 οἱ βυρτᾶ 

δάη. 42, 1 οἱ 178, ὅ. -“-- ὀλίγοι 
ἀπὸ πολλῶν... ἀπενός 
στησαν. ΒΜ ον. ΠῚ 112, 8 
ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐσώϑησαν. 
ΟΕ πῆ 1 110, 1. εῖρυσα 
ἀπονοστεῖν ἀρυὰ Ατ608. ΓΔΥΙΙΠῚ 
νἰἀούαν. ἔπϊββο; δϑὰ ἰδρίίαν ἀρὰ 
Επὺτ. Ιρῃ. Τ΄ 1781. Χεβη. Αμδθ. 
Π| 6. 10: τὲ το οἵ" Πα ΝΙΟ: 
99, -- ταῦτα μὲν... γενό- 
μενα. Οἵ, δάη. Π δά, 0. 



Βγονθ ΘΔ αὔϊο 

ταὰἸ]Οπ πὶ 84 ΟΡΡΟρΊδη 485 οὖ ἀθίοπάθηδβ 

Θγγϑοῦϑαβ δοίη. 

Ῥυρηα δα ΟἸγηιριθαμῆ ἰδοία οὐτὰ Αὐἰμθηΐίθηβθβ Ναχὶ 
Βϊοτηυθπῦ, ΘΟ ΥΥΘΟιιβ8 1 ΤΠ ὉΤ αΠῚ Θχβ γτχθυτιηῦ, ααἰ ΤΟΙ ΘΗ ὕθυη 
Ἰποϊυάοηβ ρυϑθίθυ ἰούσῃ ἘΠΡΙροϊδυαγη Ἰαύαβ δχίθπαθραθαῦ 
(ὉἹ τῦ, 1). Ηἴο ταυτὰβ (τὸ προτείχισμα τὸ περὶ τὸν Τε- 
μενίτην ὙΙ 100, 2) οὑπὶ αἱύτα ἘΡΊΡΟΪαΒ ποθ ρογαποῦαϑ 
αϑϑϑῦ, ρογύαμα τηϑρη γα ΠΟΙ δἰἐηρσοθαῦ, 566 ἃ ΤηΘΥ]Δ]0}811 
ἘΡ᾿ροϊδγττη ταδυρὶπθ δα σνϑίθυθηη Ασμγϑαϊηδθ τηυττιτα 601- 
γΘΥβιι5 οὐδὺ, ααἱ 84 ρογύαχτα Π]ὰπὶ ρου ποραί. ὅῖσηαὶ 1} 
Μεραυὶβ οδβίθι]ατη δοαϊβοανθυυιπῦ, πὸ ἴὉ1Ὶ ΑὐμθῃἸ θη ϑ1α τη 
ΟἸαββὶβ βϑἰδύϊομθυη οδρουθῦ, αἰδθυσιηααθ δα ΟἸγιαρίθαμῃ,, αὖ 
Αὐμθηΐθηβοβ ΡῈΥΓ Απδρὶ ρ]δηϊθθια δα ἀὐρθιη δοοθᾶθυθ Ῥῥ͵Ὸ- 
Εἰθογοαὺ (Ἱ 78, 1). Ιπβϑασθαθὶ δαΐθτα δθϑύδίθ οαστῃ ΑὐΠθ- 
ΠΐΘη565 ϑοσθρύϊβ ΒΕ 514115 ἰτηρθίστα ἴῃ 586. ῬΘΥΘΓΘ ΘΟΙΠΡΘΙΒ- 
βϑῃΐ, π6 11, ρυϊαβασδπι ᾿ρ81 βϑηὐσθηύ, ἘΡΙΡΟ]1Β οὐ γθη αῦ, 
βοχοϑηΐοβ το ἶο5 ρουαυϊβ διτηδύταθ ἀρϊοσθγαηῦ, ααἱϊ οὗ 
ἘΡΙΡΟΙ5 ρυϑθβιαϊο θϑβθαὺ οὖ, 5σ! Ὁ] ορὰβ 6888 ὙΥἹ θυ θυ, 
ΘΟ οΥ βαοουτγουθηῦ. Οο ἴδοῦο τηϑη86 Θχθχοϊύαση 1Π Ῥγϑίο 
δα Απᾶρυπὶ 5ἰΐο γθοθηβθραπύ. 56 ἴθ ῬΥδθοΎθϑϑᾶ ποοῖθ 
Αὐμϑῆίθηβοβ απ ὈΠΙΥΘΥΒῚ5. ΟΟΡ115 Οδὐϊπα ῥτοΐθου δα 1,6οη- 
ἔθη ΔΡΡαΪΒΙ οὐαπύ, αὖ ρθα 168 δχροπθυθηῦ, οὖ πᾶῦθβ ἀθ᾽πα8 
δῷ ΤΒδρβατη οοπϑυϊαογαπίύ. Ῥϑαᾶθβίθυ ϑδιαΐζθηη ΘΧθυοὶ 5 
οοπίϊπυο δα ΕρΙροΪα5. ουγϑα οοπύθπα!ῦ οὐ, ρυϊαβαθῦδτη ὥγγϑου- 
581 186 σοργῖΐδ, ΘΧΣ Ῥταίο οὖ σϑοθπβὰ ϑαθββοαῦ, δὰ Ἐυγγᾶ- 
Ἰὰτα δϑοθμαϊθ. ϑυυδοιβδηὶϊ ϑαΐθπι ΟΌΠῚ 5126 ΟΥ̓ΔΙΠΘ δα 608 
ΤΘΡΘΙ]Θ 405 ϑοουϊτοσθηῦ, ἔπραῦ! βαπὺ οὐ 1ῃ ὈΣΌΘΙΠ 86 Υ806- 
Ῥϑιπιπῦ. Τηβθασθηθ ἀ16 Αὐἰμθηῖθηβθβ 8 ὉΥΡΘΙα ᾿ρβδιη 46- 
Βοομογαπί, 564 οὑμὰ ΠΘΙῚΟ 118 ΟὈΙΔΙΩ ἰγϑὺ, ὙΘΡΎΘΒΒΙ Οδ- 
βίβθὰπὰ ἀραᾶ Τδθάδίαπι οχβίγαχθυθηῦ, αὖ Ἰτηρθαϊταθηΐα οὗ 
το8 88 ὈΘΙ].πὶ ΘΘΥΘΠ Ια ΠΘΟΘΒΒΑΙΊΔΒ Ὁ ΘΟμαἀθτθηῦ 6Χχ 60- 
ἄδιηααθ Ἰοοθο δ ραρηϑπάστη οὖ ταυπίθμστη ῬΤΟΠΟΙΒοθυθ 
(ὉἹ 96. 917). Νβϑαὰθ πιυ]ύο ροβὺ, σὰπὶ Θαυϊξζατη Βα 5118 
15. γϑηϊβϑοηὺ, ρυϑθϑιϊο ἴῃ Π8 4410 οοἸ]οοαίο δὰ ὥὄγοαπι πὶ 
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ταθάϊο ἔεσθ ΕΡΙ ρούμι 5181 ΡΥΟΡΎΘΞΒΙ οδβύθιπιτα Θχοιίδ- 
ταπὺ ἴῃ ΟΥ̓Ϊ5. ἴογιηδπι δϑαιηοαίαμη (κύκλον ΥἹ 98, 2), σαὶ 
Ργϑθβίσπούαπι ουαῦ ρυοραρδοιαμη ἀθοθπὶ ἱπρθγαπι (τὸ δεκά- 
πλεϑοον προτείχισμα ΥΙ 102, 2). Εὖ οὐπὰ δαυϊίθ5 ϑ'γγᾶ- 
ΟΟΒΔΠΟΤΆΠΙ, αἰ 608 ἱπηρθα τ ΘΟ ΘΗ ΟΥ Ορτ5 ἴϑοθυθ, 1Π 
ἕασαμη οΟμἸθοϊββοηῦ, ροβίθσο βἰδύτη (18. γγυπὶ Δ Ὁ ΟΥΌΘ 
οαϑύβ!} δα Ξϑρίθηἐγοπθπ ΤΥΎΟΡΊ] πη γ υϑ8 ἀσοΘ6 6 οοθρουπηῦ 
(ΥἹ 99, 1). αὶ τυσὰβ ἀπο η8 ΡΘΥΠΟΘυθέαυ αὖ ΡγΟΗΪ- 
Ῥεγθηῦ, ϑγυδοῦβδηϊ ὑγϑηβυ ΘΥΒ ΠΤ ΥᾺ}}18. ΤΠ ΠΗ 1} 
οὈβίσαθθαμῦ (ὑποτείχισμα ΥΙ 101, 1), ΟΧΟΥΒῚ ἃ0 Θχύθυϊουθ 
118 αὐϑπι Ῥυϊτηϑιη ἔθοθυδηῦ ὉΣΌ1Β ταπηϊϊοπο (ΥἹ 99, 2. 9). 
Ηδπο τὰ] ΠΟ Π6 0} ὉὉῚ ΤΠαστι8 ΟΟΗἐησθὈδῦ, ΡΥΌΡΘ θυμι 1ο- 
οὐμὰ ρΡογίαϊα ἴῃ 60 σαί, αυἃ ἃ αἰΐθιδ θ18 ρᾶγίθ δὰ α]ἐθ- 
γῶτη ἰγαπβίγοηὺ (ΥἹ 100, 1). ὕτππι δαίθιη γγδοαβδῃὶ 5818 
ΟὈΒ γα χΊβ56 5101 νἹἀθυθηθαν, Θχθγοιθαβ ρᾶγίθ 84 οαβίοαϊθ 1 
τϑ]ούα ἴθ ὌΓΡΘτι τϑαϊθσαπύ. ΝορΊθσθηΐπβ5. ϑαΐθιη οὑπὶ ααϊ 
ΥΘΙΙΟΟ ογδηῦ οαδίοαϊτοηῦ, ΑὐΠΘΏΊΘΉ565. ᾿τηρούα ἔδοῦο ἰγ815- 
ΥΘΥΒΌΩΙ ΠΠΌΓαπὶ ΟΘροσαηῦ οὐ αἀϊγαοσπηῦ (ΥἹ 100). θΘυο 
ἔβοίο ροβίθσο Ἃ16 ἃ} αἰΐθσα οὐ} ρᾶτίθ δ δαβίγα]θηι Ερ]- 
ῬΟΪΔΓ ΠῚ ΟΥ̓ΘΡΙΘΙΠΘΠῚ ὙΘΥΒΙΙΒ ΤΡ Ρογύαη τηστθτη αα- 
χουιπί. ΥΥΘΟΌΒΔΠΙ δαΐθη), Π6 ΑἰΠΘΠΊΘΠ868 60 ΠΙΠΤῸ 568 
8 τηᾶῖθ ρογαποῖο 8586 ᾿πὐθγοϊ παθγοηῦ, 8 Ὸ Ἰρ5115. ὉΓΌῚ5. τηο6- 
πἰρθτιθ ΘΧΟΥΒῚ γϑ]] πὶ οὑπὶ ἴοβϑα (σταύρωμα καὶ τάφρον ΥἹ 
101. 8) ΡῈῚ τηϑάϊϑιη ρδ] θη ΤΙ ΥΒΙ 6] 68 ΠῚ 115. ΟὈΙΟΙΘρδηΐ. 
5οα ΑἰΠΘΠΊΘΗΒ65 ΤῸ δ ΟΥ̓ΘΡΙΟΙΠΘΠῚ ϑαβίχα] θη. ρογάποίο 
απ Θχ ΕΡΙΡΟΙ5. ἴῃ Ρ]δηϊθθτη ἀθβοθηα!ββοηΐ, ΘΥΥΘΟ ΒΘ ΠΟΥΤΠΙ 
γα] τ [οβϑαιηααθ ᾿πηροῦπ [αοΐο οθρογαηῦ. Ῥαρπδ, δαΐθιῃ 
ΘΟΙΉΤἶββἃ οϑ, αἀἃ ΒΌρΘΥαῦ ΘΥΤΘΟΙΒΆΠ1 ΟἹ 1 ἀθχύγο ΘΟΥ̓ΠῸ 
ουδηῦ δὰ ὉΥΡΘΠῚ, ΤΘΙΙΑῸΙ ΡΘῚ Ροπΐθμῃ, ααἱ δα ΟἸγ Ωρ  Θατη᾽ 
γί Ἡθ]οΥπα ἔογθθαῦ, ἰγᾶηβ πάρα οοπἤαπρογαμθ. ΟποῸ5 
σατῃ ἀοἸοοία ΑΘ] ΘΠΒ1.Πὶ τηϑ85 ρομΐθ ἰηὐθυ θυ 8 υϑ]]οῦ, 
οὐ ᾿ρϑᾶὰ οὖ μβϑυβ Αδχίγὶ ΟΟΥΠῚΒ 15 ἴπΡΌΠ] ΟΟΠΎΘΥβα, δϑβὗ. 
Θυδ ΤΥ δηϊπηδαγνουξα ΟΠ Γι ϑΙΘΟἤτ5. ἃ 511 70 ΟΟΥμΙ 58π0- 
ΟΟΥΡΙββθῦ, ΟΠ ΡΘΙΟΙΒ. ΟἸΓΟαπιγθηΐα8. οὖ ΟΟΟΙβὰ8 αϑὺ (Υ̓] 
101). υδθ ἄσπιὶ ἤυαμὺ Δ }1Π}18 ΤΘϑαχηρ 8 οἰϊαηη 11, ααἱ 
δα ἀσῦθαι οοπΐπσογταηῦ, ΑὐΠΘΏΙΘηΒΙ 5. 56. Ορροβαρθγπηῦ οὐ 
Ῥᾶγΐθμν ΒΠΟΥ ΠῚ δ ΟΥοΙτη ΠΤ] ΒΟΥ αὖ, Θχὶβυηϑηξθ5 ἀθβθυ ΠῚ 
ΘΌΠΏ 6588 οὖ ἴδ0:16 ΘΧΡΌΡΏΔΙΙ ΡΟο886θ. Εὖ οἱ ρχοραρμπᾶ- 
ΟαΪα μη ΥΘΥουᾶ. ΘΘροΥ αὐ, ᾿ρϑαπι δαΐθμη ΟΥΟΙαη ΠΟΙΏΪΠ 
ΟΔΡοΥθηῦ, ΝΙοΙδΒ, ααἱ ἴῃ 60 ἀθσγούδηβ σϑ]ϊοῖτιβ οσαῦ, ργο- 
ΒΙθαϊῦ. τη] απ οὐϊδηι Βα 5: αϊαμπη σϑηϊγοῦ Θουαμῃ, 4] 
ΘΥΥΔΟΌΒΔΠΟΒ δ ὈΓΌΘΩ ρθυβθοαθ ογαηῦ, οὖ Αὐπθπ θα} 
Οἰδββ18, αὖ σοηδβίϊξαξιπι ουαῦ, ἴῃ τπδσπιαμη ρου: πᾶγὶρσατγθύ, 
ΟἸΏΠ8. ΘΥΥΔΟΌΞΘΠΟΥΙΠΙ ΘΧΘυοἰ 8. ἴῃ ΥΌθιη στρα (ΥἹ 102). 
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Ωυϊ οὑπὶ ΟἸΓΟΌΧΩΤΛΙ ΠΟΊΟΙΣ 56 ᾿ΠΠΡΘΑΥΘ ροβ86 ἰδ 48- 
Βρθυδυθηῦ, Αὐπθηθη805. Π11110 ργομ θθαΐθ τη οπθα δὰ 
δα Βύ Θ] θα ΕἸ ΡῚΡ ΟΙΔΓ γα. ΟΥ̓ΘΡΙαἸπθιη ἔαούδηι ἀϑα 8 δ ταδρηττα 
Ῥονύατα ἰὼ ρϑυποθραηῦ, τὖ ΡΘΙ Ρ]δηϊ θη, τ] ΒΥΤΪΟΥΘ 
Τα ηθηῦο Ορ8 6886 ὙἹαθγθίθυ, ἀπρ]1Οθη ταυχατῃ (τεῖχος 
διπλοῦν) θΘχϑβίγαθγθπῦ (ΥἹ 108, 1). Οὐπι ἰρίδαν ἴῃ ἰαπίο 
αἸΒΟΥΙΓΠΘ ΤῈΒ ΘΥΥΘΟΙΒΒΠΟΥΙΩ οϑβθηῦ, αὖ ΘΌΡΙΘΧ ΤΠΌΧῚΒ 
Ῥογύαση τηϑρατη ἰδηΐαπι ἼῸπ αὐξπρογθῦ, Τηυγ5 δαΐθχῃ, 
ααθηη Τ͵ΥΟΡΊΠΙ γ Υβὰ8 ἀπο] οὈθρύμσμη ΟΡΘΥΘ ᾿π θυ 580 γ6]}1- 
αὐθγϑηῦ, αὖ δα Θὰμη αἱ δα τηϑρπαμη ρουύαπι αἰσὶσθυθύντ 
ΘΧΒΟ ΘΠ ἀὍ]Ω 586 ΘΟμγΘΥ θυθεύ, ὈΥΘΥΪ ὑθηηροῦθ ῬΘυῆοὶ ροββϑῦ, 
Ομ 8 τηϑὶοῦθπὶ οἷὰβ ρᾶγίθπι δϑα!βοδηάδηι 18ρ1465 ἷπ 
βύγαθιη ΘοΟηρθδίϊ, ταῦθα ῬΔῚΒ ρογέθούα δῦ βϑιηϊρουΐθοία 
οβϑθὺ, αὐηρρὰβ ἂἃὺ Ηϊπηθῖα ρῥγοΐθοιαβ 115 ϑαχι]ο γϑηϊῦ. 
1 ροβίαθδμπι ΕρΙροΙα5. δα Επασγϑίατα θοάθιῃ Ἰοοο αὰο Α{Π8- 
ὨΪΘΗ865 Θϑοθπαϊῦ, δὐαθπη οὰπὶ Θγγϑοῦβαηθ οοηίτα ΑὐΠ8- 
ΠΙΘΗΒΙ ΠῚ ΤΩ] ΟΠ 6 ργοϊθούαβ θοῦ (ΥἹ1 2, 4). Οὐτὰ δαύθηι 
αἰχίαθ 8018 ΠῚ ΒΟ ΙΧΙϑθθηῦ, ΟὙΠΡΡαΒ, απ Ξγγδοιβθη 095 
θυ 87 νἱἀθυθῦ, ἀρΟΎΘαῚ ΜΟῚ δβιι8 Θχϑγοϊὑπιμι ἴῃ Τ ιηθη]- 
ἰθίῃ αρᾶυχιύ. Νϑαὰθ ΝΊοΙδβ ᾿ἰπϑθοαύιθ δῦ, 564 δᾶ τησηϊ- 
ὑἸ]ΟΉΘΙΩ 5.81 1Ώ1]1065 τούϊπθραύ. ῬῬοβϑίβυο δαΐθια 416 6γ]- 
ἸΡΡαΒ τηϑίοῦθ ΘΟΡΙΔΥττη. ραγίθ οοηύγα, ποβίθβ, Π6 8110 5πὉ- 
γϑηϊγθηῦ, ῥγοϊθούαθ ραῦύθιη δα πδηη δα Γιᾶρ 411 οδβίθ!] τα 
τηϊϑιὺ ἰᾶααθ θχραρπαγιὺ (ὙΠ 8). Ῥοίπᾶθ ϑυυϑοιβδηὶ οὐ 
ΒΟΟ] 80 ΟΧίθυΟΥΘ ΟΥΡῚΒ τη} 1016 1π ΟΡ] ΠῚ ΤΌΤ ΌΙΩ 
ΒΙΤΩΡΙΠΊΟΘΙῚ 5116 γ8]18 (τεῖχος ἁπλοῦν ὙΠ 4. 1. 11, 8) βυγβύϊῃ 
ῬΘ᾽ ΕΡΙροΪα8Β ἀποθθδηῦ θϑάθυη ἔδγθ ΥὙϑρΊοηΘ αὰῶ ἀηΐθα, αὖ 
ΑὐΠΘΒΙΘμΒΙαΠη σούϑιιβ ΤΥΟΡΊαΤη. τα] ] ποιὰ ἰπἰθυοὶ ρουθηΐ. 
ΗΙ οη]πὶ Οὑτη ᾿πύθυη 80 δ]έθια ραυῦΐίθ τηπηϊοπθα 86 
τη  αη ῬΟΥ ΠῚ ῬΘΥἀυαχιββοηῦ, ΥὐΥϑυ8 δα βαρύθῃί δ] 
ΟἸΓΟΌΙΩΤ ΠῚ ]ΟΠ18. ὈΥΘΟΒΙαΠ) ῬΘΥΠΟΙΘμ στη 86 οομγουίουθηῦ. 
Οὐϊὰβ ρδυΐθηι ᾿πῆγτηδτη οὖ ϑθιρουϊθοίδτη οὕτη ΟὙἹΡΡῸΒ 
ἔγυδύχα ϑαουθαβ θβϑθῦ, δι ΠΟΘ. πὶ οχϑίγιχουπηῦ (ΥΠ 
4, 8). ΝΙοῖαβ δαύθηα οὑτα ροβὺ ΟὙ]ρΡΡὶ δαἀνθμύαμπι ΘΠΙ ΤΑ ΤΩ 
8 ὈΘΙ]τα τηδυϊ ]γητπη Τη8 015 ϑαγογουθῦ, Ῥ]ΘΙΩ ΥΩ 
ῬΥΟΙΜ ὙΠ 1Π ΤΠΒΡΉ ΠῚ ΡΟΥ ΠΏ ῬΥΟΙΠΙΠΘΉΒ ΤῸ Π1γ8 46- 
οΥθυτῦ οὐ ὑχιριτιβ οδβίβ]}18 101 θχϑϑαιποδίβ δυταδυηθηΐδ Ρ]θγδ- 
α.Θ ἴῃ 115 ΤΘροϑι οὐ Πϑυ]ρΊδ τηϑ ρα ΠΥ ΘΒα 116 γΘ]ΟΟΘΒ 1110 1Π 
βύθθϊομθ παῦθραὺ (ὙΠ 4, 4. δ). Αὐ ΟΥ]ρριβ 5ἰπηα] τη ΌΙη 
ὑγϑηβυθυβαπι Θχϑίγπιθαῦ οὖ ϑ05 ϑηΐθ τη} 1 ΟΠΘΤη ΠΏ 8ΟΙΘΙΩ 
Ῥγοάποθοαύ. Τύδατπθ ἄπο ῬγΟΘ118, ΘΟΙΊ 588, Βα πὖ, ΘΧ ΟἼΟΥ ΤΩ 
ῬΥΙΟΥΘ οὑτὰ ΑὐΠΘΠΊΘΏΒ65 ν]ούουθϑ ἀἰβοθβϑιββθηῦ, δ]ΐθυο 18, 
ἀθυτοῦ βαπύ, τὖ ᾿ηρ Θά γ6 ἴθ ΠῸΠ ῬοΟββθηΐ, αὐ ἸΠ5Θα ΘΗ 
ποοΐθ ἸρΡΒΟΥαΤη τα] Π] Ομ Θὰ ΘΥΥΘΟ581 88 αἰέν ρογγθοὺδ 
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φῬυδδυογίογθαὺ (ὙἹ1 ὅ. 6). Τοῖπᾶθ οαμι (ΟΥ̓  Π]ΟΥ τη 8]]ΟΥαπι- 
4π δυχ]ϊα Δαγθηϊββθηῦ, θουτπι ΟΡΘ 81 ΘΥΥΘΟΌΒΘΩΙ ΥῈ]1- 
αδπι ὑγϑηβυθυϑὶ ΤΩῸΠ} Ῥαγΐθη ἀβαὰθ δα βθρύθῃ:] ο] 6 ΤᾺ 
ἘΡΙΡοΙδυτιπι ΤηΔΥΡΊΠ6 ΠῚ, ὉῚ ἴῃ ὑπο ἀθϑἰπουθῦ, δα! βοανθυιηῦ 
(ὙΠ 7, 1). Ηἰἴο πιασὰβ ἀϑαὰθ 60 ταἰΐγσα ΑὐΠΘΠΙΘΏΒΙΠΠῚ 
τηῃἱ ϊοποιι ρογάποίαβ παρατείχισμα νοοαΐαγ (Υ11 11, 8. 
42, 4. 43, 1. 8). δ σὑϑῦο οαστῃ αἰγΓΟ ΤΉ. ΥὙἸΠῈ5 ΡΌΡΏΙΒ 
δα 14 ἐδιηρυβ ἴδοϊ5 ἀθὈ]1 ααθ θϑβθηὺ, οὺ ὐγυϑοῦβϑηὶ 8ὰ- 
ΧΙ ἀΥοθβϑθαπὺ οὐ ΝΙοῖαβ, ΟΠῚ ΘΟΥΈΤ ὙἹΓῸΒ 1Π Ἃ165. ΟΥ̓Θ68- 
6616, 5188 ἀθιαῖπαὶ υἱἹαθγθύ, Αὐμθπὰβ πη 108. οατηῃ δ) Ἰβύα]δ 
τηϊβὶῦ, απὑὰ ΑὐμθμΊθη865 46 τϑυστη ΘΟΠ]ΟΙΟΗμΘ. ΟΘγύουΘ8. ἴὰ- 
οογοῦ οὐ αὐ δυὺ γϑυοοδυθηὺ δχθγοϊϊαπι αὖ 5 Ὀ51618, αλἰὑΐθ- 
τοπὺ τόσα. Αἴαὰθ δὶ Εγυπιθἀοηΐθμι οτπὶ ἀθοθηι ΠᾶΥ]- 
Ὀπ5 οἰτοδ ΠΙΡΘυπατα 5οΙβυϊ πη βἐδῦ!Π} ΤῊ ἸΒΟΥ αὖ, {ΠΔ ΠΟΥ 
Θχϑγοϊ απ ΘΟΠΙρατϑυδηῦ, ααἱ ροβίθα Πθιποβίμθμθ ποθ ἴῃ 
ΒΙΟΙΠαπὶ ρῥγοβοϊβοθυθασ. [ηὐθυῖτη σγοῦθ ᾿πθαηΐθ ΟὙ]ΡΡαβ; 
ΟΠ 6Χχ 5᾽ΟΙΠα6. οἰνι αι θαβ δΌΧ. δ Δοοϊ γββοῦ, ΘΥΥΘΟΊ 5818 
ΡῬουβαδβὶῦ, αὖ Αὐπθμῖθη865 ἔθυσα ΤΠΔΥΙΑΘ [πὶ ΤηΔΡῸΟ ΡοΥῦΐα 
οὖ δὰ Ῥ]θιημηγυϊατη ἀροτθαθυθηῦαυ. Αὐἰατθ πϑυτῦτ8. αὐτάθτῃ 
ΘΟ ἰΠΙΐ|0 Υ8ΠῚ ΡῬΓΌΒΡΘΥΘ ΟΥΥΘΟΊΒΘΙΗΙ ΘΟ ββιββθηῦ, ῬοϑίγθηῸ 
ἐδῆηθ Ὁ Αὐπθηϊθηβιθα8 αἀθυ]οῦ ϑαηῦ; 856 Ῥ]ΘΙΠΙΥΥ]ΌΤΗ 
ΟΥΠρρὰβ. ἐθυγθβυυι 8 ΘΟΡῚ8 τϑρθηΐθ δαουίαβ ὑσὶ οδδβίθ! ἃ 
οορ᾿ύ, “αογαμα ἀπππὰ οπὶ ἀοβίγ αχιββθῦ, πὶ ἀπο ῦΌτ8. Τ6116 15 
Ῥγϑθβιαϊα οο]]οοανύ. Εοάθηη ἰθιηροσθ Αὐῃθη15 Του β ΘΠ 68 
οατη οἶαββθ οὖ θχϑύοῖθα ρτοϊθοῦαβ ογαῦ. πὶ ἀὰπὶ 1π 1] Π6Υ6 
Βαπύ, τὐθεαιη ἀρὰ ϑγγϑοιϑαβ ἰθυσα τηΔυΊα τι Ραρηδύατη οϑὺ 
οὐ ϑ'γυδουβδηὶϊ ἱπνθηΐο ΠΟΥῸ ΠϑΥΪαΠῚ ϑρραγαΐπ δα Ἰοοὶ 8ῃ- 
συβύϊαβ ΠΧ. ἃρύο ἴῃ ρουύτπ ΤΠΔΡΊΟ Ὑἱούου 8) ΠϑΥΔ]ΘΠῚ 
γϑρογίασιηῦ. [Ι͂ἢ ΒΒ ὙΘΥσὴ ΔΠρΊΒ 115 Ποιηοβύμθμθβ Αὐμπ6- 
ὨΙΘΗΒΙΡ8 δαγνθηϊδ. ΟἿ οὔτη νἱαϊββοῦ αὰὸ ἴῃ βίαύα τ68 
οββθηῦ, αὔδηη ΟΘΙΘΥΥΙ͵ΏΘ ἀρΘῚΘ ϑίαθαϊύ, Βο ἐθιροῦθ Αἰμο- 
ΠΙΘΗΒΙΌΌΒ., ΟὑΠῚ ὑὐΔΉΒΥΘΥ͂ΒΟ ΘΥΤΘΟΙΒΔΠΟΥ ΤΩ ΤΠΠ7Ὸ ἸΡΒΟΙΊΙΠΙ 
δα ΤΥΟΡΊαπι σατο ᾿χαρθαϊία θϑϑϑῦ, ἘΡΙΡΟ]15 τ] 1Οὐ15 ΘΔ ΠΡΟ 
Ἰπΐϑὺ ΘΔΥΓΙῚ ΤῸΡ65 δαβίγαθ5. οὖ τηᾶγθ ραΐθης 856. ΘΟμ ]Π6- 
Ῥαμὺ (οἵ. δάη. ὙἼ1 48, 1), Ξγυδοῦβδηϊ ϑαῦθπι οὰτὰ δα α6- 
Γεπἀθπάατη ἘΠΡΙΡΟΙ γατ δα ϊθαπι ΡΥΌΡ6 ΕἸ γα] τιγη τὰ] 0] ΟΏ ΘΗ 
(τείχισμα ὙΠΟ 48, 4) οχβίγαχογδηῦ ᾿θΐααθ ΡΥ ϑι απ 60110- 
οαγθύδϑηῦ ἔπτη δηΐθ ΠΤ ὑΥΒΉΒΥΘΥΒαΤῚ ὑυ]ἃ ΡΥΟΡΌΡΊΘΟΙΪ8, 
(προτειχίσματα ΝἼΙ 43, 4. 6) οοποίϊδαθγδηῦ, ἴῃ απ] 05 ἐγ1Π8, 
ἸΡΒΟΥΆΤῚ ΒΟΟΙΟΥΠΤη]π6 οαδίσα (Υ1| 48, 8) ογαηύ. [πΐϑὺ Πᾶθ0 
Ῥτοραρηδοια]α οἱ ἘΣΌΥΥΔ]1 τη! ]οπθιὴ αο]θοία 1116 βθχοθηΐο- 
Ταγα ΤΠ πι τηϑηὰ8 Θχουραραὺ (11 43, 4), οαἱ τηδηἀαΐατα 
οσαΐ, αὖ ΕΡΙΡΟΙαγαμ οαβίοαϊατη ἀρογθηῦ. Το οϑύβθηθβ Ἰρ1- 
ΤᾺΣ ῬΥΓΙΠΊΙΩ ΘΧ ΟΔΠΡῸ 1110 11 Θ8Π1 ῬΔΥ 61 ΠῚῸΧῚ ὑΥϑηΒΥΘΥΒὶ; 
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ααδ8 ΘΧΙΘΙΙΟΥΣ ὉΓΌῚΒ Ὑππ 1 010}1 οομίσαδ ογαῦ, ἱπυϑϑὺ αὐ- 
αἀ Τη8 ΟΠ] 18. Θδπ ἰθηιίαυθ. ΟἿἹ οοπδύμθ ΟΌΠΩ 11 ἸΥΥΙ ΠῚ 
οοοΙϊαϊδβϑθῦ, ποούασπο ᾿πηροῖα ἘΡΙΡΟΪὰΒ Δρρυθαὶ αἴαθ ὃχ 68 
ΡῬαγίθ τπαγαπ 1ΠΠπ|πὶ ΟΡΟΥΘ ἀθοσθυιῦ. Τδαπθ οἰγοᾶ ΡΥ ΓΉΔΙ 
Ὑ]ΡΊΠ8ΠῚ ΡΘΙ ΑΠΔΡῚ γ8]]6 πὶ Θχθυοιθαπι δὰ ΕΠαγγα] απ 886- 
αυχιῦ, οὖ ΟΠ] ῬΤῸΡΘ ΘΠῚ ἃ 1Π6171ἅ160 ΕΙΡΙΡΟΙα 8. ϑοθηα]βϑθί, 
ῬΥΪαβαῦδα ουβύοαθβ, ΟἋἹ 101 ἴῃ ῬΥΔΘΘΙΪΟ ογϑηῦ, 14 βϑηὐ- 
τϑηΐ, ᾿ρβϑιὴ ΥΥΘΟ ΒΘ ΠΟΤ] ΠΤ] Ὁ]1ΟΠΘ πὶ ΟΘρΙῦ, ἀθ᾽πΠ 46. ρῥγῸ- 
ΘΎΘΒΒΒ 1086. οὑπὶ ΑὐΠΘΠΙΘΉΒΙυι5 βοχοθηΐοβ, γϑϑιβίθυθ οοηδῦοβ 
ἔυρσανιῦ οὐ δα οχραρηδηάδ ργορασηδοιϊα 56. οομγογύῦ, 16]1- 
αἿ1 δαίθπι βιπηπ]δία τι δϑοθη θυ απῦ, ΟΧύγθ 8] ΤΠῸΥῚ ἰγϑη8- 
ὙΘΙΒΙ ρᾶγύθιη, απᾶ8θ0 ΕἸΡΙΡΟΙΘ ΤΩ ΤΠΔΥΡΊΠ6 πὶ βΘρθ Ὑ] ΟΠ 8] 6 ΙῺ 
αὐππησθθαί, ΔΡΟΎΘΘΒΙ Βαηύ. 564 Ποηηοβίμθηθβ οὗ Αἰπθμίθη- 
565 ΟὟ ΡΥΤΠΤΠῚ 608, αὖἱ ΘΧ ΡΓΟΡΌΡΉΘΟΙ]15 ΟὈυ απ ᾿σϑυϑηΐ, 
ΥΘΡΡυ] ϑθθηῦ, ᾿ποοηϑιἀουαῦπαθ οὖ ἀ15501 015. ΟΥΑΙ ΡΒ. αὐ8Πῃ 
ΟΘΙΘΥΥΪΠῚΘ ὈΥΟΡΎΘΒΒΙ ἃ Βοροίϊβ, ααἱ ὈΥΠῚΙ ΘΟΥῸΠῚ ᾿ηΘὕ ΠῚ 
ΒαΒΟ ΠΟΘ δμῦ, ἴῃ ἔπρϑμ ΘΟΠΥΘΙΒΙ βαηύ, Αὐαὰθ ἰδηΐα ἀθ1πα8 
βϑοαία οϑὺ θούση ΡΟΥ αυαίο, αὖ οὑπὶ τηᾶρπδ Οἶϑαθ 6Χ 
ΕΡΙΡΟΙ5 ἀθιοογθηῦαν, [Τίδαθθ ΑἰΠΘηΙΘηβίθη ἀ668 ΟἸΊΪ858 
ΟΡρΡυρπδύίιομθ 46 σράϊία ἀθ] 1 ΌΘΥγ 6. οοδοῦ! βαμπί. 

ΟοΥσοηαδ. 

Τυροιποίδθ δυτογ δέ ρου ποῖα ἀδχίγαθ ουΐαιια ρϑρίηδθ ρΡίασαίδδ 
βοχίδα ΕἼΤΟΣ Σ ϑιρουβουρίαπι δϑύ ρτὸ ΕΤῸΣ Τ, 
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ΘΟΥΚΎΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ. 

(ΧΙΧ, Ἑνὸς δέον εἰκοστὸν ἔτος τοῦ πολέμου. Δ. Θέρος.) 

89) Ζ“ιάϑεσις τῶν ψυχῶν τῶν ᾿Αϑηναίων, ἀγγελϑείσης τῆς 

ξυμφορᾶς, καὶ παρασκευαὶ αὐτῶν. Κεφ. α΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. β'--ς-΄. 

1) Οἵ Ἕλληνες πάντες πρὸς τὴν ἀγγελίαν ἐπηρμένοι ἦσαν, 
χαὶ οἵ Πακεδαιμόνιοι μάλιστα ἐϑάρσουν. β΄. 

2) Ἄγιδος στρατεία ἐς Οἰταίους καὶ ᾿ἀχαιοὺς τοὺς Φϑιώτας. 

οἵ Πακεδαιμόνιοι ταῖς πόλεσι ναὺς προστάσσουσιν, γ΄. 
8) ᾿ἀντιπαρασκευάζονται δὲ καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι καὶ τὰ κατὰ 

τὴν πόλιν ἐς εὐτέλειαν ξυστέλλονται. δ΄. 
4) α) Πρῶτοι Εὐβοῆς καὶ Λέσβιοι ὡς ἅγιν περὶ ἀποστάσεως 

ἀφικνοῦνται. κεφ. ε΄. 8 α΄-- γ΄. β) Αἴοι δὲ καὶ ᾿Ερυϑραῖοι 
2 ΄ ΄ ᾿ ΄ “" ᾿ ΄ 
ἐς Πακεδαίμονα τρέπονται. 8 δ΄. ε. οποι καὶ Φαρναβαξου 

πρέσβεις παραγίγνονται. κεφ. ς΄. 8 α΄. ἅμιλλα μὲν οὖν γ) 
γίγνεται ἐν Μακεδαίμονι" οἵ δὲ Χῖοι προτιμῶνται ξυμπράσσον- 

3 κι ύϑ , ΄ - , ΄ 
τος αὐτοῖς Αλκιβιάδου. δυναμις σεισμοῦ. ὃ β'--ε΄. 

ΧΧ, Εἰκοστὸν ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. ζ΄ -- ξ΄. 

Δι Θέρος. Κεφ. ξ΄--κη΄. 

1) Πρῶτος στόλος τῶν Λακεδαιμονίων ἐς τὴν Χίον, ὃν 
᾿Αϑηναῖοι ταράσσουσι καὶ ταῖς ναυσὶν ἐν Πειραιῷ τῆς Κοριν- 
ἁίας ἐφορμοῦσιν. ζ΄ --τα΄. 

2) ᾿Δλκιβιάδης Ἔνδιον ἔφορον πείσας μετὰ Χαλκιδέως Πακε- 
δαιμονίου καὶ πέντε νεῶν ἐς Ἰωνίαν ἀνάγεται. ιβ΄. 

8) Αἴ ἀπὸ τῆς Σικελίας Πελοποννησίων νῆες ἐς Κόρινϑον 
καταπλέουσι. ιγ΄. 

4) Χαλκιδέως καὶ ᾿ἀλκιβιάδου ἀφικομένων ἐς τὴν Ἰωνίαν 
Χῖοι καὶ Ἔρυϑραϊζοι καὶ ὕστερον Κλαξομένιοι ᾿ϑηναίων ἀφ- 
ἐστανται. ιδ΄. 

ΤΗυογαϊαϊθ ΥΟ]. ΙΥ͂. Β5οοί, 11, 1 
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δ) ᾿4ϑηναίων ΠΡ ΠΒΟΤΝ περί τε χιλίων ταλάντων καὶ τοῦ 

ναῦς ἐπιπληροῦν τε καὶ ἐπιπέμπειν. τε΄. 
θ) Στρομβιχίδου ᾿4ϑηναίου Χαλκιδέα φυγόντος καὶ ; ΤΊ τοὶ 

ἀφίστανται, ὧν τὸ πρὸς ἤπειρον τεῖχος καϑαιρεῖται. 1": 
Πὴ Μιλήτου ἀπόστασις Στρομβιχίδου καὶ Θρασυκλέους 

ὑστερισάντων. ιζ΄. 

8) Πρώτη ξυμμαχία Λακεδαιμονίων καὶ βασιλέως. ιη΄. 
9) Χῖοι Διομέδοντι μὲν ᾿ἀϑηναίῳ ἐπιτυχόντες τέσσαρας 

ναῦς ἀποβάλλουσιν, ὕστερον δὲ “έβεδον καὶ Ἐρὰς ἀφιστᾶσιν. εϑ'. 
10) Ἐπέκπλους τῶν ἐν τῷ Πειραιῶ Πελοποννησίων νεῶν. 

᾿ἈἌἀστύοχος γίγνεται ναύαρχος Πακεδαιμονέων. κ΄. 8. α΄. 
11) Τισσαφέρνους ἀναχωρήσαντος “ιομέδων Τηΐοις μὲν 

σπένδεται, Ἐραϊς δὲ μάτην προσβάλλει. 8 β΄. 
19) Στάσις τῶν Σαμίων, οἷς ᾿4ϑηναῖοι αὐτονομίαν ψηφί- 

ξονται. καί. 
18) Οἱ Χῖοι καὶ ᾿στύοχος Μέσβῳ ἐπιχειρήσαντες ἄπρακτοι 

γίγνονται" καὶ μὴν καὶ Κλαζομεναὶ ᾿4ϑηναίοις πάλιν προσχω- 

ροῦσιν. κβ΄. κγ΄. 
14) ᾿4ἀϑηναῖοι ἔν τε Πανόρμῳ τῆς Μιλησίας Χαλκιδέα ἀπο- 

κτείνουσι καὶ ἐς Χίον ἀποβάντες διαπορϑοῦσιν. ἡ πρότερον 
εὐδαιμονία καὶ σωφροσύνη τῶν Χίων. ἔνιοι ἐγχειροῦσιν αὐτοὺς 
πάλιν πρὸς ᾿Αϑηναίους ἀγαγεῖν. κδ΄. 

15) Στρατεία ᾿“ϑηναίων τε καὶ ᾿Αργείων ἄπρακτος ἐς Μίλη- 

τον τῶν ἀμφὶ Φρύνιχον στρατηγούντων. κε΄ --αζ΄. 
16) Οἵ Πελοποννήσιοι Ἴασον ἕλόντες καὶ ᾿ἀμόργην ξωγρή- 

σαντες τοῦτον τε καὶ τὸ πόλισμα Τισσαφέρνει παραδιδόασι. 

Πεδάριτος καὶ Φίλιππος. κη΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. κϑ'- ξ΄. ᾿ 

1) πόσην τροφὴν Τισσαφέρνης τοῖς Πελοποννησίοις ἢ 

διέδωκεν ἢ πρὸς Ἑρμοχράτη διενεχϑεὶς ὡμολόγησεν. π΄. 
2) Οἵ ἐν Σάμῳ ᾿4ϑηναῖοι οἴκοθεν βοήϑειαν δεξάμενοι τὸ 

μὲν τοῦ ναυτικοῦ ἐπὶ Χίον πέμπουσι, τὸ δ᾽ ἐν Σάμῳ μένει. λ΄. 
8) ᾿ἀστύοχος Πτελεῷ καὶ Κλαζομεναῖς μάτην ἐπιχειρεῖ" αἵ 

δὲ ταῖς Κλαξομεναῖς ἐπικείμεναι νῆσοι διαρπάξονται. λα΄. 

4) Λέσβιοι μὲν ᾿“οτυόχῳ παλιν πράσσουσι περὶ ἀποστάσεως" 
Χῖοι δὲ καὶ Πεδάριτος ἀντιλέγουσι. 1β΄. διόπερ ὁ ᾿ἀστύοχος 
τοῖς Χίοις ἀγαναλτῶν, προσβαλὼν Κωρύκῳ καὶ Ἐρυϑραῖς ἐς 
Μίλητον κομέξεται. λγ΄. 

8) Πλοῦς τῶν ἀπὸ Σάμου ᾿ἀϑηναίων, οἱ περὶ Χίον χειμά- 
ξονται. 1δ΄. 

6) Ἱπποκράτης ὃ Λακεδαιμόνιος ἐκ τῆς Πελοποννήσου ἐς 
Κνίδον ἤδη ἀφεστηκυῖαν καταπλεῖ, καὶ ἐξ μὲν ναῦς ἐς Τριόπιον 

πέμψας ἀποβάλλει, τὴν δὲ Κνίδον σώξει. λε΄. 
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1) “ακεδαιμονίων εὐπορία, οἱ πρὸς Τισσαφέρνη ἄλλας 
ξυνϑήκας ποιοῦνται. λ:΄. 

Αϊ δεύτεραι ξυνϑῆκαι Πακεδαιμονίων καὶ βασιλέως 4α- 

ρεέου. λζ΄. 

8) Οἱ ̓ ἀϑηναῖοι ἐς Χίον ἀποβάντες Ζελφίνιόν τε τειχίζουσι 
καὶ τοὺς Χίους ᾿ἀστύοχον μάτην ἐπικαλουμένους ἐς μεγίστην 
ἀπορίαν καϑιστᾶσι. Μιλήτῳ γίγνονται ἐπίπλοι. λη΄. 

9) Ἔκ τῆς Πελοποννήσου ᾿Δἀντισϑένης καὶ ἕνδεκα Σπαρ- 
τιατῶν ξύμβουλοι ὡς ἐπὶ ᾿Γωνίας καὶ ἐντεῦϑεν ἐφ᾽ Ἑλλησπόντου 
πλευσόμενοι, δηήλῳ προσβαλόντες καὶ πρὸς τὴν Κρήτην ἀπο- 
τραπόμενοι ἐς Καῦνον καταίρουσι. 19". 

10) Τοῖς Χίοις μέγιστα κακουμένοις ᾿στυοχος πολλάκις ἐπι- 

κληϑεὶς τελευτῶν ὥρμητο μὲν βοηθεῖν" ἀκούσας δὲ τὰς ἐκ τῆς 
Πελοποννήσον ναῦς ἐς Καῦνον παραγενέσθαι, ἐκεῖ πλέων Κῶν 
τε ἐχκπορϑεῖ καὶ ἐς Κνίϑον καταίρει, ὅϑεν πρὸς Σύμην ἐπὶ 
Χαρμῖνον κομίζεται. ὁ δὲ πρῶτον ἐν τῇ μάχῃ ἐπικρατήσας 
ὕστερον ἐς φυγὴν καϑίσταται" καὶ ᾿ἀστύοχος ταῖς ἐκ τῆς Καύνου 
ναυσὶ ξυμμίγνυσιν. μ'- (β΄. 

11) Οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ μάλιστα Λέχας Τισσαφέρνει ἐν 
Κνίδω περὶ τῶν σπονδῶν ἀμφισβητοῦσιν. ὁ δὲ ἀπέρχεται δι᾽ 

ὀργῆς. γ΄. 
12) Στρατεία Πελοποννησίων ἐς τὴν Ῥόδον, ἤνπερ πείϑουσιν 

ἀποστῆναι ᾿Αϑηναίων. οἵ δὲ ὑστερήσαντες μάτην τῇ Ῥόδῳ ἐπί- 
πλους ποιοῦνται. μδ΄. 

18) ᾿ἀλκιβιάδης παρὰ Τισσαφέρνη ὑποχωρήσας πρὸς αὐτὸν 
τῶν Πελοποννησίων κακοῖ τὰ πράγματα, τήν τε μισϑοφορὰν 
ξυντέμνων καὶ ἐκείνῳ παραινῶν αὐτοὺς περὶ ἑαυτοὺς τοὺς 
Ἕλληνας κατατρῖψαι. με΄. ως΄. 

14) Ταῦτα δὲ ᾿Αλκιβιάδης ἔπρασσε τὴν ἑαυτοῦ κάϑοδον ἐς 
τὴν πατρίδα μηχανώμενος, ὅπου καταλῦσαι τὴν δημοκρατίαν 
ἅμα σπεύδει. μζ΄. 

16) Πρῶτον μὲν δὴ ἐν Σάμῳ ξυνωμοσία γίγνεται, ὅπως 
ὀλιγαρχίαν καταστήσουσι. μη΄. ὃ α΄. β΄. 

16) Φρύνιχος μὲν τοῖς ἀπὸ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου ἀντιπράσσει" 
8 δ΄ -- ς΄, οἵ δὲ ξυνωμόται ἐμμένοντες τῇ προαιρέσει τοὺς ἀμφὶ 
Πείσανδρον πρέσβεις ἐς ̓ ϑήνας παρασκευάξονται πέμπειν. μϑ'΄. 

17) Τότε μὲν δὴ Φρύνιχος τά τε ἀλκιβιάδου ᾿ἡστυόχῳ μηνύει 

καὶ προδοσίαν μελετᾷ ᾿ἀστύοχος δὲ πάντα ταῦτα τῷ ᾿ἀλκιβιάδῃ 
ἐξαγγέλλει. ν΄. Φρυνίχου πάλαισμα, ὅτε τὴν ᾿Δλκιβιάδου ἀπι- 
στέαν ἤσϑετο. διόπερ Σάμος τειχίξεται, καὶ ᾿Δλκιβιάδης οὐ πιστὸς 

δοκεὶ εἶναι. να΄. 
18) ᾿Αλκιβιάδης Τισσαφέρνη μεμνημένον τῆς ἐν Κνίδω δια- 

φορᾶς ᾿Αϑηναίοις φίλον ποιεῖν ἈΘΟΟ ΡΥ ΡΙΟ, νβ΄. 

19) Οἵ περὶ τὸν Πείσανδρον ἐς ̓ ϑήνας ἐλϑόντες τῷ δήμῳ 
15: 
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καίπερ πολλῶν ἀντιλεγόντων παραινοῦσιν ἐς ὀλίγους τε τὰς 
ἀρχὰς ποιῆσαι καὶ ᾿Αλκιβιάδην καταγαγεῖν. νγ΄. 

20) Πείσανδρος μὲν ὡς Τισσαφέρνη καὶ ᾿Δλκιβιάδην πέμπεται, 
ἀντὶ δὲ Φρυνίχου καὶ Σχαιρωνίδου Πέων καὶ Ζιομέδων ἄρχοντες 
καϑίστανται. νδ΄. 

21) Οὗτοι μὲν οὖν ἐς Ῥόδον ἀπόβασιν ποιοῦνται. τοῖς δὲ 

ἐνθάδε Πελοποννησίοις ἀγγέλλεται ἡ μεγίστη τῶν Χίων ταλαι- 
πωρία, ἔνϑα Πεδάριτος ἀπετεϑνήκει. νε΄. : 

22) Οἱ περὶ τὸν Πείσανδρον τῷ Τισσαφέρνει ἐς λόγους 
ἐλϑόντες περὶ ὁμολογίας ᾿4λκιβιάδου τεχνάσματι ἄπρακτοι γί- 
γνονται. νς΄. 

28) Τισσαφέρνης ἐς Καῦνον παρελϑὼν πρὸς Πακεδαιμονίους 
τρίτας σπονδὰς σπένδεται. νζ΄. 

Αϊ τρίται σπονδαὶ Πακεδαιμονίων καὶ βασιλέως ΖΙαρείου. νη΄. 
Μεϑ' ἃς Τισσαφέρνης δοκεῖ παρασκευάξεσϑαι ὡς τὰ ἐπηγγεῖ- 
μένα διαπράξων. νη΄. 

24) Βοιωτοὶ μὲν ᾿Φὡρωπὸν Ἐρετριέων, οἵπερ ἀπόστασιν ἐνεϑυ- 
μοῦντο, ξυμπραξάντων αἱροῦσιν οἵ δ᾽ ἐκ 'Ῥόδου Πελοποννήσιοι 

ἐς Χίον βοηϑήσοντες πρὸς ιέλητον ἀφικνοῦνται. ξ΄. 

ΧΧΙ, Πρῶτον καὶ εἰκοστὸν ἔτος τοῦ πολέμου. Θέρος. 
Κεφ. ξα΄ -- ρϑ΄. 

1) Ζερκυλέδας μὲν ἐφ᾽ Ἑλλήσποντον παραπέμπεται, Χῖοι 
δὲ Λέοντα ἄρχοντα λαβόντες οὐ κακῶς ναυμαχοῦσι. ξα΄. 

9) Ζερκυλίδας Ἄβυδον ἀφίστησι καὶ ὕστερον καὶ Μἀμψακον" 
ταύτην δὲ Στροωυβιχίδης ἀναλαμβάνει. ξβ΄. 

8) Οἱ Χῖοί τε ϑαλασσοχράτορες μᾶλλον γίγνονται καὶ 

᾿Δστύοχος ἐπίπλουν τῇ Σάμῳ ποιεῖται. ἕγ΄. 8. α΄. β΄. 
4) Ἢ ἐν ϑήναις δημοκρατία καταλύεται, ἀνθ᾽ ἧς ἀνδρῶν 

τετρακοσίων καϑίσταται ἀρχή. ἕγ΄. 8. γ΄ -- ξϑ'. 
α) Οἵ περὶ τὸν Πείσανδρον καὶ οἵ ἄλλοι οἵ ἐν τῇ Σάμῳ 

ξυνωμόται ὀλιγαρχίαν καταστῆσαι βουλεύονται. ἔγ΄. 

διόπερ Πείσανδρος μὲν ἐς ϑήνας ἀποστέλλεται, Ζιει- 
τρέφης δὲ ἐς τὰ ἐπὶ Θρᾷχης. τὰ ἐν Θάσῳ ξυμβάντα, 
ἥπερ τῆς δημοχρατίας ἀναιρεθείσης ἀφίσταται. ξδ΄. 

β) Τὰ ἐν᾿ϑήναις τοῖς ἑταίροις προειργασμένα. ᾿ἀνδροκλέ- 
ους φόνος. περὶ πεντακισχιλίων ἀρχῆς γίγνεται λό- 

γος. ξε΄. τῶν μὲν ἕταίρων δύναμις καὶ ϑρασύτης, 
τοῦ δὲ δήμου κατάπληξις καὶ ὑποψία. ἕς΄. . 

γ) Πεισάνδρου ἐλϑόντος πρῶτον μὲν δέκα ξυγγραφῆς αἵ- 
ροῦνται, ἔπειτα πάρεδροι πέντε, δι’ ὧν ἄνδρας τετρακο- 
σίους καταστῆσαι ἄρχοντας δοκεῖ. ξζ΄. ὀνομάξονται 

οἵ πλὴν Πεισάνδρου προϑυμότατα τὸν δῆμον καταλύ- 
σαντες, ᾿ἀντιφῶν καὶ Φρύνιχος καὶ Θηραμένης. ξη΄ 
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δ) Οἵ τετραχύσιοι τοὺς ἀπὸ τοῦ κυάμου βουλευτὰς τοῦ 
βουλευτηρίου ἐκβάλλουσιν. ξ΄. 

Ὁ) Οἱ τετρακόσιοι κατὰ Ἐράτος διοικοῦσι τὴν πόλιν καὶ 

πρὸς ἅγιν ἐπικηρυκεύονται περὶ διαλλαγῆς. ο΄. ὁ δὲ οὐδὲν 

ξυμβατικὸν ἀποκρινάμενος ἐκ ΖΙεκελείας πρὸς τὴν πόλιν στρατιᾷ 

πολλῇ μάτην καταβαίνει. οα΄. 
6) Τὸ ἐν Σάμῳ στρατόπεδον τῶν ϑηναίων τὴν δημοχρατίαν 

προαιρεῖται, ἐναγόντων Λέοντός τε καὶ «Πιομέδοντος καὶ Θρα- 

συβούλου τε καὶ Θρασύλλου. οβ΄ -- οζ΄. (Ὑπερβόλου φόνος. ογ΄. 
Χαιρέας. οδ΄.) 

1) Οἵ ἐν τῇ Μιλήτῳ τῶν Πελοποννησίων ἐν τῷ ναυτικῷ 

στρατιῶται ϑορυβοῦσιν ἀχϑόμενοι τῇ ἀπραξίᾳ. οη΄. τοιγαροῦν 
᾿ἀστύοχος ἐς υκαλην πλεῖ: Στρομβιχίδου δὲ ἐπανελϑόντος ἐκ 
τοῦ Ἑλλησπόντου πάλιν ἀποπλεῖ ἐπὶ τῆς Μιλήτου. οϑ'. 

8) Οἵ Πελοποννήσιοι ἀποστέλλουσιν ὡς Φαρνάβαζον Κλέαρ- 
χον ἔχοντα ναῦς τεσσαράκοντα, ὧν αἷ μὲν πλείους χειμασϑεῖσαι 
ἐπανέρχονται, αἵ δὲ Βυξάντιον ἀφιστᾶσιν. π΄. 

9) ᾿ἀλκιβιάδης ὑπὸ Θρασυβούλου ἐς τὴν Σάμον κατάγεται, 

ὅπου ὀλοφυράμενος καὶ μεγαλαυχήσας στρατηγὸς ἀποδείκνυται, 
καὶ τὸ μὲν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ πλεῖν διακωλύει, πορεύεται δὲ ὡς 
Τισσαφέρνη. πα΄. πβ΄. 

10) Καινοὶ ϑόρυβοι τῶν τε ἐν Μιλήτω Πελοποννησίων, οἵ 
τὸν μὲν Τισσαφέρνη δι᾽ ἔχϑρας ἔχουσιν, ᾿'ἀστυόχῳ δὲ τοσοῦτον 
ἐπιτιμῶσιν ὥστε Ζωριεῖ καὶ πληγὰς ἠπείλησε, καὶ τῶν Μιλησίων 
αὐτῶν, οἱ τὸ ἐν τῇ πόλει Τισσαφέρνους φρούριον αἱροῦσιν, ὅπερ 
“Μίχας ἀποδοκιμάξει. πγ΄. πδ΄. 

11) Μινδάρου ναυάρχου ἀφικομένου ᾿ἡστύοχος ξὺν Τίισσα- 
φέρνους τε πρεσβευτῇ καὶ ἙἭ ρμοχράτει καὶ Μιλησίοις τισὶν 
ἀποπλεῖ. πε΄. 

12) Ἐς Σάμον παραγίγνονται μὲν ἀπὸ τῶν τετρακοσίων 
πρέσβεις, οἷς λέξασιν ᾿Αλκιβιάδης ἤδη ἐπανεληλυϑὼς ἀδεῶς ἀπο- 
κρένεται, ἅμα δὲ καὶ τὴν πατρίδα μέγα ὠφελεῖ" παραγίγνονται 
δὲ καὶ οἵ ᾿ἀργεῖοι μετὰ τῶν Παράλων. πε΄. 

18) Τισσαφέρνης Ταμῶν καταλιπὼν ἐς ἄσπενδον πορεύεται, 
λόγῳ μὲν τὰς Φοινίσσας ναῦς ἄξων᾽ αὐταί γε μέντοι οὐκ ἔρχον- 

ται. ὑπόνοιαι περὶ τούτου. πξ΄. ᾿Αλκιβιάδης τῷ Τισσαφέρνει 

ἀκολουθῶν ἐπὶ Φασήλιδος καὶ Καύνου πλοῦν ποιεῖται. πη΄. 
14) Οἵ μὲν ᾿'ϑηναῖοι Θηραμένους καὶ 'ἀριστοκράτους μάλιστα 

προϑυμηϑέντων (πϑ'. "β΄ μετὰ τὸν Φρυνίχου φόνον (5β) καὶ 

μεγάλας ταραχὰς (Ὀβ΄ -- - -δ΄. ἘΞΎ τοὺς τετρακοσίους ᾿Ηετιώνειαν 
τειχίσαντας (5) καταπαύσαντες τοῖς τετρακισχιλίοις τὰ πραάγ- 

ματα παραδιδόασιν (-ζ)" οἵ δὲ Πελοποννήσιοι ναυμαχίαν τε 
νικήσαντες Εὔβοιαν ἀφιστᾶσι (-5} καὶ δι᾽ ᾿ἀριστάρχου προδοσίας 

Οἰνόην (-9.) λαμβάνουσι. πϑ' -- ν΄. 
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18) Μίνδαρος Θράσυλλον λαϑὼν ἐς τὸν Ἑλλήσποντον πλεῖ 
τ΄ --- οα΄, καὶ τῶν ἐκ Σηστοῦ ὑποφευγόντων ᾿ϑηναίων τέσσα- 
ρας ναῦς ἑλὼν ταῖς ἐξ ᾿βύδου σφετέραις ξυμμίσγει. οβ΄. 

10) Οἵ ᾿4ϑηναῖοι πᾶν τὸ περὶ Μέσβον καὶ Ἴμβρον ναυτικὸν 
ἐς Ἐλαιοῦντα ξυναγείρουσι. ογ΄. 

117) Ναυμαχία Μινδάρου καὶ Θρασυβούλου τε καὶ Θρασύλλου 

περὶ τὴν ἄκραν τὸ Κυνὸς σῆμα, ἢ νικῶνται οἵ Πελοποννήσιοι. 
οδ΄ --- ος΄. 

18) Οἵ μὲν ᾿4ϑηναῖοι Κυξικὸν τε ἀφεστηκυῖαν καὶ ὀκτὼ 
πλοῖα αἱροῦσιν, οἵ δὲ Πελοποννήσιοι ἀπόντων αὐτῶν τῶν ἐν 
Ἐλαιοῦντι σφετέρων νεῶν τὰς ἀκεραίους κομίζονται. ρξ΄. 

19) ᾿ἀλκιβιάδης ἐς Σάμον καταπλεῖ, καὶ “λικαρνασσέας τε 
χρήματα ἐκπράσσει καὶ Κῶν τειχίζει. ρη΄. ὃ α΄. β΄. 

90) Τισσαφέρνης ἐς τὴν Ἰωνίαν ἐλαύνει, ἔνϑεν μὲν τοὺς 
᾿Δρσάκου τοῦ ἑαυτοῦ ὑπάρχου φρουροὺς ὑπ᾽ ᾿ἀνδρίων ἐκβληϑέντας 
αἰσϑόμενος ἐπὶ τοῦ Ἑλλησπόντου ὡς τοῖς Πελοποννησίοις μεμ- 
ψόμενος διανοεῖται ἀπιέναι" πρῶτον δὲ ἀφικνεῖται ἐς Ἔφεσον. 

΄ 

ρη. 8 γ΄. δ΄. οϑ'. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ. 

1. Ἐς δὲ τὰς ᾿ϑήνας ἐπειδὴ ἠγγέλϑη, ἐπὶ πολὺ “ιάϑεσις τῶν 
ἢ 5. ὙΠ νι τ , - - ψυχῶν τῶν 

μὲν ἠπίστουν καὶ τοῖς πᾶνυ τῶν στρατιωτῶν; ἐξ ̓Αϑηναίων 

αὐτοῦ τοῦ ἔργου διαπεφευγόσι καὶ σαφῶς ἀγγέλ- Δ ρων 
᾿ τἀν εἰ “ἢ ͵ [ ᾿ ἀνρ;ς ἈΡΡΣ ; 0 

λουσι, μὴ οὕτω γε ἄγαν πανσυδὶ διεφϑαρϑαι᾿ ἐπειδὴ αὶ παρα- 
σκευαὶ αὐτῶν. 

λρ. 1. 8ὶ 1. μὴ οὕτω γε ἄγαν Ναῖ., αιοὰ οἰἰαπὶ ἃ 4} τα πη - 
ἀἴᾳαα ὁ πὶ αἶδ ἰμἰογρυθίαιο ἰθοίαπη γθοθρὶῦ ΒΟ κ, τθοίθ ΘΟ ΡΓΔΠΒ 1 
τῦ, 1 μὴ οὕτως ἄγαν ἐπιφϑόνως: μὴ οὕτω γε ἂν τοϊίαιϊ οοαα. 

πανσυδί Οα55. Αυρ. ΟἹ, εη. Το Τὸ, αι. Βερ. οἱ ἀποάθοϊηι 
4}, πασσυδί Ἐ. οὔσποσια τηοάο ἀρ νοϑίθγοβ ρἱμῃρὶ ἰθϑίϊβδ Εαβίδι!. 
δα 1. Π| 19. Δοιϊαβ Πιοηγβίαβ ἀρὰ θαπάθπι, ἰοοσση ἤπης δα αι- 
ὁ6η5, πανσυδεί 5ουῖθιι οἱ παντελῶς τϑᾶαϊῖ, ὙἹά. 11. ΧΙ 108. 124. 
ΠῚ 12. 29. 006, Ῥροηΐαιθ ΡΟ ΠΧ Ι 102 παπο, τί νἱάδίυγ, [ΟΟἸΠῚ 
δἀάιοθη5, αἱ ὁχ πανωλεϑρία ραίοί, εἰἶδπιὶ πανσυδί Ἰερῖτ, [ΑὉῚΧ 
148 Βαρεῖ πασσυδί, «ιοὰ ἰάεπὶ ΒΕΚΚΟον ΥἹ 162 τοροβυὶ..} Οοπίγα 
νογο ϑυϊα, ἴῃ πασσυδεί. [Ο΄, 1,90. δὰ ΡὨγγη. Ρ. ὅ18.}] {ππτοαὰθ πιοᾶο 
Βουῖδῖν. δυο!" 455. Πασσ. οομηπιθμᾶδας Βαυίίπι, τ. τηᾶχ. "Π 
Ρ. 3ὅ8. Νοὸβ ν ρυορίον. ᾿ἰθγοῦιπη. Ρᾶ8Π6. ΟΠΙΠΪαπῚ ἢἶο οἱ ὙΠ 850, 4 
ἴη πανσέληνος ΘΟΠΒΘΠΒΆΠῚ ΡΥ αΠ]Π1115.. αὐ ΒΙοοπ,, αὶ ΙάΘηι ἃραὰ 
ἰπηϊταίοταβ ΠΟΥ αἰ. ἰοοσὶ ἀοοοί, ἀρὰ 4αΟΥΠ ΠΟΠΠΌ]]085 ἰΔΠΊΘη 
οἰΐαπι αἰΐουιτη ἱπνθηϊίαγ, Οδίθγαπι οἵ, ϑομποὶά. δα ΡΙαῖ. Π| ρ. 308. 
ϑριίζῃ, δὰ 1]. 1 12, 

ὕδρ. 1. 8 1. Ἐς δὲ τὰς 4- τοῦ... διαπεφευγόσι. Οἱ. 
ϑήνας. δος ἰά6ο ἐπειδή οοη- 
ἰπποιίομὶ βαπὶ ρυδοροβῖια, απο 
᾿θσὶ ΒΘρεῖπηῖ γον 5. ΘΧ ΓΘ 18 περὲ 
Σικελίαν 5ιπὶ οοπῃίγατῖα. 6 ἐς 
οἷ, αἄη. ΤΥ 18, 1. --- ἠπίστουν. 
6 τὸ οἴ, ΡΙαι. Νῖο, 80 οὐ Ατμ θη, 
ΙΧ 12. --- τοῖς πάνυ τῶν 
στρατιωτῶν. Ἰίὰ ΨΠΙ 89, 2 
τῶν πάνυ στρατηγῶν.-- ἐξ αὐ- 

ὙΠ 8, 4. ΒαΪ]5ὸ (Ἰα55. διαπε- 
φευγόσι ρτοὸ ρατγιϊοϊρίο δἰγῖθι- 
εἶνο δοοὶρὶῦ ὁοηΐδυθηβ 1 91, 1. 
Ναη Αγίϊοαϊπβ τοῖς ὨΘΟΘβΒΑΤΪΟ 
ἴἰὰ δὰ πάνυ ρογίίηοῖ, αὐ δὰ 
διαπερευγόσι τοίου! ποαιθδί, 
-- μὴ οὐτω γεᾶν... διε- 
φϑαάρϑαι. Ὅς μή εἴ. 44η. 1 
10, 1. -- τοῖς ξυμπροϑυ- 
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δὲ ἔγνωσαν. χαλεποὶ μὲν ἦσαν τοῖς ξυμπροϑυμη- 
ϑεῖσι τῶν ῥητόρων τὸν ἔχπλουν, ὥσπερ οὐχ αὐτοὶ 
ψηφισάμενοι, ὠργίζοντο δὲ καὶ τοῖς χρησμολόγοις 
τὲ καὶ (μάντεσι, χαὶ ὅὁπόσοι τι τότε αὐτοὺς δειά- 

σαντὲς ἐπήλπισαν ὡς λήψονται Σικελίαν. πάντα δὲ 
πανταχόϑεν αὐτοὺς ἐλύπει τε καὶ περιειστήκει ἐπὶ 
τῷ γεγενημένῳ φόβος τε χαὶ κατάπληξις μεγίστη 
δή. ἅμα μὲν γὰρ στερόμενοι καὶ ἰδίᾳ ἕκαστος καὶ 

ἐπειδή τε ἴῃ Ρ]ονίβαιιθ 1015. Ῥυδθίθι Ναί. εὐ (]., αιιο(, οιϑὶ ἴῃ- 
τοράθτη μέν εἰ τέ ᾿ἱπίε 56 τθβροπᾶθηΐ, πΐς πΠῸΠ νἱάθίαι βουνὶ ΡΟΒ58. 

ἔπεισαν Ῥγὸ ἐπήλπισαν γαι. Οἵ. ἀάη, 
ὃ 2. στερούμενοι (855. Ατρ. ΟἹ], νη. Τὶ Τί, Βθρ. Χ,, αυοά 

ἀδιηηδηάπηι, 51 ΘΓ ΠῚ Θϑί ἀἰξουϊπηθη αἰγαβαιθ [Ἰοχὶοπΐβ ἃ Βαίίτη. 
ἴῃ αν, πᾷ, νϑῦῦ. 8Δη0Π). ρῬγοροβίίατη, οἷἱ τοίγαραπίανυ Χϑη, ΑΠδΌ, 1 
9, 18. ὙΠ 1, 80. [μποὶ, ΟΠαν. 1 18 αἰΐδαιιθ θχ θη α ὑθοθη οὐ, 46 
ααϊθι5. οἵ, 100. δὰ Βαίι(ῃ, 1. ἃ. Σιτέρονται ὁΧ ριδθοοριϊβ Βαϊ πηδππὶ 

᾿Θ 

Ῥυδοϑίον 4|105 Ποιηοϑίῃ, ΥἹΙ 21. 

μηϑεῖσι .. .-.τὸν ἔκπλουν, 
ααἰ οατῃ ᾿ρ 515 π8Π 0 ἢ ἂν ἃΪ 6 ΠῚ 
οχρθάϊεϊοη τ βύπαάϊο56 588 - 
βογδηί, ΟἿ, Χοϑη. ὄγυ. ὟἹ 1, 19 
συμπροῦ.. ταῦτα ει δάῃ, ΙΝ ΘΙ, 
1. -- τῶν δητόρων. ὅτ 0: 
τηοϑβίγαίο. Μὰ. δάη. ὟΙἹ 2ὅ, 1. 
-- τοῖς χρησμολόγοις τε 
καὶ μάντεσι. Ὧδε χρησμολό- 
γοις νἱά. δάπ. ΠῚ 8, 2, Β᾿βουίπιθη 
χρησμολόγων ει μάντεων οχ- 
Ῥοηΐϊ Ραυβ. 1 84, 8. Οἵ, θύῃ. 
Απαα. ΠῚ ξ 87, 91. 89, 7. 1,8- 
{πὸ Παυϊο!ο5 οἰ γαίθβ ΑἸ ΧΘΥΪ5, 
πα Ουτί. ὙΠ 17, 8. Οὗ, οἰἰαπὶ Οἷο. 
ἀθ Ναί. θοῦ. 1 20, δδ, αἱ νατῖα 
Θθηογα ἰδ! 1 Ἰο αἰ Πιιπὶ ΠΟΠηΪ- 
πϑηίαῦ, ΒιΠΉ ΠΡ ϑεομάντεις 
εἰ χρησμῳδούς ἰαηχὶς ΡΙαι, ΚΑΡΟΙ. 
29. ς, χρησμῳδοὺς καὶ μάντεις 
ἴοπ, ὅ84, μαντικήν τε καὶ 
χρησμούς Τππο. Ὑ 103, 2. γὰ- 
(ἰοΙηϊθ ἀδοαρίοβ 6556 ἴῃ δᾶ στὸ 
ΑἸΠΘπίθηβθο5 αἰ σθητῖα5 ἀοσοί 
Κυυορὶ δὰ Ὀίοη. ρ. 2172. Ααᾶ. 
Αὐἰδα, Τρ. 186 οὐ Ρδιι5. ΠῚ 
1 Ὅς καὶ ὁπόσοι ἤτον 
ἐπή [λπισαν) ἀντὶ τοῦ ϑεοφο- 
ρηϑέντες ἐν ἐλπίδι ἐποίησαν. 
ἤγουν θεῖα τινα ἐπιφϑ'εγξά- 
μενοι εἰς ἐλπίδας ἐνέβαλον. 

56Π0]. »»ἙΘειάσαντες ΟΠ 8οίϊ- 
γαμῃ 50 εὐ αὐτούς [πἰδὶ ΠοΟ 6Χ 
5010 ἐπηλπ. Ρ6πα 6] παι ἀπθὶθ 
τοραί, βίρῃ. αἰνίηο ἱπηρ δία οἱ 
ἀτάοτα ἱπιρίοββαηῦ (ΑιΠο- 
πἾ6η565), β᾽σαῦ οἰπὶ ϑο]οη 46 58- 
Ἰαπηϊηθ.Κ. Βα, δ μη ΠἰοΥ. ἰᾶτα 
τορι, ἰπ ὙΠ65, Αὐ θυ κα οὐδε- 
τέρως ἰπααὶ, ἐκληπτέον. ἀντὶ 
τοῦ ἐνθουσιαξόμεμοι, οαἱ 6ὁ61- 
ἰοῦ ἀ58θῃυ αν. ΘΟΠΙρΡαΡα 5. ΡΠ ΟΝ 
οὐ. ϑυϊάδο νϑῦρὰ ϑ'ειάσαντες, 
ϑεόληπτοι γεγονότες ει ϑ'εια- 
ξόντων, μαινομένων δἴηπε Α]1ὰ 
ΠΟΏΠΉΠ]1α. Οὐχ σοηὐοηρύι αἰ οἴ ΠῚ 
Ραίαῦ Ατη. αὖ ἀρυᾶ Πίοη, δ55. 
ΠΧ] 18, 4, αὐᾶτὸ εἰζοτῖὶπο 
ριθίθπάθα οὔϑδοῖθβ ἱπίθρρνο- 
ταίαν ΒΙοοτηῖ, Οἵ, ϑειασμῷ προσ- 
κείμενος ὙΠ ὅ0, 4 εὐ 10. 8δᾶη. 
Π6 ἐπελπίξειν ψογθο νἱά. Ὁ ἢ: 

8.2 πάντα πανταχόϑεν. 
ΟἿ ΥἹΙ 87, 6. -- ἐλύπει τε. 
ΤΈ αἱ ΔΠ10] ἱταϊ βοίιπι οβϑύ, αποὰ 
βουϊρίον πάντα δέ τε ποΙεῖν αἱ - 
οογο, ΟἷἉ, δά. 1ΠΠ| 857, 2. --- περι- 
εἰστήπει. Ποία ΡοΥγί. οἱ ΤΟ Τῇ - 
βύαραι (10.505). Ὑἱά, δάπ. ΠῚ 
84, ὅ. -- φόβος τε καὶ κατά- 
πληξὶς. Οἷς απ. ὙΠῸ 80. ὃ. 
Τοοἷβ ΡΙ αἰ, Νῖο, οὐ Ρ]αΐ, ΒαΙΠνΡΗν. 



ὧῦ 

ΕΤῸΣ Τ. ΘΕΡΟΣ. (ἿΠΒἝΕ 1. 9 

ἡ πόλις ὁπλιτῶν τὲ πολλῶν χαὶ ἱππέων καὶ ἡλι- 

κίας οἵαν οὐχ ἑτέραν ἑώρων ὑπάρχουσαν ἐβαρύ- 
νοντο ἅμα δὲ ναῦς οὐχ ὁρῶντες ἐν τοῖς νερδ-- 
οίκοις ἵἱχανὰς οὐδὲ χρήματα ἐν τῷ κοινῷ οὐδ᾽ 
ὑπηρεσίας ταῖς ναυσὶν ἀνέλπιστοι ἦσαν ἐν τῷ παρ- 
ὄντι σωϑήσεσθαι, τούς τε ἀπὸ τῆς Σικελίας πο-- 

λεμίους εὐθὺς σφίσιν ἐνόμιζον τῷ ναυτικῷ ἐπὶ 
τὸν [Πειραιᾶ πλευσεῖσϑαι. ἄλλως τε καὶ τοσοῦτον 
κρατήσαντας, καὶ τοὺς αὐτόϑεν πολεμίους τότε δὴ 
καὶ διπλασίως πάντα παρεσκευασμένους κατὰ χρά- 
τος ἤδη καὶ ἐκ γῆς καὶ ἐκ ϑαλάσσης ἐπικείσεσϑαι, 
καὶ τοὺς ξυμμάχους σφῶν μετ᾽ αὐτῶν ἀποστάν- 
τας. ὅμως δὲ ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἐδόκει χρῆ- 

ναι μὴ ἐνδιδόναι, ἀλλὰ παρασκευάζεσϑαι καὶ ναυ-- 

τιχόν. ὅϑεν ἂν δύνωνται ξύλα ξυμπορισαμένους 
χαὶ χρήματα. καὶ τὰ τῶν ξυμμάχων ἐς ἀσφάλειαν 
ποιεῖσϑαι, καὶ μάλιστα τὴν Εὔβοιαν, τῶν τε κατὰ 
τὴν πόλιν τι ἐς εὐτέλειαν σωφρονίσαι καὶ ἀρχήν 
τινα πρεσβυτέρων ἀνδρῶν ἑλέσϑαι, οἵτινες περὶ τῶν 

8. ὃ. 
ἐπα ]η 8 πὶ ΤΠπογ 15. 

7 ΕΞ . ᾽) Ὃ 4 
οϑεν οἵη. δαί., αταδὶ ἂν δῖ ρῦο ἕἑαν, οοϑηίγα Θοηβιιθ- 

σεεαν 10..5. 

ἴδ᾽ 8|13115. διΐδπι τὲ καί ραγιοαϊαθ 
58 015 ἀοἰοπαπηίαν, --- στερόμε- 
νοι... «ἰδίᾳ ἕκαστος. Ουϊθυ5 
ΤΘΌτι5 ΡΓῸ 8586 4υΐδαθθ ΡΥ Ϊν 11 ΟΥ̓ - 
θαι [πουϊηΐ, πὸη οϑὺ δαάϊτιτη, 
»»πητ 6110 Ὑ ΡΥ ἢ ΘΠ απο 00 
ΘΘ6ΠῚ5 ΖΘ ΘΠ] 8 118 ; [ἀο1}Π1π|6 ΘΠ ΪΠῚ 
δὰ ἰδίᾳ ἕκαστος πιο δ σῖτα ἀν- 
δρῶν ᾿ξυγγενῶν ἐσ ὁπλιτῶν, 
ἱππέων καὶ ἡλικίας. “δος. 
-- τοῖς νεωσοΐίκοις. Οἵ. δάη. 
ΝΙ 2ὅ, ὅ. - τῷ κοινῷ. Οἵ, 
δάη. 1 80, 4. --- ὑπηρεσίας. 
05 5 ΠΥ 751... 
-- εὐθὺς. ΠΕΣ τὴν 
ΒΙΤ ΠῚ ΠῚ ᾿εἐπαπιϊδενίπη 90...2 

Ε Ἵ - 3 ἕν δ " - 

ευϑυς σφῶν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ 
πλεῖν οοτηραναὶ ἄστη, ἀθ ἀϊβουὶ- 
τϊηἶ 5 ΠΟΥῸΠῚ νϑυθοσαπὶ ἀΪ5- 
Ῥαίδη8, 

8 8. ὡς ἐκτῶν ὑπαρχόν- 

τῶν. ΟἿ. ααη. ΝΠ τ6. πσπ-παρα- 
σκευάξεσθαι καὶ ναῦυτι- 
κόν, ὅππὶ ἰδ ποὴ χαὶ χρή- 
ματα, 568 καὶ τὰ... ποιεῖσθαι 
νἱἀθαηίαν τοβροπάίθνο, καζ Ρ6ὺ 
Δ ΠΔΟΟΪ ΠΟ. ἰίᾷ ἰναϊθοί πὶ οϑΐ, 
αὐιαϑὶ 5θοι γι πὶ 51. καὶ τὰ τ-ὄ- 
ποιούμενοι ῬᾶΥΐίοΥ αίαπθ ὁ. 4 
ἀἰούμ πὶ οδί παρεσχευάξοντο ρος 
τὰ τῶν ξυμμάχων διασκοποῦν - 
τὲς ὅπως μὴ σφῶν ἀποστή- 
σονται. (ἰὰ58. στρατιάν τε ὡς 
πλείστην ἀηίοὸ καὶ δχοί ἴ558 
Ραΐαῦ, ααοὰ ποῦΐ5. γϑίθ!}} νϊἀ δίαν 
1158. 488. ὁ, 4 πᾶυγδηΐαν, 1 ΟἿ ΠῚ 
πὸ γϑϑρί οἷα ταν, ΘΟΤῚ ἀρ ΠῚ ΘΧΘΡ- 
οἴτιι5. πα}}ὰ ἢν ΤΏΘΠΙ10. ἘΣ τὰ 
τῶν ξυμμάχων ἐς ἀσφά- 
λειαν ποιεῖσθαι, Ἰπταπ τα 
τῶν ξυμμάχων ἀσφαλέξεσϑαι, 
τοὺς ξυμμάχους ἀσφαλὼς φυ- 



“τε “Ἔλλη-- 
᾿-: πάντες 
πρὸς τὴν ἀγ- 
γελίαν ἐπηρ- 

10 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, β. 

παρόντων ὡς ἂν καιρὸς ἦ προβουλεύσουσι. πάνταΞ 
τε πρὸς τὸ παραχρῆμα περιδεές, ὅπερ φιλεῖ δῆμος 
ποιεῖν, ἑτοῖμοι ἦσαν εὐτακχτεῖν. καὶ ὡς ἔδοξεν αὐὖ- 
τοῖς, καὶ ἐποίουν ταῦτα. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

2. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος πρὸς τὴν! 
ἐκ τῆς Σικελίας τῶν ᾿ἡϑηναίων μεγάλην κακο- 
πραγίαν εὐθὺς οἵ “Ἄλληνες πάντες ἐπηρμένοι ἦσαν, 

8 4, ἐτελεύτα τοῦτο δαί. Αἱ νἱά, ΠΠ| 92, 7. 1Π| 86, ὅ. 102, 1. 
ΙΝ 49. Κ 12. 50, ὅ. 75, 6. 82, 6. 115, 4. ΥἹ 62, ὅ. Υ11 9. ῪἼΠΙ 28, ὅ. 

λάσσειν. Οἱ, τὰ τῶν ξυμμάχων 
διὰ χειρὸς ἔχειν 11 18, 3 εἰ ἀε 
ποιεῖσϑαι «αἄπ. 1Π 8, 4. --- καὶ 
μάλιστα, οὖ τη ΧΙ 6 ἡπ|τ- 
ἄδηι. --- τῶν τε κατὰ... 
σωφρονέσαι. ,..οὁ 56}10]18 5165 
τοίου δα ρυϊνδίοβ, αιαϑὶ ἢἱ ἰ55] 
ἔμαθον ρᾶγοῖα8. οὐ τηΐη 8. ΒΌΠΡ- 
ἴποβθ 4δη1] δηΐ6. νίνθιθ. θὰ 
ἀαθῖίο, 8η ΤΊ ογ ἀ14 65 ρούϊ5. 46 
ΒῈΠΙΡ.Ρθ5. ΡΆὈ]ΪοΪΒ οἰγουτηοἾβ15 
[404 εὐ νΘΡΡ 15. ἀπῖθ6. ΘΟΠρΤιδί 
τῶν κατὰ τὴν πόλιν τι, Βαυ.] 
Ἰοᾳιϑίιι", ---- ΕἾΘθα αὐ δαΐθπι τη Ὁ}{ἰ 
ΑἸΠΘηἾ5 Βα πηι ρύι5 ΡαΘ]1ΟΙ ἴῃ ϑϑονᾶ, 
ἴῃ βρθοίδουϊα οἱ [8}14}], 4108 τηϊ- 
ΠΌΘΡΘ. οὐ ἴῃ πϑιπὶ 06}}} οοηνοῦ- 
ἴ6γ6 ψνοϊθυδπί ΑὐΠθηΐθπβθ5. 510 
ἰάθη ἴθγθ 46 Αἰ πθηϊθηβὶθιβ αἰοδί 
ΤΗπονγ αἰ 65, ααοὰ ἀθ Νόῦνὰ Χὶ- 
ΡΠ πα. [ΠΧ] 2]: πολλὰς 
μὲν ϑυσίας, πολλὰς δὲ ἵππο- 
δρομίας, ἄλλας τέ τινας ϑέας 
κατέλυσε, συστέλλων ὡς οἷόν 
τε τὰ δαπανήματα. Δα ΠΊθ 6Υ6 
51πη|Ρ 0} 05 πιοά ἃ πὶ ἀϊοῖν ὅ86- 
ἰοηϊὰ8 Νοῦ, 10, οᾶνϑθῦθ 511- 
ΡΟ 5. ρα] 1 οὶ5. Οδρίιο! πη 5 
Μ. Απίοπίη. ῬΏΙ]ο5. 11, αἱ νἱα, 
Οάβϑαῦ. Ιρ586 ΤΗπονγ 4685. ἰηίθυ- 
ῬΥ65. δϑί ΘΥΒΟΤΌΠΩ Β.ΟΥ πὶ ἰηΠν ἃ 
ὃν. 4: καὶ τὰ ἄλλα, εἴ ποῦ τι 
ἐδόκει ἀχρεῖον “ἀναλίσκεσθαι, 
ξυστελλόμενοι ἐς εὐτέλειαν." 
παι, ΟΥ, 80, 6 ἐς εὐτέλειαν 
ξυντέμνειν οἱ δά. ὙΠΠ ὅ. 1)6 
ΓΘ οἵ, Αὐἰβια. ΤΙ Ῥ. 160. “-- ὡς 

ἂν καιρὸς ἦ, Ρύουῦ Ορρου- 
ὉΠ 1) 6556, Βα. {ΘΙΠΡῈ85 
τ απ ΓοΓ οἷ. τα προβουλεῦυ- 
σουσι. ,,1ἃ εβθι βουλεύσουσι 

᾿ἀν πο Θἢ.08 

πρὶν ἢ ταῦτα ταῖς ἄλλαις ἀρ- 
χαὶῖς καὶ αὐτῷ τῷ δήμῳ [τῷ] 
τῶν πάντων κυρίῳ προτίϑε- 
σϑαι.“ Α6. ΡοΥῖ, 206 προβού- 
λοις νὶα, ΑΥ̓͂ 6556], 8ἃα Ποτοά, ΥἹ 
7. Αὐσιβίοι, ΡΠ ΟΥΤ ν 10 
[Ρ- 1298]. Κταθδ. δὰ Ὀϊοη. 
Ρ. 218. Οἵ. ἤδνπι. Απιαα. 1 8.168, 
10. Β. ϑὅ.1)06}}. ἴῃ Οοπιπιθηΐ, ἴῃ 
ΠοΠΟΥΘπῚ ΜΟΠΊΠΊ56 1 δουρί. Ρ. 452 
56. Δα Πο5 προβούλους δἰ απο! η5 
τ ϑρίοὶ ν᾽ ἀθύαν ἱπ Αὐἰβίοριι. ᾿γ5. 
οχ ν. 9817, δὶ ἀπ Ἰοα 6 η5 ἴη- 
ἀποῖίαν, ΟΥ, οἴδπι 1,5. ΧΠ θῦ, 
αὐἱ Πδσποπ, ΤΠΘΡδιηθηἶβ Ῥδίθυ, 
1πίθγ 605 γι ῖθ88 ἀϊοῖίαν, οὐ Αὐ βίου, 
Ἤμιοι. Π| 18, 2, 4] ΠΌΤ 6Χ 
115 ΘΟΡ ΠΟΘΙ οπι ποπλϊπαὶ ΘΌΠΊΑΙΙΘ 
ουτα. γΘ] 1415 προβούλοις αυᾶ- 

Ἰηϑ 1586 τηθιηο δ, 
Συνέδρους γοοᾶτὶ ἴῃ Ιβοοῦ, 
ΑΥ̓ΘΟΡ. ὁ. 24 βιιβρίοδίαν ΒΘηβῈΙθν 
Ρ. 828. Αὐὰ. ἀάη, ΟἿ, 1. 

8 4. πάντα...εὐτακτεῖν, 
ἴῃ οἰ πῖθ 5... 586 τη0ἀ65105 
ει. ονοράϊθηῦ 85 Ρύδθρεν, 
Η 888. Νὰπι εὐτακτεῖν 6556 γϑὺ- 
θύμη ἱπίγϑηβὶ ἰνατη ἀοοθηΐ ΒΙΟοτηΐ, 
εὐ διά, 6 δυίΐάουϊο απο δῆμος 
ΟἸΉΪ550 οἵ. δ 1:107....: 
καὶ ἐποίουν. Ὅς καί οἵ, ἀάη. 
Π 993, 4. 

ὕκρ. 9. 8 1, πρὸς τὴν ἐκ 
᾿ «κακοπραγίαν, ἰ, 8. πρὸς 
τὴν ἐν τῇ Σιλ. γενομένην καὶ 
ἐκ τῆς Σικ. ἀγγελϑεῖσαν κα- 
κοπρ. Οἵ, δάη, 1ΠΠ|108, 2. ὟἹ 
89. 2: Π)8 πρός, βϑϑουπδαπι, 
Ῥτορίοτ, οὗ, ΠῚ 22, 1. ΤΥ 80, 
ΩΣ ΒΟ θη. «ἃ ΡΙα:. ΟἸθοηι. 8, 
2, -- ἐπηρμένοιησαν, ἃπὶ- 



ΕΤῸΣ 1. ΧΕΊΜΩΝ. (ΠῚ 2.) 111} 

οἵ μὲν μηδετέρων ὄντες ξύμμαχοι, ὡς, ἦν τις καὶ μένοι ἦσαν, 

μὴ παρακαλῇ σφᾶς, οὐκ ἀποστατέον ἔτι τοῦ πο- τ μόνε 
λέμου εἴη, ἀλλ᾽ ἐϑελοντὶ ἰτέον ἐπὶ τοὺς ᾿4ϑηναί- λιστα ἐϑάρ- 

ους. νομίσαντες κἂν ἐπὶ σφᾶς ἕκαστοι ἐλϑεῖν αὐ- “ον 
τούς. εἰ τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ κατώρϑωσαν. καὶ ἅμα 
βραχὺν ἔσεσϑαι τὸν λοιπὸν πόλεμον, οὗ μετα- 
σχεῖν καλὸν εἶναι, οἱ δ᾽ αὖ τῶν “ακεδαιμονίων 
ξύμμαχοι ξυμπροϑυμηϑέντες ἐπὶ πλέον ἢ πρὶν 
ἀπαλλάξεσϑαι διὰ τάχους πολλῆς ταλαιπωρίας" 

μάλιστα δὲ οἵ τῶν ᾿4ϑηναίων ὑπήκοοι ἑτοῖμοι 
ἦσαν καὶ παρὰ δύναμιν αὐτῶν ἀφίστασϑαι διὰ 
τὸ ὀργῶντες κρίνειν τὰ πράγματα καὶ μηδ᾽ ὑπο- 
λείπειν λόγον αὐτοῖς ὡς τό γ᾽ ἐπιὸν ϑέρος οἷοί 

θρ. ὦ, 8 1. νομέξοντες Ναϊ., 564 σὰ 5.6 Γ8Β0γ. 
ἐλϑεῖν ἂν Ναι., οαἱ ΒΡ ΘΗ τ5 κἄν ποη ΠΙΔΡΏΟΡΟΓΘ Οὐϑίδί, γἱὰ. 

δάη. 1 186, 4, Βα ἩΠΠΞ αὐτούς ΩΝ ΘΥΓΟΥΪ ἀορθαίαν. 
καὶ ἅμα ἡγούμενοι νυ]σο, 564 ἡγούμενοι αϊ. οἱ 411. οι. 
ἘΣ ΟΣ ὀργῶντας μηδ ]6 Ὗαί. 
λόγον ὁπ. Ρᾶν8. οοα4. (Πᾶθοὶ γαι.). Θ0 55ρθοίμπι ἢδί, 51 60 

ΟΠΙΪ850 ἰοία δππη αι10 40 ὡς ἱποὶρίοη5 ὑπολείπεν νϑυθ] Ρο5510 6588 
οὈϊοοίαμη. Οἱ, δάη. ΤΥ 61, 2. οίοπαϊ! ἰᾶπλθη νπθρ. δὰ θ΄οη, 
Ῥνδοῖ, Ῥ' ΤΙΣ 584. Οὗ, δάῃ. 

αὐτοὶ οἷοι αι. εχ ἰπίοσρυ. Αἀάϊιο δαΐπι αὐτοί οχρ]ϊοαίαν 58- 
Ρϑυΐαβ αὐτοῖς. ΑἸΙΪ ααὶ εχ ΟΡΡοβίίο οοσίμθπίαγ ΠΟ 88ηΐ, ΝΘατθ 
8011, αποα ΟἸα55, ἱπίογρυθίαίαν, δα ὑθυπΠὶ ΘΟ ογοη πὴ ατιϑάγδι. 

1585 ΘΥθοίὶ δυϑδηΐ. Ὑἱά. δά. Ροπάθηϊ, αποᾶ Πἷο αποαῖθ οορὶ- 
111, 2, --- ἥν τις καὶ μή. ἰαΐαν, Νοη ρΡοίοβί ἀπαλλάξεσϑαι 
1)6. ἰγαϊθοίΐοπο ραν οα απ) [0- 
αὐπηΐαν Θίθρ ἢ, οἱ 4}}}. 564 ργον- 
5115. ΘΟ 6 ΠῚ οΥΪη 6 (Θγπιδηΐ τυθη7ι 
πιάτὶ ατιο]ι τὶ οἾμί. Β᾽ τα Ποῦ ἣν ἄρα 
τ ΧΟΡ 140, 1. ΟΥΠ1 70, 7. 11 
40, 2, -- ἀποστατέον, ἃὉ5- 
εἴ ἢ 6 πὰ πὶ. Οὗ, δάη. ΥἹ 88, 4. -- 
ἐθελοντί. Απ αἰ σβι παι οϑί 
᾿υϊὰ5 Δάν ουθ!}} ΘΧΘΠΊΡΙ μη, απο 
ἔαρι. αἰσθητὴ. ΤΡ Θοκὶϊ δά 
ΡΊΡΥ ΠΡ. ὅ. -- δυμπροϑυμη- 
ϑέντες... ἀπαλλάξεσϑαι, 
5ὶ πιαίΐουβ βίιπιαϊο 4 ἃ ΠῚ Δἢ - 
ἰθᾶἃ 608 δἀϊιν ββοηί (εἶ, Π 
80, 8), ἴοτεα αὖ οσϑ θυ ον 
ἸᾶσηΟ ΙΔ ΌΟΓΟ ΟΥΑΙ ΘΠίαυΤ, 
Ηδδθο θηΐϊπὶ ἃ γῦρο νομίσαντες 

ἃν ΘῦΡῸ ξυμπροϑυμηϑέντες Ρεθη- 
ἄθγθ, ααοπίδμῃ ᾿ηἴ. [αὐανῦ πο 
Βϑαυϊίαν νοῦθα νο]θπαϊ, ρα ἀαἱϊ- 
οομαϊ δαΐ ρυίαπαϊ. Νοαᾷιθ 6. ΠῚ 
ΔΡΘυθηαα, Βα ΓΝ 9; ὃ. Ε6,:1: 
ὉΠ7;.9, ΠῚ 5. ὍΝ οὙ Π86ῃ: 
ν6] 54. Μαάν. ἱῃ ἂν, οὐἷί. 1 ρ. 
882 ἔτι πλέον οοπϊ., απὸ ἴδο]!- 
ἸΠπ16 ΟΑΓΘΠΊΠ5. 

8.2. διὰ τὸ ὀργῶντες 
κρίνειν τὰ πράγμ. ΡῬογίυβ: 
αιοὰ «πὶπιΐ ἱπιρ θύι (4 ο ἰΪ- 
θ᾽ άϊπο ὁ8608) ἀθ τϑθὰβ ἰὰ- 
ΟΙΟΔΎΘΗΙ, Υιᾶ. δα 1| 91..5. δ 
οαπὶ βϑηΐθηςία σοη Ὁ ΠΥ 108, 4, 
-- καὶ μη δ᾽ ὑπολείπειν... 



ους καὶ ΄4χαι- 
οὑς τοὺς Φϑι- πάσης Ελλάδος ἤδη ἀσφαλῶς ἡγήσεσϑαι. 

19 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ, β΄. γ΄. 

τ᾽ ἔσονται περιγενέσϑαι. ἡ δὲ τῶν “ακχεδαιμονί- 5 

ὧν πόλις πᾶσί τε τούτοις ἐϑάρσει καὶ μάλιστα 
[2 . - ᾿ 9 τὸ ’ » 

ὅτι. οὐ ἐκ τῆς Σικελίας αὐτοῖς ξύμμαχοι πολλῇ 
δυνάμει, κατ᾽ ἀνάγκην ἤδη τοῦ ναυτικοῦ προῦσγε- 
γενημένου. ἅμα τῷ ἦρι ὡς εἰκὸς παρέσεσϑαι ἔμελ-- 
λον. πανταχόϑεν τὲ εὐέλπιδες ὄντες ἀπροφασίστως 4 

ἅπτεσϑαι διενοοῦντο τοῦ πολέμου. λογιζόμενοι κα- 
λῶς τελευτήσαντος αὐτοῦ κινδύνων τὲ τοιούτων 
ὦ ’ Ἃ ᾿Ὶ Ὶ τ ᾿ ς 9 λῚ » 

ἀπηλλάχϑαι ἂν τὸ λοιπὸν οἷος καὶ ὁ ἀπὸ τῶν 
Ἄγιδος στρα-᾿4ϑηναίων περιέστη ὃν αὐτούς, εἰ τὸ Σικελικὸν 
τεία ἐς Οἰταί- προσέλαβον. καὶ χαϑελόντες ἐχείνους αὐτοὶ τῆς 

Ὁ. Εὐθὺς οὖν Ἶγις μὲν ὃ βασιλεὺς αὐτῶν 1. 
ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ ὁρμηϑεὶς στρατῷ τινι ἐκ Ζ:ε-- 
κελείας τά τὲ τῶν ξυμμάχων ἠργυρολόγησεν ἐς τὸ 

8.9: εἰκὸς ἦν γαΐ, 6χ ἰηίουρυ, Οἵ, δάπι 2, ὃὲ 
8 4. πανταχόϑεν δ᾽ αι. α. Οἵ, δάη. ΠῚ 40, . 
διαλογιξόμενοι δαῖ., 400 ἰπποίο σοῦ ΑἸ101] ποη αὐίαν ΤΠ. 

ῬυδΘΡ οδίτῖο ΘΧ διενοοῦντο ῬΘΥ ΟΥΓΟΓΘΠῚ τοροίϊία οβϑί. Οἵ, δα, 1 90, 2, 
εἶ οἵη. δι, 

περιγενέσϑαι, οἱ αποά πε 
γαϊϊοη θη απἰάσοπι ἰἰβ τοὶ ΐῃ - 
ᾳαεθαπύ (1. 6. φυοᾶ ἴπ εχἰϑβιϊ- 
τηδηᾶα ΠΠοσαπι οοπαϊοϊοπθ Πα 18 ΠῚ 
γϑδύαυθ οαιιβ8 Π| Ρυ(α δ ηΐ ΟΌΓ ΟοΥα- 
ἀργθητ) ἔογθ αὖ ΡῈ ρῥτοχὶ- 
τῇ ἃ ΠΔ 581] 6Π] δοβίδίαθπι ἢ 6ἰ- 
ΙἸὰ πὰ 515 {ποτ ηΐ νοῦ ἱποοῖὶὰ- 
Τῇ 68 ὀνδάογθητῷ(οί. δάπ.Υ 178,2). 
Αά λόγον ὑπολιπεῖν (455. Ι5οοΥ. 
Ιν 146. Απίρῃ. ΠῚ 4, 1586. 1 
89 αἤξετγι. 

8 8. κατ᾽ ἀνάγκην 
προσγεγενημένου. Ῥοτγίιδ: 
οἰαβϑὶβ ἀοοθββϑίοπο 18Π| Π6- 
ορϑϑαῦῖϊο ἴδοϊΐα. ,,νϑοηίθηῖα 
εϑὺ ὐᾶθοοὺβ 510} ΠΠ18πὶ ἱποο θπίθβ, 
ἀὐδτηγὶβ ΠΟΠΊΪΠ6. 5001} Θββϑηΐ [.8- 
φρἀδοπιο ἰ Οὐ ΠῚ, πιπαυϑηη [15 
Οἰδββϑη Δι χὶ! 0. ΤΊ ]51558 80 ΤηΪ8- 
ΘΌΤΟΒ υἶθδ586, πἶδὶ 610 οὐπὶ 
ΑἸΠ ΘΠ θη βῖθιιβ σοϑίο ΟΌΔΟΙΪ οββϑηΐ 
ΟΙαββθπὶ 50] σοι ράγαγο.ς. ΑΤῚ. 
Ροβὲ ἤδη ἰσίταν τλᾶ]6 ἱπίθρραη- 
σαπὶ Ηδδοκ, οὐ ΒΈΚΚ. Εα]50 Ο]655. 

Πᾶθοὸ ἀθ Το ϑοη ΟΠ] ΟΥ ΠῚ οἰ 5586 
πο 6 οὶ, απδ6 8, 2 ἀδπηυπη ΘΟΠη- 
Ῥαγϑίαγ, 

8 4. ἀπηλλάχϑαι ἄν, 1τἰ- 
Ὀ6ΥῸ5 ἴογαθ -- τὸ Σικελι- 
κόν, ἷἰ. 6. τοὺς Σικελιώτας. 

(δρ. ὃ. 81. ἤργυρο λόγη- 
σεν, Ῥοοππίᾶπὶ 6 χερὶ, βἰπηϊ- 
ἸτῸῚ δίαπθ ΑἸΠΕπίθηβ65 ἭΙ ΘΕ 
αὶ οἵ, Δ4η.---ὀὠὀἌλς τὸ ναυτικόν, 
δὰ ο1]85561Π) ΟΟΙΠΡ ΑΓΒ ἢ ΔΗ]. 
-- Μηλιῶς. "Μηλιεύς Πῖο 5'πι5 
ἴαπὶ ΤΥ 100, 1 ποῃγϊηδίαβ. δϑβί, 
Μηλιακός ΠῚ 96, 8, -- Οἱ" 
ταΐων. Οἵ. δάη. 11 92. ὃ. -- 
κατὰ τὴν παλαιὰν ἔχ- 
ὥραν. ΟΕ εοίαπι γθθι5 ΠῚ 92 
πᾶιτϑῖ5.. ΒΙθοιΐ. - Τῆς 
λείας τὴν πολλὴν ἀπολα- 
βών. Τὰ Πῖ5 ἔγαβίτα παθβθγαηΐ, 
»Πεία, ληΐς ἀρυὰ Ἠοπηθγιπη), 
Ἠεοβιοά απ, 4|105, Π 0 501 ππὶ ρτδο- 
ἄδτη, 56 οἰϊαπὶ ρϑυίθπὶ ρυδθοῖὶ- 
Ρυδπὶ οἶτθ, απδ6 ἔπϊε δοίαίθ Π6- 
ΤΟΙΠΊ, ἰἃ δϑὺ ρϑοοτᾶ, βἰϑβηϊβοδί, 
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που Οἰταίων τὲ κατὰ τὴν παλαιὰν ἔχϑραν τῆς 
λείας τὴν πολλὴν ἀπολαβὼν χρήματα ἐπράξατο, 

ν 3 ᾿Ὶ Ἁ ’ Χ ᾿ Ἵ Ἁ 

καὶ ᾿ἀχαιοὺς τοὺς Φϑιωτας καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς 
’, » ς , 

ταύτῃ Θεσσαλὼν ὑπηκόους. 

τῶν τῶν Θεσσαλῶν. 

, 9 », 

μεμφομένων καὶ ἀκὸν- 
᾿ὰ ’, 

ὁμήρους τέ τινας ἠνάγκασε 
δοῦναι καὶ χρήματα. καὶ κατέϑετο τοὺς ὁμήρους 
ἐς Κόρινϑον, ἔς τὲ τὴν ξυμμαχίαν ἐπειρᾶτο προσ- 

τῷ ἄγειν. «Ἱακεδαιιόνιοι δὲ τὴν πρόσταξιν ταῖς πό- 

λεσιν ἑκατὸν νεῶν τῆς ναυπηγίας ἐ ἐποιοῦντο. καὶ 

ἑαυτοῖς μὲν χαὶ Βοιωτοῖς πέντε καὶ εἴκοσιν ἕκα- 
τέροις ἔταξαν. Φωκεῦσι δὲ καὶ “Ποχροῖς πεντεκαί- 

δεχα, χαὶ Κορινθίοις πεντεκαίδεκα, ᾿ἀρκάσι δὲ καὶ 
Πελληνεῦσι καὶ Σικυωνίοις δέχα, 

ᾶρ. ὃ. 81. 

Μεγαρεῦσι δὲ 

ΜἼηλιέως Ναϊ. αὐ ΤΥ 100, 1, 
μεμφομένους γαῖ.) 5181 βυβρθοίοϑ γα]. 
τῶν Θεσσαλῶν γαί., 
8 Ὁ; 

ὨΔΥ ΠῚ, 

ἴῃ αυδπὶ 5θηςθη 8} ἢἴὸ Δοοὶρίθη- 
ἀὰπὶ εβί. [ἃ δὲ ἀγιϊο ]οσατη ἀ6- 
Πηϊτογαπι νἱβ ἰητ6]]δοίταν, οὐ ὠπο- 
λαβεῖν, αἱ 5886ρ6, οβίέ ἰη θυ οὶ - 
Ροτο Ηΐον, Μα61}}], Ατση. Χαϑη. 
Ηϊ5ε. ἅτ, 1 8, 2 Θομηραγαί οἱ ΡΘΟΟΙΆ 
Οδἰᾷθοῦ ΠῚ ἴῃ ράβδου 5 πη οη ἰδ ἢΪ5 
[αῖσ56 δά αὶν οὐ Ηθυ], οουἴοντὶ ἴὰ- 
θεῖ Βοιποῖῃ. δὰ Χϑη. ὕγν, Υ 4, 
28, Ῥαγιπὴ τθοῖθ ΟἸ855. ργαθῆδπι 
β᾽ση! βοαγὶ ραίας, αυδπὶ Οείδεὶ οχ 
Ἠδγϑοϊθουὶβ 5101 ἴῃ ἔρθη 515. σθρ θυ ϊηῖ, 
ἀ6 ΦΟΓΕΠῚ π᾿ ΠῚ] 0 1118 Υ 51 5ΘΥΠΊΟ 
ἔπονῖι, σοα πϑαᾷπθ ργδθᾶδ οὐ Θ6- 
ἰδ 615. ἰδοία Ὑ 51 σΟΙΠΙΠΙΘΠΊΟΥΓΔΙῸΓ 
ΠΟαὰΘ γΘὶ δϑὺ 51Π|}1|86 ργαβάδηι 
56 Χ ΔΠΠῚ8Β δΔηΐίθα οδρίαπι ἰίᾷ δά- 
βευνδίθηι 6556, υὐ ἴὰπηῸ Δαξογτὶ 
Ροίαονιί. ΝΌΠΙα πεοοββιίαῖθ Κυαθρ. 
ὑπολαβών οοηϊ. -- χρήματα 
ἐπράξατο. ἩΘΘουπίαπι ἃ Ὁ 
115. δχϑσῖὶι; ἢαυὰ ἀυθῖθ, αὐ 
βιὰ το ϊπιθγθηι. ἐς ΒΙοοπιῖ. 51- 
τὰϊ δαάὶ Ἰθτταν αὐτούς. ΟΥ, δάη. 
ὅ, ΤῈ τοὺς ἄλλους... 
ὑπηκόους. Ροιγπαθθ05. οἱ 

συϊσο τῶν οὁΠ|. 
καὶ Ἄρκάσ: δέκα αι, σοηΐτᾶ ΘΟΠΊρΡ αἰδί! ΟΠ ΘΠ] Β.ΠΊΠΔ6 

Μασηείοβ. ΟἿ Π| 101, 2. 1Ὑ 18, 
0. ΒόΠοοπι. Απιαψα, ἴαγ, Ρ. 401. 
Ξε: μεμφομένων. ΡΙΘμ6 μεμφ. 
αὐτῷ τοῦτο. -- ὁμήρους τὲ 

. ἠνάγκασε δοῦναι. ,Εϊ, 
αἱ ὀγδάο, ΔΙ Ρ 5 ΕΒ παηΐα οοοα- 
Ῥάνγὶῦ οὐ πιπηϊίίοπο ἤγπηανὶτ, [Τὰ 
ΘΟ ΠσῸ εχ ἈνΙΒίορ 8 η 6 ἴῃ Πγ5. 
[1109 παράδοϑ᾽ ἡμῖν... τὸν 
᾿Εχινοῦντα καὶ τὸν Μηλιᾶ ᾿κόλ. 
πον], αδὶ ᾿ἱπίγοάποϊυ ΑἸ ΠΊ ΘΠ 565 
ῬΓῸ ΡΥ]Ὸ τορβϑίθηΐθβ Ἐσῃϊηπηίδ, 
ᾳιοά [αἰδβοῦ ἀρβαγά απ), πἰἶδὶ Ἡδ 
οοἀδθηγομὶ! {ΠΠ8πῈ ἀνθ 6 πὴ ἰθπιῖ5- 
βϑηῖ, Ρδ]πιον. ἴῃ Εἰχϑγοῖς. ρ. 
55. ΗυάβΒ. --ὀ ἔς τε τὴν 
ξυμμαχίαν (τὴν “ακωνικὴ νὴ 

ες προσάγειν, ἴῃ 80οῖ6- 
ταίοπι ἃ ἀάποοτο. Εγαυβίγ ἤργν. 
προάγειν ἴῃ διπά, Ταο, Ρ. 108. 
Ὀτταπηηῖθ ἀϊοὶ ροίοϑί. Οἱ, Π 98, 
Ἶ οὰπὶ ΠῚ 46, ὁ. Αὐα] ᾿ἁχαιοὺς 

. Φϑ. καὶ τοὺς ... ὑπηκόους, 
(αιφόρ, τ Φωκεῦσι. Ὁΐ. άπ, Π 9, 
5. -- Λοκροῖς. Υἱά. ᾿θϊά, δὰῃ, 
Ι6πὶ ἂς Ρει θη θη 510 85. 

καὶ τραπόμενος ἐπὶ τοῦ Ἠηλιῶς κόλ- ὦτας. οἵ Λα- 
κεδαιμόνιοι 
ταῖς πόλεσι 
ναῦς προσ- 

τασσουσιν. 



ἀντιπαρασ- 
κευάζονται 

δὲ καὶ 4ϑη- 
ναῖοι καὶ τὰ 
κατὰ τὴν πό- 
λιν ἐς εὐτέ- 
λειαν ξυστέλ- 

λονται. 

πρῶτοι μὲν 
οὺν Εὐβοῆς 
καὶ Λέσβιοι 

14 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ, δ΄. ἐ 

χαὶ 1 φοιζηνίοις χαὶ ᾿Επιδαυρίοις καὶ ᾿Ἑρμιονεῦσι 
δέχα᾽ τά τε ἄλλα παρεσχευάξοντο ὡς εὐθὺς πρὸς 
τὸ ἔαρ ἕξόμενοι τοῦ πολέμου. 

4. Παρεσκευάζοντο δὲ καὶ ᾿Αϑηναῖοι, ὥσπερ δι- 
ἐνοήϑησαν, ἐν τῷ αὐτῷ χειμῶνι τούτῳ τήν τὲ ναυ-- 
πηγίαν ξύλα ξυμπορισάμενοι χαὶ Σούνιον τειχί-- 
σαντες ὅπως αὐτοῖς ἀσφάλεια ταῖς σιταγωγοῖς 

ναυσὶν εἴη τοῦ περίπλου, καὶ τό τε ἐν τῇ. “ακω-- 
νικῇ τείχισμα ἐκλιπόντες, ὃ ἐνῳχοδόμησαν παρα- 
πλέοντες ἐς Σικελίαν, καὶ τὰ ἄλλα, εἴ τί που ἐδόκει, 
ἀχρεῖον ἀναλίσκεσθαι, ξυστελλόμενοι ἐς εὐτέλειαν, 
μάλιστα δὲ τὰ τῶν ξυμμάχων διασκοποῦντες ὅπως 
«ἡ σφῶν ἀποστήσονται. 

ὅ. Πρασσόντων δὲ ταῦτα ἀμφοτέρων καὶ ὄν-1 
τῶν οὐδὲν ἄλλο ἢ ὥσπερ ἀρχομένων ἐν κατασκευῇ 

παρεσχευάζοντο. . πολέμου οὐ ρυοχίπηατη (4, 1) παρεσκευά- 
ζοντο οἵη. Ναί, Ο., ΒΟΙ.ΠῚ ὡς οπι. 455. Αὐρ. 1. Οὗ δαἀπ, 1| 18, 1. 

Οδρ. 4. 
5 8 Τὴ ἴι 16 Τὴ 6 Τῇ. 

εἴ ποῦ τι ΟΠιπ65 ριϑθίου Ὗαΐ, 
τὰ απίε τῶν ἕ, οπι. 455. Ηθρ. 

αὐτῷ οηϊ. ΟΠ 88 Ῥυϑθίον γαῖ ψ4}1ἃ: ρΡ 6. πη ἱρ - 

Οἱ, 609, 4. 
» αποά Ῥτο δι ροίοϑί, γιά, δά 1 52,8. 

δλρ. ὅ. ὃ 1. παρασκευῇ “Ταυιίη. οὐ ργ. τῆδῃ, Ὗ,,) απο ἔπδραπὶ 
αἱ ἀφοβία θγαγθηΐ, 
117; ἅ.. δῦ; 1. 

Ορ. 4. ὥσπερ διενοήϑη- 
σαν. ὶά, 1, 8. -- τήν τὲ 
ναυπηγίαν. Κυαθο. ροβὺ ἤᾶθο 
γοῦρθα καὶ τὰ ἄλλα οχοϊα͵558 ρὰ- 
ἰδ... 58 ἴᾳπρ8 παρεσπευάξοντο 
τήν τὲ ,γαυπηγίαν καὶ ὁπῶς 
αὐτοῖς ἀσφάλεια εἴη (εἴ. ΠΟ. 1): 
ῬΑΡΙοΡ ἀεῖπάθ Ραγ οὶ ρα ἐκλιπόν- 
τὲς καὶ ξυστελλόμενοι 88 παρ- 
ἐσκευάξοντο ΡΘΕ ΠΘηΐ; ΡΓῸ ααϊ- 
θῈ15. 5οῦῖθ! Ροίογαι τῷ ξπλιπεῖν 
καὶ τῷ ξυστέλλεσϑαι, εἰ ἰπ ἢπο 
δηθπηιαιὶ διασκοποῦντες. -- 
ταὶς σιταγωγοῖς ναυσὶν 
Ἵν ΤῸ περέπλου. ΟΕ ΟΥΙΙ 
28, 1 ἤ τε τῶν ἐπιτηδείων 
παρακομιδὴ ἐ ἐκ τῆς Εὐβοίας δὰ 
περὶ Σούνιον κατὰ ϑαάλασσαν 
πολυτελὴς ἐγίγνετο. -- τὸ ἐν 
τῇ Λακωνικῇ τείχισμα. 
γιὰ. ΝΠ] 26, 2 οἱ 51,1. -- ξυσ- 
τελλόμενοι, ΠΕ πα ἘΠ 5Ξ, 
ΘΙΤΆ ΟΡ. ξυντέμνεσθαι 86, 6 

5οᾷ χατασχευή ἀϊοίαπη δον υὐ κατασχευάξειν 

ἀἸοῖταν οὐ σομβίγαϊ αν στη} ἐς, αὖ ἢ, 
Ι. ἐς εὐτέλ., ἴῃ Ρ8 τ 5] πὶ ΠἾ8 ΠΙ. 
Οὗ δάῃ, [, 8. ὃ ᾿ 

ὄντων οὐυ- 
. κατασκευῇ 

τοῦ πολέμου. Οταιϊο ρϑγῸΠῚ 
σταιηγηδίϊοα ν᾽ θαίαν. .,1η{6}16- 
ΧΘΡΪΒ: Οἵ ΠῚ 65 586 η0 π΄ 1] Αἰ᾿ πὰ 
ηἶδὶ ἱποῖρ᾽ θη 68, ἴ.. 6. 51Π|1}68 
ἱποῖΡ θη θ 5 [ἀρχόμενοι δὲ πάν- 
τὲς ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται 
18, 1] ἴπὰ ἀρρᾶτγδίι θ6]]1, 
ἷ. 6. ᾿ψυᾷ Δρρᾶγδιιπι Ὀ611,,. Βα. 
τὰ οὐδὲν ἄλλο ἰπάθο! 1 ΠᾺ Ὀ1Π1ὰ Ρα- 
ἰϑ πα Θββϑϑηΐ, αὐ ἰπίουἀ πὶ τὸ μη- 
δέν͵ Οἱ Μαῖα, αν. 8 457 Ααῃη, 1. 
564 ἀρχόμενοι ἐν. . ΠΟ ΓΘοία 
ἀϊχοῦῖβ, Νο5 Ἰαηβ θη 68 ὄντων 
ἐν κατασκ. τ. πολ., αὐ 586ρ6 εἷ- 
ναι ἐν παρασκευῇ αἰοῖταν (εἴ. δ΄η, 
Π 80, 3) οἱ 14, 8 πάντες ἐν τει- 
χισμῷ ἦσαν καὶ παρασκευῇ πο- 
λέμου, ἀε οὐδὲν ἄλλο ἤ ἴάθιῃ αἷ- 



τῷ 
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τοῦ πολέμου. πρῶτοι Εὐβοῆς ὡς Ἶἅγιν περὶ ἀπο-ὠὡ 
στάσεως ἱτῶν ̓Αϑηναίων] ἐπφεσβεύσαντο ἐν τῷ δ: 
μὦνι τούτῳ. ὁ δὲ προσδεξάμενος τοὺς λόγους αὖ- 

τῶν μεταπέμπεται ἐκ “ακεδαίμονος ᾿Ἱλκαμένη τὸν 
Σϑενελάϑου χαὶ έλανθον ἄρχοντας ὡς ἐς τὴν 
Εὔβοιαν" οἵ δ᾽ ἦλθον ἔχοντες τῶν νεοδαμώδων 
ὡς τριακοσίους, καὶ παρεσκεύαζεν αὐτοῖς τὴν διά- 

βασιν. ἐν τούτῳ δὲ καὶ “έσβιοὶ ἤἦλϑον. βουλόμε- 
νοι καὶ αὐτοὶ ἀποστῆναι" καὶ ξυμπρασσόντων αὐὖ- 
τοῖς τῶν Βοιωτῶν ἀναπείϑεται ᾿ἅγις ὥστε Εὐβοί- 
Ὅς μὲν πέρι ἐπισχεῖν, τοῖς δὲ “εσβίοις παρεσχεύ- 
αξξ τὴν ἀπόστασιν, ᾿“λκαμένη τε ἁρμοστὴν ἀρ: 
ὃς ἐς Βύβοιαν πλεῖν ἔμελλε, καὶ δέκα μὲν Βοιωτοὶ 

ϑναῦς ὑπέσχοντο, δέχα δὲ ᾽γις. καὶ ταῦτα ἄνευ 
τῆς «“Ἰακεδαιμονίων πόλεως ἐπράσσετο᾽ ὃ γὰρ ̓ ἅγις 
ὅσον χρόνον ἢν περὶ “εχέλειαν ἔχων τὴν μεθ᾽ 
ἑαυτοῦ δύναμιν, κύριος ἣν χαὶ ἀποστέλλειν εἴ ποί 

τινα ἐβούλετο στρατιάν, καὶ ξυναγείρειν καὶ χρή- 
ματα πράσσειν. χαὶ πολὺ μᾶλλον ὡς εἰπεῖν κατὰ 

» » ’, ς ,ὔ 

τοῦτον τὸν καιρὸν αὐτοῦ οἵ ξύμμαχοι ὑπήκουον 

4114 οἱ ἀεὶ. ΟΠ 15: 1" 
ΟΠ 5. Σ: 

ὡς ΡΓῸ ὃς αὶ. 

τῶν ̓ ᾿Αϑηναίων ΟΠ. 
ὡς ἐς τριαἈ γαῖ. 
ΕΣ 

Κτιιθο. 

8 8, μετ᾽ αὐτοῦ Ψαῖι. αν. 

οοη τη Θ᾽ βυτη Πη115.) 40 ΒῈΡΘΥ 
1584 6 πὶ γϑγθὶβ ὙΠ 75, ὃ δαἀποίαν! 
Μδι. ατ, ὃ 688 Β. --- Σϑενε- 
λάδου. Εἰιδηθ, ἀθ απὸ ᾿ΘοἽ Πλῖ15 
1 8ὅ 5.7 Οὐπι κε φαθϑοτίρίο πο0- 
ΤΠ6 ΘΧΑΡ Πα απὶ οβί. Οἵ. ΚΕ, Οὐτ- 
ἀὰπὶ ἵπ Ὀίαγη. ἈΤΌΠα60]. ΧΧΧΙΠΙ 
Ρ. 181. Μεῖπθκ. 1)6]. ἀπίῃ], αν. 
Ρ. 114, Τιοῦθεἰς. Ῥαγαὶρ. Ρ. 229. 
-- »εοδαμώδων. Οὗ, αἄη. 
94, 

ξ 9, ξυμπρασσόντων... 
Βοιωτῶν. Οὐοσπαιίίοπὶβ οδιι58, 

ΠῚ 2, 8. ΨΠΙ 100, 8. --- ὥστε 
.,.. ἐπισχεῖν... παρε- 

σκεύαξε. Οὗ, δάῃ. Ν 14,1. -- 
᾿λκαμένη τε. ,,ΤΙὲ τοίοτιυτ 
δὰ δα, 48 ἀθ πᾶνίθιβ βϑαππη- 

ΠΕ ΠΝ 

ΤῸ: ς΄. ἐδδα ΘΟΤΠρΟΒ το, γΘΥΒΟΓΙΙΠΊ 
ἱπιπιυ δία 6βί. ᾿Δλχαμένη τε δι- 
δούς, κἀὶ ναῦς δέκα μὲν αὐτὸς 
ὑποσχόμενος, δέκα δὲ οἵ Βοιω- 
τοί βου θυ θίαν, δὶ ϑαπίθητϊα νυ Ὁ 5 
ΘΧΡΥΪ Πυθία Οἰατῦὶβ. ΚΝ. Αὐη, ὕἱι 
8606, ἐγ η51{π|85 ἴδοι δϑὲ ἃ Ῥᾶτγ- 
(Ἰοἰρῖο ἴῃ νοῦθπὶ ἤηϊίαπι, ΟἿ. 
δάη. ΝΠ 47, 2. -- εἰν ὉΠ ΉΠΗΙ 
Οὗ, δάη. Ιν 182, 

8 8, ἄνευ Στ ῶΣ ἣ πόλε- 
ως. Οἱ. δάμη, 1 128, 8, - κύ- 
ϑιος ἣν. . 6 Ρίθμα ρο- 
ἰοδίαίθ Α ρ 15, φαδηγᾶϊι αρια Π6- 
ΟοΙθᾶπη ογαΐ, νἱὰ Οα, ΜΙ ]οὺ, 
Ῥοτ, ΠΡ. 104.“ (ο61]1. Ρεΐὰπβ 
Ιεσο φυδάδπι Ροἰθϑίαιθ πη οἷ 60- 
ΘΥΟΙ ΔΤ 6586 νἱἀϊπηι5 Υ 68, 4. --- 

ως ̓ γιν περὶ 
ἀποστάσεως 
ἀφικνοῦνται. 

8 α΄-- γ΄. 



Χῖοι δὲ καὶ 
Ἐρυϑραζῖοι ἐς 
“ακεδαίμο- 
να τρέπονταιτερ, 

ὅποι 
καὶ Φαρνα- 
βάξου πρέ- 

σβεις παραγί- 
γνονται. Ἀξφ. 

ὃ ὁ΄. ε΄., 

«Ἢ 
[ 
(5 

΄ 

10 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, εἰ. 

ἢ τῶν ἐν τῇ πόλει “ακεδαιμονίων᾽ δύναμιν γὰρ 
ἔχων εὐθὺς ἑχασταχόσε δεινὸς παρῆν. 

Καὶ ὃ μὲν τοῖς Ζεσβίοις ἔπρασσε. 
καὶ ᾿Ηρυϑραῖοι, 

κεδαίμονα. 

Αἴοι δὲς 
Ψ »Ἥ ᾿ 9 Ἶ ρ ᾿ς “ὔ 

ἀποστῆναι καὶ αὐτοὶ ἕτοϊμοι ὃν-- 
Ν Ἄλέν 15, 3 ’, ι Ν 

πρὸς μὲν γιν οὐκ ἐτράποντο, ἐς δὲ τὴν 1α- 
καὶ παρὰ Τισσαφέρνους, ὃς βασιλεῖ 

Ζαρείῳ τῷ ᾿Αρταξέρξου στρατηγὸς ἣν τῶν χάτω, Ν 

πρεσβευτὴς ἅμα μετ᾽ αὐτῶν παρῆν. ἐπήγετο γὰρ 
καὶ ὁ Τισσαφέρνης τοὺς Πελοποννησίους καὶ ὑπιο- 

εὐθὺς δι. οὐ 8}}|ἃ ρτοι πὰ8. ψογίθη5, απ04 δὰ 56ηθῃ{18Π| 
Δριϊββίπηατη δϑὺ (οἵ, δαπ.), αὐτὸς γεϊααὶ οοἀά. 

ἢ τῶν, ἱ. ε. ἢ ὑπήκουον τῶν. 
- εὐϑυς. [Ὰ οορίδ5 οἱ πηὶύ- 
ἴθγθ εἰ ΠΟΙ σογα οἱ ἴῃ ργομηρίμ 
οϑ8θί, τηϑοὶβ ατι8 1 ΓΔΟΘαἀΔΘΠΊΟῊΪΪ 
411 ἴῃ ὑγ06 ογϑηΐ πθὶαπο 5 [8 {ἰ ΠῚ 
ἔοντη  4840}}}185. 6558 Ροιοναί, 

84, τοῖς Πεσβίοις ἔπρασ- 
ὅξε, Οοαπὶ [6501}1Ϊ5 ἃρρθαί, 
ἈΠ: ΠῚ ΤῸ: “Χῖοι. 
Ῥτορεΐθ 50}1 οἵ ὀλίγοι τῶν Χίων. 
1. ὁ. 9: 14: --- Χο ἢ, . χαὶ 
ρῶν δ: τὸ ἴτοπὶ οοπϊπποιῖ 5απὶ 
0; 1: 1:2. στρατηγὸς. 
τῶν κάτω. ,5. Δοδοῖαβ5 Ὀ6Π6 Π]Ά - 
τἰτἰτηδ 6 οταθ, Οοηίνᾶ τὰ ἄνω. 
10: 0 190. [εἰ ΔΠ} Ὁ τ τ: 
»γἀϑβία τηΐποῦ [4π86 ἃ πο} 15. ἀἰοὶ- 
ἰ01] βοουπάππι Πεγοάοίαπι [Π| 
90] ἃ Ῥϑτθο Ηγϑίαβρβ ἵν ἴῃ {γ68 
ῬΓονΙ ποῖὰβ. 561 βαίγαρ 5 αἰνῖβα 
δγδί, ἀγα πὶ απη8ἃ Ἠδ]] ΒΡ ΟΠ πὖ- 
068, ΡΙΠγγρίαπι, ΒιΙΠγηΐϊδτη, Ρὰ- 
ΡΒΙαρσοιΐαπη, Οαρρδάοοϊαπι 60η- 
ἐἰηοῦαι; αἰίθγα οχ [οηΐϑ, Δ θο 6 
[2 οἵ. εα. τιδὶ. 1 2 ρ. 482 οἱ 
[Δοητη. Ηϊβί. ἄταθοὶ ἃ ἤἥη. δε]. 
Ρεῖορ. Ρ. 439, 56 δἰἶδπι θα ηοΚογὶ 
Ηϊβι. ἀπίῖαα, ΠΥ Ρ. 5823 54. (εά. 4)], 
Οατία, Τγοῖα, ῬΑ ΡΏΥ 16 οοηβίαᾶ- 
θαῦ: ἰογίϊα βοίδτη Μυβίδηι οἱ Τν- 
ἀἴαπι σοπιρ] θοίοθαίαν. δε ἀπδᾶθ 
ΡῬοβίγθπηδθ ῥ᾽ θυ Πα 6 580 00 
ργδοίθοίο νἱάθηίαῦ οοηϊαποίδα 
[αϊ588, φαΐ ϑαγάϊθ5. Πα ἰίαη5. 58- 
ἰτρε8 τῶν κάτω 5. τῶν ἐπι- 
ἁΔαλασσίων [δὶ πο καράνου 
δϑύ ποηηθῃ. οὗ, ᾿ἰηἴγα] νοοαῦδίαγ. 

Ρυίπηᾷ ἀϊοοθαίαν ΠΑ ΒΟΥ 15. ργᾶθ- 
δοίαγα ἃ ρᾶγνο ἰσοὺοὺ Παΐι5. πο- 
ΤΉ] ηἾ5 84 ΟΥΔΠῚ ΡΓΟΡΟΠΙ 5. 5100, 
Ὁ] Βϑίγα ρ 65 ΠδὈΪϊ ΓΘ ΘΟΠβαθν γί, 
να 1505  Ὑ κο Αὐτ τ τ ΠΉ ΤΙΝ 
Αἰίεγα ργονὶ ποῖα ρυϑοίβοίαπι 58Γ- 
ἀϊαπι σνεοι α]ἃ βαιναρίαθ δροὶ- 
Ῥἰθηίοπι ἃ στρατηγῷ τῶν κάτω 
ἀϊδιϊηραϊ Πεγοάοί. Υ 2ῶὅ οὐ ἔου- 
ἰᾶ886 ὙΠ 186. ἀἰϊεῖι. Εἰθηΐπι 
στρατηγὸς τῶν κάτω εβι κάρα- 
νος, 46 αυο νἱὰ. Γο ἢ πη, 1. ἃ, Ρ. 
481 5ᾳ. Στρατηγοὺς τῶν κάτω 
οἱ βϑίγαρδβ [γάϊδθ, ααἱ ἃ Ὀδτγεὶ 

. Ηγϑι, ᾿πηρϑυῖο {πϑυϊηΐ, ποθὴ ἀϊβιΐη- 
ΒαΘη5 Πᾶθο ἀπὸ πηππογᾶ ΑΥΠΟΙἀα5 
Θπαπλογαί Ογοθίθ πὶ, Ασα Ρ ΠΟΥ ΠΘΠ1, 
Μαγάοπίμπι, Ἡγάαγποπι (Ηδγοάοι. 
1127. Ὑ 80: ΥὙ[ 15. ΠῚ.» 
Ριβϑαίῃποπι (Τῆς, 1 11ὅ, 4), ουἱ 
ΒΟΟΟ5βουῖν ΤΊΒΒΑΡΠΘΡΠ 65. Τίββα- 
ῬΠΘΓΠΘΠῚ ΘἜχοθρὶῦ ΟΥ̓́ΓΙ5. τηΐπον 
κάρανος͵ 1. ὃς στρατηγὸς τῶν ἐς 
Καστωλὸν (Καστωλοῦ πεδίον) 
ἀϑροιξζομένων (Χοι, Ηἰϊϑι. ὅτ, 
ΤῊ ΑΒ ἢ ΒΥ: 
ἱπίογρτ., 9, 7) οὐ ργδείθοιαβ γα ϊδ6, 
ΡὨνγσίδθ, ὈὉαρρδάοοϊαθ. (Αηλ0. 
19, 7), ΤΊββαρθγηθ γοιϊηθηίθ ἴοὸ- 
πἶαηὰ (Ἰθ᾽ά6ηι1 1, 6), οαἰὰβ ὑπαρ- 
χος ἃρυὰ ΤΙυο. οβϑὺ Ταπιοβ (ΥΠ| 
81 2), οὐ, αὐ νἱἀδίαγ, Οδυίδπη. 
Ογγοὸ ἄδηυο ΤΊββδρῃεγηθβ (Χβη. 
Ηϊβί. αν. ΠΙ 1, 8), ΤΊσβαρῃογηϊ 
ΤΙ γδυβίοβ (014, ΠῚ 4, 25 54.) 
ΒΘΟΘΒΒΘΓΙΠΐ, 

8 ὅδ. ἐπήγετο, ἅτοθϑϑ56- 



ΕἘΤΟΣ Τὶ ΧΕΙΜΩΝ. (ΥΠΠ δ.) ἘΠ 

χνεῖτο τροφὴν παρέξειν. ὑπὸ βασιλέως γὰρ νεωστὶ 
» δ » - » 

ἐτύ ανὲ πεπραγμένος τοὺς ἐκ τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς 7χ Ἃ 
9 Ἁ --, ς ΄ 

φόρους, οὖς δι᾿ ᾿ϑηναίους ἀπὲ τῶν ᾿Ηλληνίδων 

πόλεων οὐ δυνάμενος πράσσεσϑαι ἐπωφείλησε᾽ 
τούς τε οὖν φόρους μᾶλλον ἐνόμιζε κομιεῖσθαι 

’ »Υ̓ 9 ΄ ᾿" ΟΩ᾽ , -“ ’, 

κακώσας τοὺς ᾿“ϑηναίους. καὶ ἅμα βασιλεῖ ξυμμά- 
,΄, ᾽ὔ; ’ 

χους “Δακεδαιμονίους ποιήσειν. καὶ ᾿Δμόργην, τὸν 
“- ’, 9 »Ἥ - , 

Πισσούϑνου υἱὸν νόϑον, ἀφεστῶτα περὶ Καρίαν. 
ὥσπερ αὐτῷ προσέταξε βασιλεύς, ἢ ζῶντα 

οὗ μὲν οὖν ΛΔῖοι καὶ Πισσαφέρνης ἢ ἁ ἄποκτε μΕῖ: 

ἄξειν 

κοινῇ κατὰ τὸ αὐτὸ ἔπρασσον. 
1 0. Καλλίγειτος δὲ ὃ “Παοφῶντος, Μεγαρεύς, 

,ὔ γ΄ ’ ’ 

καὶ Τιμαγόρας ὁ ᾿ϑηναγόρου. Κυζικηνός, φυγάδες 

ὃ ὅ. ἱκανὴν τροφὴν γαῖ. εἰ 4114 «ἴα εἴη 51τῇΡ 6 ἀϊπ τη νοῖ- 
16η8, 486 ΒοΙΙρΡίαγα 6Χ ἱπίερρυ, 

μᾶλλον οτι. Μ. ὕδ55., Αὐρ, 
τὰ περὶ γαι. 
ἀπονχτεῖναι Ναῖ., το] αὶ ἀπονλτείνειν. 

Ωυδοβί. ρυδπΊη. Ρ. ἵἴ. 

θαι. -- ὑπὸ βασιλέως ... 
πεπραγμένος τοὺς φό- 
οους. Ἐδί ρᾶββίνταπι πηθαϊ!. Οἵ, 
τετιμωρήμεϑα ΝΕ, 8... ΒΒ ΘοΙ8 
560], ἀπῃτημένος οἱ Αδᾶοθ. 8} 
τορθ νϑοιῖσαὶ , οδβίιυ]δ τι 5, 
Πράττομαί σὲ ἀργύριον, μι- 
σϑόν, φόρους ἐδ ΕΧὶ 50, ἀπαι- 
τῶ; πράττομαι ὑπό σου Ῥαδεῖνα 
ουπιδ τὰ ἃ πιὸ ΕΧῚρΡ 5 βῖνε 660 
ἃ ἰθ6 ροβίυϊον, ἀπαιτοῦμαι. 
Ῥνίου 5 β᾽ σἰ βοδιϊοηΐβ ἀθίααθ ὁὉ- 
νὰ βδυπηΐ δχθηρία, Ὑ]ὰ, Το. 
ΙΝ θὅ, 8 εἱ ΥἹ 84, ὅ, ἢ ροβίε- 
ΤΟΥ 6Χχ Πἰ5 νοΡθὶ5 «ΤΊον 416 15 
οἱ ΤΠ μὰ Μαρ, ἴῃ πράττω Παποί, 
Νεο [ἴον ἃοοῖρὶ ροῖεβι πραχϑῆ- 
ναι μισϑόν δρυὰ ΡΟ]]. 1Ὁ᾽ 46,.“ 
θυ κ, [τὰ οχῖὶρσοῦ ρΡουίοΥΪ ΠῚ 
Οδθοῖ. ρτπὰ ΘΙ]. ἌΝ 15. Ὁ] 
νἱάβ δῖα. --- ἀπὸ τῶν Ἕλλη- 
νίδων πόλεων. Ετρο ἀεροιὶ 
ΔὉ [ιῖ8. ατᾶθοῖβ ομ θη β Αβῖδθ 
οἰ {1018 β' δὲ αἱθαία ροβὶ ορ- 
ῬΓΘββδτη ΙΟΠαπ ΤΘΌ ΘΙ] ΟΠ 6 πὶ 40 
ΑὙ ΡΠ ΘΓΠΒ. β8αΐταρᾶ ὀοηβίϊαϊα 
(Ηεγοά. ΥἹ 42) οὐ Αἰμδηϊθηβὶ πη 

ΤΒυογαϊαιϊς ΥΟ], ΙΥ͂, 5θοι. 11. 

οΥὐἵΐα οδϑί. 
ΟΙ. ,βη. Ραὶ. 

ΟΥ. ὅ8, ὅ. 
Τι. Τταρα: 1.0 Χ; 

ΟἿ ΤῊ 28, 4 εἱ ϑ:18}}, 

Πρ ΘΙ ἰῃ 685 Τρίοη65 Ῥγορᾶ- 
σαίο ἰπίθυ πη ἶββ8 Ρθῦβᾶθ δἰῆττηα- 
θαηί. Οἵ. Κυγυορ. ϑδιμά. ἢϊδβίογ. 
οὐ Ῥ1110]. Ρ. 96 5ᾳ. ᾽4πό δυίεπι 
ΘᾺΠῚ πράσσεσϑαι ηθοίθ, βίουϊ 51, 
2 φύρους πράσσεσϑαι ἐκ τῶν 
πόλεων ἰερἰπιυβ οἱ αἰτεῖσϑαΐ τι 
παρά τινος 58606 ἀϊοϊίυγ. -- 

ἐπωφείλησε, εομμιαϊᾳ φοθῖϊε- 
θη ταν. Οἵ, ὍὭϊο 455. 1] 8, 8 
δὲ 101 Βείπι. -- Ὡμόργην. δὲ 
19, 2. 28, 8. 54, 8. -- Πιασου ὃ- 
νου. ΟἿ, 1110, 4. ΠΠ 81, 1. -- 
τὸν. . «υἱὸν νόϑον. ἀάάϊτο 
αυίίσαϊο δ᾽ σηϊβοαίαν. ἤὰΠῸ ἈΠῚῸΠῚ 
556 δἰ τ5. ΠΠῚ αΠΊ βραγίπτη, θ᾽ 6 δά- 
Ἰθοιῖνὶ ΠΟ]]οΘδίϊοη 6 ΓΝ ἸΟΝῚ 
ἰδίαι δά, -- ἀφεστῶτα. δι 
Ῥδίθγη τη} ᾿ΠῚΡ ΘυΊ απὶ ΟὈτ πότοι, ΟἿ. 
Κνυθο, 1. ἃ. Ρ. 808. -- κοινῇ 
κατὰ τὸ αὐτό] ἤγουν ὁμο- 
γνωμονοῦντες. 5680]. θ6 κατὰ 
τὸ αὐτό, δοἄ πὶ πηοὰο, οἵ, δάα, 
Υ 68, 4. ΘΒ πΗΠιοὸν κατὰ τάδε 
Ηογοᾶ. [Ὁ 41, 

Ολρ. 6. 81. φυγάδες τῆς 
ἑαυτῶν. Ῥαιτίαν πὶ ΘΧ5 165 

Ω 



ἅμιλλα οὖν 
γίγνεται ἐν 
“ακεδαίμονι" 
οἵ δὲ Χῖοι 

προτιμῶνται, 
ξυμπράσσον- 
τος αὐτοῖς 

᾿Αλκιβιάδου. 
δύναμις 
σεϊσμοῦ. 

18 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ, ς΄. 

» Ἢ - -} » 

τῆς ἑαυτῶν ἀμφότεροι παρὰ Φαρναβάζῳ τῷ Φαρ- 
νάκου κατοικοῦντες, ἀφικνοῦνται περὶ τὸν αὐτὸν 

Ἁ Ἁ ΄ , ᾿' 

χαιρὸν ἐς τὴν “Πακεδαίμονα, πέμψαντος Φαρναβάζου, 
ὅπως ναῦς κομίσειαν ἐς τὸν ᾿Ἡλλήσποντον,. καὶ 

9 , 

αὐτός, εἰ δύναιτο, ἅπερ ὃ Τισσαφέρνης προυϑυ- 
μεῖτο, τάς τὲ ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἀρχῇ πόλεις ἀποστή- 
δειε τῶν ᾿Δἀϑηναίων διὰ τοὺς φόρους. καὶ ἀφ᾽ : τ ω ἔ δ᾽ ΘΟ ΟΟ ΘΟ ΘΡΡ  ΟΣ 
ἑαυτοῦ βασιλεῖ τὴν ξυμμαχίαν τῶν “ακεδαιμονίων 
ποιήσειε. πρασσόντων δὲ ταῦτα χωρὶς ἕχατέρων, 3 
τῶν τε ἀπὸ τοῦ Φαρναβάζου χαὶ τῶν ἀπὸ τοῖ 
Τισσαφέρνους. πολλὴ ἅμιλλα ἐγίγνετο [τῶν ἐν τῇ 

κ σ᾽, 

“Ἰακεδαίμονι; ὅπως οἱ μὲν ἐς τὴν ᾿Ιωνίαν καὶ Χίον, 

οἵ δ᾽ ἐς τὸν ᾿Ἡλλήσποντον πρότερον ναῦς καὶ 
στρατιὰν πείσουσι πέμπειν. οἵ μέντοι Πακεδαιμό- 8 
νιοι τὰ τῶν Χίων καὶ Τισσαφέρνους παρὰ πολὺ 
προσεδέξαντο μᾶλλον. ξυνέπρασσε γὰρ αὐτοῖς καὶ 

’ Ἔ , , 
᾿“λκιβιάδης, ᾿Ενδίῳ ἐφορεύοντι πατρικὸς ἐς τὰ μά- 

ΘΔ}. 6. 8.1. ὑπὲρ ΡΓῸ περὶ δαι., ἕογτίδββε ἀδβργαναίππι εχ ὑπό. 
ἘΠ Ὁ μὲν Ρτο. οἵ μὲν γα ϊ. 
ὃ 8. καὶ «πίε ἐς τὰ «τἀᾶῖώ ναί, οὐδὲ 1π ὉΥΪΤΩ15 ΠΌΒΡ 85 

οἰζατὴ ρδίθγηιϑ ὅ8|1|4, 

ΔΡΡΘΙΙΑν οΥΪ5. οαπὶ Ηον, δυπη. ΠΠ᾿ φρυοΥΒῈ5 ᾿πι}}}8 ν᾽ δαηΐαν, ΡΥ δθίου 
106. 19. --- Φαρνάκου. Οἱ, 84η. ἰδϑαίοβ ΠΟΥΠῚ 58 γα ρ στμ ΟΠ105 
" 129, 1 ΠΕ ΘῚ  Ξ Ὁ ἐν τῇ εἰ Ενγίμγαθοβ, ΑἸοϊ δία θπι, 81105 
ἑαυτοῦ ἀρχῇ. ἴῃ Ῥαβον 486. ρδγοουῖπο5 ἰουίαββα ἰππὸ ᾿,8οράδε- 
ρΡγϑοίβοίαγα. Οἱ. δάη. ὅ, 4, -- ΙΠ0Π6 ῬγδΕβθηίε8 βἴπιι! ΘΟΡΊΓΔΓΘ 
διὰ τοὺς φόρους. Οὺς δι. νοϊυπί, Ηδαβῖὶὰβ ἴθ [{Π|0 0} ὉΓ. 
᾿Αϑηναίους ἀπὸ τῶν Ἑλληνί- Ὅπῇυο. Ῥ. 9ὅ 544. “Τοοίβ ορροβυῖί 
δων πόλεων οὐκ ἐδύνατο πράσ- Ῥτδοβθηΐθβ ΓΟΘἀδθΠΊ0Π 6. οἰϊ8 ΠῚ 
σεσϑαι. γιά. ὅ, ὅ. -- ἀφ᾽ ἕἑαυ- [,λοραδομηοηΐοβ [π558, ἀθ ψαΐθιιβ 
τοῦ, 518 ΟροΓᾶ, Ρογτΐ, ΠῸη ἀϑεγθίαν, δὲ 48 Ἰεραιῖὶ5 τῶν 

8 5. [τῶν ἐντῇ Λακεδαί- ἐν Λακεδαίμονι πρέσβεων αἱ 
μον κι]. Ηοβ ποῃ ρ0586 6588 'ρ505 Υ 44. 1 50γδὶ ορουίαἶββθ. [846 
ΤιΔορἀδοπηοπῖοβ δουιτηγα πιϑοὶ- αὐτῶν φτο τῶν 5ογ] θεπάτιη] 6556 

ΒΓΔ [5. οὐ εχ βϑηίθηιία γευθοσαπι ΦΟπίοῖς, ϑθὰ Οαπ| Π6 510 4146 ΠῚ 
ὅπως πείσουσι οἱ εχ 8 8 Ῥυϊτηΐβ ἰθὺ σϑῦθᾶ αιϊσαπδτη δ᾽ σΪβΠοθηί, 

νοοΑΡ.} 15. οἵ μέντοι Δαπεδαι- απο πΠῸπ ΕΧ 86 ᾿Π|6]] 6 αύαγ, ΓΟ 
μόνιοι, 4086 ΔῸ Πὶ5 ἀϊδίίηραυϊ ἱπερίο ΠΘΡΑΤῚΪ ᾿πιογργθίδτηθηίο υἱ- 
ν᾽ ἀθπίαν, ἀρραγοί. Ουδνδ ῬΕΣΕ ἢ ἀοπίαν παρ οπαα 6586. Θαἱ εἃ ἀε- 

Ῥασὶ οἱ Τιββαρῃουπὶβ ἰθραίοβ ἰπσ-'͵ ἰθπαῖ ΤΠ. Ηερθβί. ἴθ ΡΒΪ. ΧΥῚ 
16] σθηᾷο5 6558 ραΐοί. Θποᾶ ἂἃὰ- Ρ' 942 τϑῦιιπὶ ΘΟ ΠΔΘΥΘΠ ΙΔ ΠῚ ΡΥ) 

ἴθι ΗΙθγ. ΜΕ]]Ὲν εὐ Πδδοκ, πὸ ΒΘΙΘΒΘΣΙ, 
Ὠδ6ο Ροβὺ. ἃ τῶν τε ἀπὸ τοῦ 8 8. ξυνέπρασσε ... 41- 
Φαρν. καὶ τῶν ἀπὸ του Τισσ. ΚΣ Οἵ, ΡΙαί. ΑΙἴο. 34, 
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λιστα ξένος ὦν, ὅϑεν καὶ τοὔνομα Πακωνιχὸν 
να, ἐρ 9 “- » ᾿ , “, “ὟΝ Ν οἰχία αὐτῶν [κατὰ τὴν ξενίαν] ἔσχεν" Ἔνδιος γὰρ 

᾿ἀλκιβιάδου ἐχαλεῖτο. ὅμως δὲ οἱ “Πακχεδαιμόνιοι 4 

[πῃ ΘΟτηΡ] αυῖθι15. ὈΟμΪ5 ἢ Υῖβ (ποη ἰπ αι.) ᾿Δλκιβιάδης ρτο ᾿Ἄλκπι- 
βιάδου. Αἱ οἴ, δάη, 

-- Ἐνδέῳ ἐφορεύοντι. Νοὴ 
ἔαϊββθ ἤὰΠΟ. ΘΡΠΟΓΕΠῚ ΘΡΟῺῊΥΤΊΠΠῚ 
6χ Χρη, Ηϊβὲ. τ, ΠῚ 8, 10 ἀδθηηοη- 
βίγανι Ραίπηθυ. ΥὙἹἱά. Ημιάβ. “-- 
πατρικὸς ΠΣ ἘΕΟς. ΠῸ"- 
τριμός ποη δὰ 50]1πὶῚ ρΔΙΓΕΠΙ, 
5εα δὰ πιδίουβϑβ ρϑυ ποι. Οἱ ὙΠ 
69, 3 ἀξιῶν τὰς πατρικὰς ἄρε- 
τάς, ὧν ἐπιφανεῖς ἧσαν οἵ πρό- 
γονοι, μὴ ἀφανίζειν. --- ἐς τὰ 
μάλιστα αὐ] 104, 2. --- τοὔ- 
νομα Λακωνικόν. ἔσχεν, 
τ Ὁ: τοὔνομα ὃ ἔσχε ὍοΙ.. .41- 
κιβιάδης) “ακωνικὸν ἦν. {Ὸ 
Γ10, 4 τὰ πλοῖα κατάφρακτα 
ἔχοντας οἱ δήη. ΙΥ 18, 3 ὥξεδτε ἡ 
οἰκέα αὐτῶν, 50}, τῶν πα- 
τέρων τοῦ ᾿Δλκιβιάδου, ἀποταπη 
5 σα Ποαίϊο ἰῃ πατρικός δαϊεοιῖνο 
Ἰαῖθεί. 6 ποὺ ἀἰοθπᾶϊ σθηθῦθ οἵ. 
δάη. Π 4, 2. -- [κατὰ τὴν 
ξενία ν) οὰπὶ ΡΓΟΥΒιι5 Ἰάθπι νὰ- 
Ιϑαΐ 1486 ὅϑεν δὰ πατρικὸς. 
ξένος ὧν τεϊαίππι, 46], Ηδθυν. ἴπ 
στα, Τπας. Ρ. ΥἹ. --- Ἔνδιος 
γὰρ Δλκιβιάδου ἐκαλεῖτο. 
ἾΝοὴ εϑύ Βαθθπᾶδ γίϊο ΠΠΡΓΟΥ ΠῚ, 
4] Παθθηΐ ᾿Αλκιβιάδης; πᾶπι Ἐπ- 
αἰ δρμοῦὶ ραίγὶ ἰάθπι ἔμπῖββδα πο- 
θη απο ΑἸοΟΙθΙδαὶ ΑἸΠΘηΪθηβὶ 
βίβηϊῆοαι ΤΠπιογ 465, [Π)6 σοπε- 
ἔνο οἵ, Κταθο. 8 47, 6 δάπι. ἘΠῚ 
ΝΟΠΊΘη ΑἸοἰδἰααΐδ, αποα Τδοοηὶ- 
ΟΌΠῚ εϑί, ῬΓΪΠΊΙΠῚ Ἰιαθυἶδδ8 Παΐτι5, 
48 4ὰο0 ᾿μἷς ΒΘΥΤΠΟ οβ΄, ῬΥΟΆΨΈΠῚ, 
Οὐἶπβ Ῥαίθυ Ποβρίτιο ΑἸοΙ θ᾽ α 15 
ΓΔοΘαἀΔΘΠΊΟῊΪ τιδτι5 ἔπους, οχ Ποο 
ἴοοο Τμαον ἀἸα15 98 Ἠδγροογδίϊοπθ 
ἴῃ ᾿“λκιβιάδης ὁ Κλεινίου, υϑὶ 
Ρυΐπηαβ ΑἸοϊ ἰδ 65 ΑΙΒδηἰδηβὶ5 
᾿αΐπ5 πρόπαππος [υΐπ56. ἀϊοῖϊταν, 
ἀἰδβρυίαι δδανβίιβ Αἰιῖο. Τιθοῖ. 19. 
ϑεα τϑἔϑ!!ῦ δὰπὶ εὐ ἴῃ ΗδΡροοῦ. 
πΠῸμ πρόπαππος, 5.8 πάππος 
Ἰεσθηᾶτ πὶ 6586. οβίθηαϊ Ν᾽ ΑἸ θβὶιβ 
ἴῃ ποίᾷβ δίαιιδδοὶ δὰ ΒδΡροοτγ, 
[Οἵ΄. α]οκ. δὰ δθγοάοιυ, Ὑ1Π 17.]} 

Βδοΐθ ἰδηηθη Μθιγβί 5. τθρυθῃθη- 
αἷς βοῃο]αβίθη, ααἱ ΟἸἸπἴϑπη, 56- 
οαπαϊ Βυΐαβ ΑἸΟΙ Ια 5 Ρδίγο ΠῚ, 
ΒΠ1ο. Ποο ποπῖθῃ ἃ} ΑἸοι δας [,ἃ- 
ορἀδοηηοηΐϊο ᾿οβρὶίθ 50 ἴτηρο- 
51|15586 5001, ΝΠ οἱ δηίθ (Ἰ1- 
Πἶατη [Ομἶπ15 Ραΐθυ δὲ ἴρβε ΑἸοῖ- 
Ὀϊδά 65 ἀρρϑι! αθαΐαν, απ 46 γα οἵ. 
Πεοιοά, ΠΙ|Ι 117] πος ποιηθη {Π|ὰ- 
ἴπτη ογαὺ ἴῃ {ΠΠΠπ8 [ΠῚ ΠΊᾶ τὴ οὐ ἴάτη 
ἃντ5. ΑἸΟΙ δ᾽ 415 βθοιηαὶ Ποβρἑτατα 
ΒΡ γίδηῖβ γθηπης αν ογαΐ ἐθϑίθ ΤΠ ὰ- 
ΟΥαΪ46 Υ' 48, 2, ᾳαιοὰ ἃ πιαϊοτῖ- 
θὰ15 5ἷβ ἕδοίαπι ἀἰοῖς ΑΙΟΙ δἰ 465 
ἴῃ ογαίίοηθ δά Τιδοθαδοπηοηΐοβ ὙἹ] 
80: ΚΟΥ τι Καὶ » Ἔνδιος Ἄλκι- 
βιάδου ἐκαλεῖτο, ἱ. 6. ΔΙοϊδ᾽α 465 
ΘΓΆΡ ΠΟΙΘΩ [ἈΠΉἢΠἰαπὶ Παΐπ5 Ἐπ 
ἀἰβοθγπθηβ, απο 6χ δἃ οὐἰπηαὶ 
ΡΕΙ νἷσθ5 βεγεραηί, ἰΐα αὖ ΑἸοῖ- 
θα 65. σορΠΟΠΊ6η. οπΐϊπβαᾳπθ Επα 
εὐ. Βπαϊπβ οοσποιηθῃ οπϊπδατθ 
ΑἸΟΙ Ια 15 οβϑοίς Αση, ϑεὰ 
ΠΠῚΠῚ ΓΟ ΘΡἃ ΘΟηβίδη5 ἤ86 0 ΠΟΠηΪ- 
ΠαΠῚ νἱοϊββίίαο ποῦς, ἴπτο ἀπι- 
θ1.αὲ Κναθρ. ΕΔ πὸ οριιβ αυϊάθιη 
6558 ῬυϊΑπΙαΒ μα δχρι!οαίϊομο. 
Νᾷπι 51 ΑἸοΙ θ᾽ αἀϊβ ποῆηθη ΑἸΠ6- 
ΠἰβΒ ΠΟῚ πϑβἰαίαπη ογαΐ οὐ Επαϊὶ 
Ρδίθν ᾿ρϑιπι ΠΟ. ΠΟΙΠΊΘΠ σθββογαΐ, 
ἴδο!!8. οοηοϊαἀδθαίαν ΓΔΟΟΠΙ ΠῚ 
Ππὰ 6556. δὲ δχ Ποβρίιο, αυοα 
᾿πέθυ ΠΑ οὐ ΑἸοϊ δα 15. πηδῖουθ5 
ἕαοναΐῖ, ἵπ παϊι8. ἀοπηαπι ἰὰ ρον- 
γϑηἶββο, 6 ποιηϊηῖθιι5 ὁχ Πο- 
ΒΡ 110 ᾿η41ι|5. οὗ, Ηϑγπι, ἀπέαα, ΠΠ 
8 82, 19. ΟἸ455. ἀοἰοίο κατὰ τὴν 
ξενίαν ποὴ οοπίοπίιιβ ἰοίδπι 46 
ΑἸΟΙ Ια ἀἴ5. πομΐπ 6 ΘΧΡΙ θα ] ΟΠ 6 πὶ 
(ὅϑεν... ἐκαλεῖτο) ΡτῸ 8661- 
ἰἀτηθηΐο Παθοῖ, 564 πϑᾷὰθ αὖ- 
τῶν ρτοπομϊηἷβ ἰη 50] 6 πίῖαπη ΠΌ τὰ - 
αἰΐ ᾿πιουργοίδιϊοηὶ ἴθ! ὑΡῚ ΒΘ Υ15 
Π64 16. ΠΟΙΠΊΪηἶ5. φαο πα: Ῥαίον 
μια αἱε πουἰ πη. 
8.4. ὅμως, ἷ. 6. εἰ καὶ τὰ 

τῶν Χίων προσεδέξαντο μᾶλ- 
Ω» 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, ς΄. ξ΄. 0 

πρῶτον κατάσκοπον ἐς τὴν Χίον πέμψαντες Φρῦνιν, 

ἄνδρα περίοικον, εἰ αἴ τε νῆες αὐτοῖς εἰσὶν ὅσασ- 

πὲρ ἔλεγον καὶ τἄλλα ἡ πόλις ἱκανή ἐστι πρὸς 

τὴν λεγομένην δόξαν, ἀπαγγείλαντος αὐτοῖς ὡς 

εἴη ταῦτα ἀληϑῆ ἅπερ ἤκουον, τούς τὲ Χίους χαὶ 

τοὺς Ἐρυϑραίους εὐθὺς ξυμμάχους ἐποιήσαντο 

καὶ τεσσαράκοντα ναῦς ἐψηφίσαντο αὐτοῖς πέμ- 

πειν, ὡς ἐχεῖ οὐκ ἔλασσον ἢ ἑξήκοντα, ἀφ᾽ ὧν οἱ 

Χῖοι ἔλεγον, ὑπαρχουσῶν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον δέκα ὅ 

τούτων αὐτοὶ ἔμελλον πέμψειν καὶ Π]ελαγχρίδαν, 

8 4, Φρύνιν νυϊσο. Οἵ, Ατῖϑί, Νὰ}. 911. 

αι. εἰ ἡ πόλις Ναί. εχ ᾿πίρυρυ. 

8 ὅ. αὐτοῖς ρτο αὐτοὶ οεππὶ Καί. εἰ Τι8πν. δἰϊᾳυοί 811], Αὐτοί 

οοἰππαῖε Π85 ἀθοθπὶ Πᾶν 65 6 ἰοΐο φιυδάνδρίηἰᾶ ΠΑ ᾿ ΠῚ ὨΙΠΊΘΓΟ ῬΓΟΙΊΪΒ50 

Ὁ ἰρϑὶβ ϑρυιαηῖβ, ποθ ἃ 500115 ΘΟΓῸΠῚ ΠΕΡ Ο 5. 6556. Ουᾶγα ᾿ηΐγα 
"0 ΄ ἢ - -“ 

ἀϊοὶ! πέντε παρεσκευάξοντο ἐν τῇ Λακωνικῇ.“ Πδδοκ. ΟἿὮἁ άπ. 

Ὑυϊραία οτία εϑί δχ ὃ 4. 

πέμπειν ΟΥἸΠ65 ριϑοίθι Ὗ δί, 

Μελαγκρίδαν, Μελαγκρίδου εχ οοἀά. δυοιουϊἑαία ἔα]80. 5ου Ὁ] 

λον. -- ἄνδρα περίοικπον. 
7)6. ρουϊοθοὶβ οἷ, δάῃ. 1 101, 2. 
- αὐτοὶ ς] τοῖς Χίοις. 5. 6}.0]. 
-- σὰ ἄλλα. Ῥροοσμΐα πιαχίτπηθ 
πιο! ορίίαν. Οἱ, 34, 4 4ῦ, 4. -- 
ἀπαγγείλαντος αὐτοῖς. 
υ Ια ουΐ ροίοβί ἰθροπάμυμπι αὐτοῦ, 
αὐ 1618 ἤπαί οταίῖϊο, ϑ6ὰ ηἰ- 
ἘΠ τοπιρίαπαπτη ΔΡὈΙΓΟΥ; η8Πὶ οἵ 
ΔΙ1ῸΙ σαποενὶ ἀΌΒΟΙ αὐτὶ ποη αἰτίαπιο 
ἘΧρυϊπυππίαν, 56ὰ ἰδηίαπι Θ6Ππε- 
ντ5 ραν οιρὶϊ, Οἱ. ΠῚ 92,8 τον 
ϑεὸν ἐπήρυντο, κελεύοντος δὲ 
ἐξέπεμψαν τοὺς οἰκήτορας.“ 
Ὅπκ.. ΟἿ ΜΑΕΠ|,, αὐ 8 ὅθ3- --- 
ἐκεῖ] ἤγουν ἐν τῇ Χίῳ. ὅ86})0]. 
Επδπὶ δά Εγγίμταθοβ ἐκεῖ 5ρ6- 
οἴᾶτα, ΔὉ ἰδ τ πιθῃ δχὶσιαβ Πᾶν 65 
ἀαίαβ νἱἀουὶ ἄοοοι Οοταῖβ '“ἅτακλτ. 
1Π ρ. 128. Ἦος οοποράθῃβ Πα 
πεσᾶι ἍΝ μἰῸ. ἅς Ομΐο Ρ. 88, ἐκεῖ 
πθοθββαυῦῖο 46 ΟἸἶο ᾿πι6}]Π ρθη ἀ απ 
ἀϊοθηβ, αποᾶ ραίοὺ βίδα 6586, 
» ΝαΠιουα5 πᾶν ὶαπι,“ ἱπααὶ! Καπο- 
σ6 7) άαθη ἴδοι! ΟἾ105 τι Ί ΟΓΘΠΊ; 
αυϑηὴ οβϑεί, αἰχῖβθθ ογθᾶδϑ, μηϊ- 
πα5 Οὔδηβ᾽ 9 η185 παθοῖ, 5ὶ νὸχ ἐκεῖ 

βιὰ! δὰ Ἐγγίγαθοβ τοίδγιαν. 
Αὖὐ Εγγιῃγαθὶ, 5001} {Ἰ ταΥ 1, πᾶ- 
ν65 ἰοιρᾶβ ποὸὲ Ππᾶθαρῦδαύ (οὗ, 1 
10); οοπίνα Οἰΐ, αἱ αἰϊαυδηᾶο 

δρυᾶ Τιϑάρηῃ οδηΐαη) πᾶνῖθὰ5 Ρὰ- 
σπανθνδηΐί (Ηδγοδοί. 18. 15) εἱ 
Βθοῦπ0 ἅππη0Ὸ 06}}} Ῥεῖορ. πηᾶἃ 
απ 1,65 0115 ααϊπαθπαρίηία ΑἸΠ6- 
Ὠΐδηβῖθα5 ΔΌΧΙΪΟ τηϊβογαῃΐ (Τ ππο, 
Π ὅ6, 9), ἀδηϊαιιθ. Ορα ΘΠ 1 551}}1 
ατϑθοοσυπὶ ὙΠ|Ι 458, 4 νοοδηίυν, 
βοχδρίηία δἱ δὶ ρϑυαίαδβ 6588. Ῥγο- 
ὈΔὈΜ εν ἰδοίαγ ροίθγαηί, ὥσδη- 
αὐᾶπὶ [ἶ5 γδίϊομΐθιι5. ΓΘΠῚ 5815 
ἀοπιοηβίγασὶ πορᾶὺ Κυαθρ. διπᾷ, 
δδί. 11 Ρ. 227 54: το ὡς «Ὁ - 
ὑπαρχουσῶν, οπχἰὶπίϊπιδη - 
8,5. πα τον τ ΘΟ ΤΩΡ ΑΒΕ ΘΒ ΒΙΨ ΒΈΒΙΒ: 
σὺ δαῃ, ΤΥ 14 ΡΡΊ Ν -- 
ἀφ᾽ ὧν... ἔλεγον Ξε ἀπὸ 
τούτων (Ϊ. ε. κατὰ ταῦτα) ἃ οἵ 
Χῖοι ἔλεγον. ΟἿΟΝ 120,8 ἀφ᾽ 
ὧν ἐγὼ εἰκάζω. 

8 ὅ. αὐτοί, ,,δοίξ π|58.; 80. 
ἄδορῃι 1.Δοραδοημοηϊὶ, (υἱρ]ηίϑ 50- 
οἷϊ. Ποῦτν. Ουοά [ἴ4 {ποίαν 
Ατη,, υἱὐ μδοραδοπιοπῖο8 αυϑγίδ τα 



ἜΠΟΣ ΘΕΡΟΣ. ΠΟ Τὴ ὍΝ 

ὃς αὐτοῖς ναύαρχος ἦν᾽ ἔπειτα σεισμοῦ γενομένου 

ἀντὶ τοῦ Μελαχρίδου Χαλκιδέα ἔπεμπον καὶ ἀντὶ 

τῶν δέκα νεῶν πέντε παρεσκευάζοντο ἐν τῇ 4α- 

κωνικῇ. καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ ἑνὸς δέον εἰ- 

κοστὸν ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυ- 

δίδης ξυνέγραψεν. 
1. Ἅμα δὲ τῷ ἦρι τοῦ [6] ἐπιγιγνομένου ϑέ- 

ρους εὐθὺς ἐπειγομένων. τῶν Χίων ἀποστεῖλαι τὰς 

ναῦς καὶ δεδιότων μὴ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι τὰ πρασσόμενα 

αἴσϑοωνται (πάντες γὰρ χρύφα αὐτῶν ἐπρεσβεύοντο). 
ἀποπέμπουσιν οἵ “αχεδαιμόνιοι ἐς Κόρινϑον ἄν- 

ὅρας Σπαρτιάτας τρεῖς. ὅπως ἀπὸ τῆς ἑτέρας 

ϑαλάσσης ὡς τάχιστα ἐ ἐπὶ τὴν πρὸς ᾿ϑήνας ὑπερ-- 

ἐνεγκόντες τὰς ναῦς τὸν ᾿Ισϑμιὸν κελεύσωσι πλεῖν 

δηϊτηδάνογοῖ Μεῖπεκ. ἴῃ Ηργπν, ΠῚ Ρ. 861; οὰπὶ Μεϊα μονα, 
ΜΟΙ πο τα δ ||ἃ. 

δέοντος ἴ᾿. Μοβαμ. 
δαη, 9. 

Ὁδρ. “: ἅμα δὲ τῷ ἦρι οπι. ΟΠιπῈ5. ρταθίον 8ι.,) ἱπ θὰ πύδ 

βίας νΘΥΘ ἸὩ5Θ 4 απ 118 Ἐ δΙΕ 8.015 ν8Π|ᾶ Ὁ ΙΝ ΤΙ 
94,1 οἱ δάη. Υ 40 1, Εγαπὶ ΟΠ15515 115 θυ 8. θυ ἉΤὴ ἰΘΙΏΡῈ5 5815 
1ηα]οαῦὶ τϑοίθ ααϊάειη ἀἴοῖς 6ο6ε}}. (5εααϊίαν οηΐα εὐϑυς); 564 νὶ- 
ἀθηταν δοϊθοία Δ Ὁ 115 .3558, ἀαϊθ 5 νῈΡ ἀθϑβίαιϊβ ἱπησηθυῖίο οἰ ηβὶοπὶ 6β56ΐ. 

ἐς Κόρινϑον ἄνδρας Σπαρτιάτας δαὶϊ., 58:15 Ὀ6η6, τι] Οοτῖηίῃϊ 
ΠΟΠΊΘΗ ΘΟΙοοαιΐοπδ ταΐη 5 ΟὈβουγοίασ. Ψαϊρο ἰδηθη ἄνδρας Σπαρτ. 
ἐς Κόρινϑον, αὐδ ἴάδο ροϊαθγαμὶ πλιίανϊ, πὸ τρεῖς ἃ 510 βαυθβίδη- 
ἔἶγνγο αἰνο!]ογοίατγ. 

ρΡτο 

Υ. Ταυτῖη, Αἱ νὶά. Κτναερ. ἀν. 8 24, 2 

τοϊἐΐοτο ρᾶναῦδαηί; ρᾶτγιθπι ἰοίϊπ5 πδνἱα Πατη ουΐ ργδ6- 
βίαγθ ϑϑᾶθπ ταίϊοπθ νοὶ ἶβδα αἷ- 
οαῖ, 4ι1ἃ απἰπαπιθ οἱ νἱϑίηιϊ 6χ 
οοηΐατη ἰοἱϊ ϑοοϊδίαί ἱπηρ γι 5 
Ρτϑθθίταγὶ ῥα ἰββθηί. ὙἹά. 8, 2, -- 
ναύαρχος. θὲ Ποὺ πιιηοῦα οἵ, 
δάη. 180, 2. -- σεισμοῦ γε- 
νομένου. Μιὰν 45, 4 οἱ Ἰοὶ 
«ἅη.. Χαλκιδέα. ἤπης ποη 
ΜΙ πο νι 86 060 ΠΑ ΠΔΓΟΠ ΠῚ 6558 
ἴαοῖαπι, 86 ΠΥ βία ΠῚ ἰδη {11ΠῚ 
ἴθ ΟΠίαπι ᾿ηΐββαση Κνυαθσοῦ δά 
Ποη. Ρ. 2388 ἴπἀδ ἀοοοὺ ΔΡῬΆγουο, 
αποὰ ροβαποάαπι, νῖνο δάϊιις 
ΟΠαϊείάθο (νὰ. 34, 1), Αβίγοομαβ 
ΠΑΙΙΆΤΟΪΙΒ Οθπο γθα8. Ψ ΘΠ, 
ὥπερ ἐγίγνετο ἤδη ἢ πᾶσα 
ναυαρχία 30,1, -- ἔπεμπον, 

Ῥυοΐθοια 5 
αϑὺ ἀθηιαμη ροβίεᾶ. Ὑἱά. 12, 8, 

στρ. 7. εὐϑ' ὕς «κα τοῦ ἐπιγ. 
ϑέρ. ρΡουτίπογα ἀσοθηῦ δα άθηῃ νου θᾶ 
ΕΥ̓ δ, 1 οοπερανᾶια οατῃ Υ ὅ2, 
1 τε ΕΓ μι: ΒΟΉ. Οἐ δάη. 
ΠΙ 9, 8, ΟΠ11 δπίθπι νἀ θηΐαν αἰοὶ 
Ιεσαιῖ ΟΠπϊουατη ᾿δοράδομπιοπα γοὺ- 
βδηίθβ, 4 518 Τηϊ το 6 Πᾶν 65 βία - 
ἀπουϊηί. --- καὶ δεδιότων. θε 
καί οἵ, αἄ. 11, 1. -- πάντες, 
ΟΠΊΠ 65 ἰΐ ἀθ πον απὶ ᾿Θ ΓΙ ΟὨ1θ 5 
ΘΡαΥ(Α ΠῚ ΤηΪ55ῖ5. ο, ὅ εἰ 6 ἀϊοίαπη 
εβϑῖ, Εγιβίτα πάντα ἤσνν. διά. 
Τῆι, Ρ. 109. ὑπε Ξ ΟΕ Εν ς 
πόντες τὰς ῬᾺΡΕ τὸν 1σϑ- 
πον ΝΣ ΝΒ Ὁ ΠΟ 8. 9 

οἵ “ακεδαι- 
μόνιοι πε- 
λεύουσι τὰς 
ναῦς ἐς τὴν 
Χίον πλεῖν. 



καὶ τοῦ τὲ 
Ἄγιδος ὁμο- 
λογήσαντος 

καὶ τῶν ξυμ- 

22 

ἐς Χίον πάσας, καὶ 
᾿ ΄, ᾿ Ἁ 

τὴν “έσβον καὶ τὰς 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΙΡΑΦΗΣ Θ, η΄. 

ἃς ὃ ἴἌγις παρεσκεύαζεν ἐς 
ἄλλας. ἢσαν δὲ αἱ ξύμπα- 

σαι ἱτῶν ξυμμαχικῶν] νῆες αὐτόϑι (ιᾶς δέουσαι 
τεσσαράκοντα. 

ΠΟ μὲν οὖν Καλλίγειτος καὶ Τιμαγόρας 1 
ὑπὲρ τοῦ Φαρναβάζου οὐκ ἐχοινοῦντο τὸν στό- 
λον ἐς τὴν Χίον, 

ξυμμαχίδων ναι. Οὗ. δάη. 
ΘΕΡῚ ΒΘ. 

δὰ αὖ 46 δοοιιβαίϊνο ἰϑοθδηλι85., 

οὐδὲ τὰ χρήματα ἐδίδοσαν ἃ 

ἐκοινοῦντο Μ. τι. τ. Ἑ, ῬθΠ ααυὶ ἐκοινωνοῦντο. 
τηβαϊατη κοινωνεῖν νΟΥΌΪ ποη οχ- 

βίαι, Ῥάββῖνὶ ἴῃ ΡΪδί. Τ,6ο, 801 6 Ιοηρθ 8118 8115 εϑί, 

ἀἸϊοῖτυν διαφέρειν. --ἰτῶν ξυμ- 
μαχικῶν). .,.Τὰ ξυμμαχικά 
ἢο6 Β6η51 δη ἀἸΘΘΓθίαΓ, ἀαθ τα 08) 
80 ἸΕρ᾿ ΘΠ 411 Δ} θ᾽ γα ἂν τῶν ξυμ- 
μαχίδων 6], ὁ. 28 οχίγ. δα νἱά. 
Χοη. γι. ΠΙ 8, 1. ἐδέδασκεν 
ῃ ἕκαστον ἰσχυρὸν ἢ ἣν τῶν μὰ 
μαχικῶν." Κυπδρ. δὰ θῖοι. Ρ. 
289. ΑἸ γὙϑοθηίουοβ οἰ οΥ 68 
ξυμμαχίδωυ τεοορουαηί. Ἠβὶ- 
ἀογ65. ἰδτηθη ξυμμαχέδες ο]. 28, 
ὅ αυἱ (ἐκ) τῆς ξυμμαχίδος (οἷ 
δάη. 1 110, 4) «υἱ τῶν ξυμμά- 
χων. Ναπι ξυμμαχέδων ΟΠΊΪ550 
Βαθδίδηϊϊΐννο πολεων οἰν᾽ἰαίθ5 50- 
Οἷὰβ βἰ βρη! ἤοανα ρο556, ἰᾷ αἀποά 
ΟἸ455. ορὶ πϑίαν, ἢ ]10 ΘΟ ἢ ἤν τηδία 
ΘΧΘΙΏΡΙΟ. 564 |ϊ6ϑὲ τὰ ἜΧΡΙΙΟΔΥΪ 
Ῥοββὶί, ἴδῆιθν ξυμμαχίδων ποη 
τη 915. 418 ΠῚ ξυμμαχικῶν δά τὸ- 
Ῥαη ψοΡ  αθ ἢ] Θοην  ηἶί. ΝᾺΠῚ ΘΌΤΩ 
αηΐθᾶ (6, 4) απδἀταρὶπηία ΟΠ}15 πᾶ- 
ν65 ΔΌΧΙΙΠΟ τη ον 6 Π,ϑορ ΔΘ ΟὨΪΪ 
ἀθογον 558 ηΐ, Οχ ααΐθιι5 ἀθοθηῃ ἱρ5] 
ἀδίαγὶ οβϑϑηΐ, ΒΟΟΪΟΥ ΠῚ Πᾶν 65 ΠῚ 
ῬΙὰ5 ὑρϊσίπια σοι ραγαρδηίαν, Ἐδ6- 
γνο ἃ δυΐίθπὶ ἱρϑὶ [,ϑοραδοπιοη 
απΐπαπθ ἰδ 1 ΠηΔ Πᾶν 65. ΘΟΠρϑγα- 
απ θαβαᾷθθ ἴῃ Τιδοοηΐοα (6, 5). 
ἤδδ Ἰρὶτυν οὔτ δα Ι5.Π πη} 1] ΠΟ 
οβϑθηΐ, ἴῃ πηδοαᾳυδατγαρίηία ηᾶν]- 
θὰ5. πο πθυαπί, Ηΐϊο νϑῦὸ πὸ- 
ΤΊΘΡ 5. αὖ ΘΟΙΙ]Θαίαν, ἀθοθπὶ Αρὶ- 
αἰβ πᾶν 65 4τἃ5 1.65}}}15. ΘΟΠΠρϑΓ- 
θαι (ὅ, 2), {ἰρτηία βοοϊου απ πᾶ- 
νἱθα5. δορράθιδ ΟΡογίθί, αὔΐθιι5 
δα 115. πἀπαἀοαυδάγδρίηία πδνῖθι5 
ππἃ δα Ρ]Θ ΠῚ] Πα Ραπὶ ἀθαβί. 

ἘΔ ΠῚ Δα 61 οᾶδιι Δ] 1410 {ὰπῸ Π0Π- 
ἀαπη ᾿πηδβίγαοίδπι ἔαἶ556 ἤβοι [8 ̓ἰοοὶ 
βίαν. [46 ουτῃ ργϑοίθι 50- 
ΟἸΟΓ ΠῚ οἰ 556}1 οἰΐδηι ᾿ρϑὶτ5 ϑὶ- 
415 πᾶν 88 ἢἶο ΠΌΙ ΘΓ ἢ 1}, ΠΘ4 6 
ξυμμαχίδων πραὰθ ξυμμαχι- 
κῶν Ἰοοῦπ Πα ρθοί, ΑἸ ΘΟΙ5. Δα 6 Πὶ 
[}15. γ 6 θ 15. οὐ ηἶα [86116 ΘΧρ]Ἰοδη- 
τὰν. ΘαΡΘυβουϊρύαπι ν᾽ ἀθίαν. 6558 
τῶν ξυμμαχικῶν δὉ αἰΐαπο, αὶ 
νεῶν βιρρ]οιὶ νοΐ (οἵ, βἴτη!!8 
Δαἀαϊἑαπηθπίπμη ὙΠ] 80, 2) πϑαῖιδ 
5815. δηἰτηδαν οι ἀ6 ἀυδαταοίπι 
ἩανὶθῈ5 Θ, 4 ΘΟΠΙ ΘΠ] ΟΥ̓ 5 ἀθοθῖη 
ἀραποοηαβ 6588.) τὖ ΒΟΟΙΟΥΠΠῚ 
τον Ῥοβίδνθηΐ. 

᾿ Δ. 8, 81. ὑπὲρτοῦ Φαρ- 
ναβάξου. ΜΟΙ 5. 40 Ἀοδοῖο 
Ῥαΐίο νϑῦ! ποπιΐηπα Ρῃδιπᾶ- 
θᾶ 2] αὐᾶῃ ἰοσαίΐ ΡΏδτη., 
αυοα Ὑ4|1Δε οἱ Ρονίο ῬΙδουϊ.“. 
θ.πκ, οὐκ ἐκοινοῦντο 
τὸν στόλον. Οαδουίίαν, ἐκοι- 
νοῦντο αἱγιιπ 50 ραββίντηι (Ρ 81 - 
(ἰοΡ65 ἔδοιἱ βδυπί δχρϑεαάᾶϊὶ- 
(1015 δαΐ, δῖ δύ ρββίντμ τὴθ- 
ΑΙ 82, 8 εὖ 586ρ6 ἃ Χοῃπορῃοηίΐθ 
Βα ΡαΙ, οοπιμηπηϊοδίᾶἃ 651 
ΟΠ 115 Θχρϑάϊθϊ0) 8ῃ πι- 
ἀϊανη. ,,Οὐπί αποία πηι νϑυθατη ξυγ- 
κοινοῦσϑαι ἀρπὰ Τῆς. ὙΠ 18, 
8. 516: η}Ποϑυ 0.6. 5[ 111] δίᾳαθ, μἷὸ 
Ιορίταν : τὰ πράγματα πάντα 
ξυνεκοινώσαντο οἵ στρατιῶται. 
1 1 νυα ἱπιθυρυθίδηλαν τὰ 111 - 
[65 ΟΠ] ἃ Βοοϊδυπηΐ 5. Ρ8Υ- 
(Ἰ]οΙραταπὶ ΘΠ ΚΔ 1115, ἴα 
᾿δθο ναθηῦ ΟΔ 1} αὶ τπ5 οἱ Τὶ - 
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ἦλθον ἔχοντες ἐς τὴν ἃ ἀποστολήν. πέντε καὶ εἴκοσι μάχων ψηφι- 

τάλαντα, ἀλλ ὕστερον ἐφ᾽ ἑαυτῶν διενοοῦντο ἄλλῳ Δ ἘΠ. 
στόλῳ πλεῖν. ὁ δὲ ̓ ἅγις ἐπειδὴ ἑώρα τοὺς Λακε-ἰσϑμὸν ὑπερ- 
δαιμονίους ἐς τὴν Χίον πρῶτον ὡρμημένους, οὐδ᾽ φέρονται. 
αὐτὸς ἄλλο τι ἐγίγνωσκεν, ἀλλὰ ᾿ἐὐνεν δ ὐήτες ἐς 

Κόρινϑον οὗ ξύμμαχοι ἐβουλεύοντο, καὶ ἔδοξε 
πρῶτον ἐς Χίον αὐτοῖς πλεῖν ἄρχοντα ἔχοντας 
Χαλκιθέαὶ ὃς ἐν τῇ “ακωνικῆ, τὰς πέντε ναῦς παρ- 

ἐσχεύαξεν. ἔπειτα ἐς Λέσβον καὶ ᾿ἡλκαμένη ἄρ- Ξ : ἵ ἤ 
χοντα, ὅνπερ καὶ ᾿᾽ἅγις διενοεῖτο, τὸ τελευταῖον 

Χ ’ 9 ΠΞ ας , 

δὲ ἐς τὸν πλλήσποντον ἀφικέσϑαι (προσετέτακτο 
δὲ ΓΞ ὍΝ Ἵ Κλέ ς ΣΡ ’, ) ὃ , 8δὲ ἐς αὐτὸν ἄρχων Κλέαρχος ὁ ἹΡαμφίου), διαφέ- 

Ὰ 9 Ἀ ξ ,ὕ Αν “- -»" ρειν δὲ τὸν ᾿Ισϑιὸν τὰς ἡμισείας τῶν νεῶν πρῶ- 
ν 3 Ν ’ μὴ ᾿ ΟἹ ᾿ [ἴω τον, χαὶ εὐθὺς ταύτας ἀποπλεῖν, ὅπως μὴ οἱ 

2: παρεσκεύαζεν 1, γαι., αποὰ ῥΡτορίου παρεσκεύαζοντο 
60, ὅ εἱ ἦγις παρεσκεύαζε ὅ, 2 ρταρίμ]ηλτι5. νυ] ραΐο παρεσκεύασεν. 
ΝΠ 51] Ῥ᾽ αβα δι ρου δου! νῖτη ἀθβί θναβ, πᾶ ΠΟ ΟΠ] ΠΟΙΪΟΠ 6 ἀϊασαγηῖ- 
(1158. οὐδ τι ἱπιρουΐδοιο ᾿ἰθοὲ οἱ θαονο. Οἱ, διενοοῦντο [Π 2, 1, ἐφύ- 
λαττον Χϑθι, πὰρ, 1 2, 22. 

τὸ οηϊ. αὶ, Νεαιε, τελευταῖον ποαηπο τὸ τελευταῖον Δ|101 5ἷο 
Πα θοὲ ΤΊ], ; πδηὶ ἢ πῸη ρου ποὺ 1Π 6, 1. Οὗ, Χροη. Ηϊβί. αὖ, ἢ 4, 28, 

ἀφικέσϑαι ἃ ΑΠ1ἃὰ οπι. ΠΟἸ 111} βιιβρ θοίαπι τα αϊί Κυυρρ. «ἃ 
Ὀίοηγ5. Ρ. 290. 

δ᾽. τ ἡμίσεας ΟΠΊΠ65 ΙΔ θίον Κδί. 
ΠῚ 96. ὉΣ 

Ον 2079: 5: ΤΟΣ. δ. 

ΠΟΥ Β ΠῸΠ ΑΓ ΪΟΙΪρᾶθ απ. ΥἹά, 6, ὅ. -- καὶ Δλκαμένη 
ἐχρϑαϊεϊοη θη ἴῃ ΟΠ ἴα πὶ ἴα - 
οἰθη αν. Ατση. Κοινοῦσθαι 
ΟὈΠῚ δοοιιβαῖνο τοὶ ΘΟ ἢ Πρ οἰϊδ 1 
ἘαΡΙρ᾿αἰβ. σοΟΠρΡ ̓ να ΘΧΘΙΡΪὰ ἃ 
ΡΙυρΡΚ. δὰ ΑΙο, 426 οοἸ]θοία 
οὐ αἰΐϊα ἀοοθηῖ, Αὐθοα!απὶ ροϑβὺ 
ψΘΉΡθα]6 στόλος ποη 6586 ᾿θ γα Π| 
ΠΟῸῚ ΠΉΪΓΑΌΘΓΟ. --- ἐς τὴν ἀπο- 
στολήν. [Ιηΐτα 9, 8 ἀποστολὴ 
τῶν νεῶν. Ἠϊο 6οΧχ 5ρουϊοῦῖθ 5 
δα } ροιϊοϑθὶ τοῦ στόλου, ἷ. 6. 
τῶν νεῶν. Νοη τηλ]6 Ρουί,: αἱ 
οἰ 5515 πῇ} οί βῖνο ρο- 
{5 αὐ ΘΓ ονθηι, αὐ δτες 
ἐφ᾽ ἑἕἑαυτῶν] ἤγουν καϑ' ἕαυ- 
τοὺς. ὅ610}. ΟΓ᾽ ΡΙαι, Ρεου, 5964. 
Χο, ἈπαΡ, 1 4, 10. --- ἄλλῳ 
στόλῳ. Οἴη59...1: 

ἝΝ 

ος -- παρέσκεύαξεν. 8 2. 

ἀπ δοτίις οἱ ἀποθτ 4] ἃ 6 ΠῚ 
ΘΟΥα τη 50}}, ἐς “έσβον πλεῖν. 
- διενοεῖτο, 5011. πλεῖν. ΟἹ. 
ὅ, ὥ. --- Κλέαρχος. Ογεὶ τιὶϊ- 
ΠΟΥ ΘΧροαϊῖοπο οἰαν βϑίτητιβ. ἴδο- 
ἰι5, 46 απὸ νἱὰ. ρυδροῖραθ Χρϑῃ, 
ΑπδΡ. Π 0, 1---Ι1θ. 

8. 8. ἜΝ ἡμισείας τῶν 
νεῶν. Νόοη 5818 δοοιναίθ ἤδθο 
αἰοία 6556 ἀρρᾶγοι οὃχ ὁ. 7 δχιγ. 
ΘΟἸ]αῖο οὐπη 8, 4. --- ὅπως μὴ 
τ. Δ. Μοϊοῦθαμπι Αὐθπὶθ 565 δῃϊ- 
1105 Ἰηδοῖὶδβ ΘΟηγογίονο δὰ πᾶνο5 
αυδο ἀδὶπἀ θ τΡϑ 50 ΟΥ ΔΛ ΩΤ α 18 ΠῚ 
αᾶ6 ῬΥΟΙοἰβοθγθηίαν, απ 801} 18 
οὐ οο θεῖα. πᾶ6 ΟΠϊαπη ΠᾺ}}0 ἱπὰ- 
Ῥϑαϊθηίθ ρουνοηϊνθηί, ΝαΠῚ ιἱ- 
{Γαπηατιθ. δ᾽ πιὰ! ἱπιροάϊνο ΡΌ558 
ΑὙΠΘΠΙΘΉ565., οἱ ρΓγο δου Ομ θη οἱ 



4. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ, η΄. ϑ΄. 

᾿Ιϑηναῖοι πρὸς τὰς ἀφορμωμένας μᾶλλον τὸν νοῦν 
ἔχωσιν ἢ τὰς ὕστερον ἐπιδιαφερομένας. καὶ γὰρ 4 
τὸν πλοῦν ταύτῃ ἐκ τοῦ προφανοῦς ἐποιοῦντο, 
καταφρονήσαντες τῶν ᾿Αϑηναίων ἀδυνασίαν. ὅτι 
ναυτιχὸν οὐδὲν αὐτῶν πολύ πὸ ἐφαίνετο. ὡς δὲ 
ἔδοξεν αὐτοῖς, καὶ διεκόμισαν εὐθὺς μίαν καὶ εἴ- 

ο΄ χοσὺ Ψροῦσ: 
“Ἰεροιθῆ ὃ. 9, Οἵ δὲ Κορίνϑιοι, ἐπειγομένων αὐτῶν τὸν ,»» 

μέων γιγνο- πλοῦν, οὐ προυϑυμήϑησαν ξυμπλεῖν, πρὶν τὰ 
μένης, οὐ " τι , τ , ΕΝ ᾿ 3 εἰ 

᾿ιϑηναῖοι ᾿Ισϑμια, α τότε ἦν, διεσρτασασίν: ἅγιρ δὲ αὐτοῖς 

ὑφ ἑτοῖμος ἦν ἐχείνους μὲν μὴ λυεῖιν δὴ τὰς ᾿Ισϑμια-. 
τὴν ἐπιβολὴν ὙΥ ᾿ πα δεῖν ον δέν τῇ ΖΑ ΩΝ οὐ ψερΝ »᾿ 
Ἐο ὑ δίων δας σπονδάς. ἑαυτοῦ δὲ τὸν στόλον ἴδιον ποιῆὴ 

τὸν νοῦν μᾶλλον Ναὶ. Οὗ, ὙΠ 19, ὅ. 
ἐπιαφερομένας Ταῦν., ἐπιφερομένας δίοξαι., διαφερομένας 

το! αὶ ῥγᾶριον Ναί, αἱ ἐπιδιαφερομένας Ππαροῖ, Μ᾽ εΡθογαμι. ὁατὴ 

πὶ Ῥυδθροβι τ Ομ θα5. ἱπποίουαπι Αἰ ΘΓ ρϑΡ ΘᾺ ΠῚ 586 06 ἃ Πθγ αν 15 

πϑο]θοια πὶ 6586 δοηδβίαί, 408 πο ἴδοίιπιὶ 6556. οοηἢνπιαῦ Μοβαὰ. 

ὥσπανο ἐπιδιαφέρειν Ππἴηο ἰοκίοὶβ δος βϑίί, 

{ΑΠΒΡΟΥΔΙΙΟΠ6Π1] πᾶγίπτη, ΠΟ 
οὐβἀθθαηί, νἱγθ5 δουῦατη ἀθὈ}]} 10 Ὑ 68 
6586. ορίηϑι! αὐᾶπι πε δὰ ἰά 
ΡΘυΠοϊοπάαπι 5! βοθγθηῦ; αδΥΘ 
οἰϊαπι ἰΐθυ ποη Θοἰαὐατὶ ουδηΐ, 56 
Ρτοραίδηι ἔμοίιτὶ, --- ἢ τάς. 8 
ρτδοροβίίοπθ ποὴ ἰἰογαία οἵ, δά, 
ΨΙ 47, 4, -- ὕστερον ἐπι- 
διαφεροωέν ας. 6 ΡΙδοΠαβ1η0 
γϑυθογαπ ὕστερον ἐπί εἴ, ἀάη, ΠΙ 
89, 4. --- ταύτη; Οδπομγεῖβ. οἵ. 
10..1,..8 

8.4, ἐποιοῦντο. ἱπιροτγθοίαπη 
ἴτ Ῥοβἰταμι 6βί, αὐ ἔπεμπον 0, ὅ. 
-- καταφρονησαντὲες ... 
ἀδυνασίαν. ,,Καταφρονεῖν 
πο ποῖ δϑὲ, ΟἿ ΟΠ Ὺ δ᾽ Ἐν 
βεᾷ φρονήσαντες ἀδυνασίαν 
κατὰ τ. ἀϑηναίων, ἰᾷπαπαπὶ 510 
καταγνόντες.“ 41. Οἱ, Μδιῃ. 
αν. 8 818 Ρ. 861. Κτιθρ, ὃ 47, 
94. αάῃ. εἰ 8δάη. ΠῚ 16, 1. --- καὶ 
διεκόμισαν. 6 καί οἵ, ἀἅη, 
1198; Δ 

ὕδρ. 9. 81. ἐπειγομένων. 
Οἱ, δάπ. ΠΙ 2, 8,--- τὰ Ἴσϑμια, 
ἃ τότε ἢν. οἰπδαηίθ νϑῦθ, δἷΐ 
ΘΡΆΠΠ ΘΙ Ἶ5. Ερ δύ. 1 δα Μοτεὶ], 
8. 8, πΒαιὰ ἀκα τεβρίοιθηβ δὰ 

68, 488 ἴῃ ρεϊποῖρῖο οδρ. 7 ἀἰοὶε 
ΤΗπον 1465, [δὶ οἵ, 54.] -- 564 
Ἰβι πηι δοϑίδιθ. . . δοία [υ͵858 
ἀϊβραίαι Ποάνο!!5 ἀθ ΟΥ0}15. ὁ. 
6. οὐ απ Αππᾶ]. Τππο. δά ἅπη. 
ΧΧ Ρ6}1. Ρεϊορ.“" Ῥυκ. 1)6 ἰεπι- 
ΡΟ βιπηηϊον στη ρυαθίον Αὐπ. δά 
ἢ. 1. οἵ, Κύπου. δὰ Ὀῖοπ. Ρ. 8106, 
Κιδυβ. [βίμπι. Ρυιι, Νοῖα. ρ. 184 
544. ευῃ, Ἀπίαα, ΠῚ 8 49, 14, 
1ὅ. Ηἰο βϑηρϑὺ ἀθβίαιίθ δἃ ἔϊι 1558 
ἄσσον βίπααϊς, οαἱ ορϊπϊοηὶ πὸ 
ἴρ858 Ἰοοιβ ν᾽ θέαν ουϑίαγο. --- δὲ - 
εορτάσωσιν. Ὀυηϊο πρὶν διερο- 
τάσωσιν, ἰίὰ 8 8 πρὶν λάβωσι. 
Οἵ. «ἄη. ΥἹ 10, ὅ. -- αὐτοῖς 
ἑτοῖμος ἦν. Ῥοτι.: ρᾶτδιαβ5 
οὐαῦ δά πος 'ρ815 οοποθάβη- 
ἀππι. Ψιάθιαν ἰρίταν ἑτοῖμος πἰο 
ποίϊοποπὶ ἔδοϊ δ, οὐδ θαπῖο - 
5815 ἴῃ 8]. δοοίρετθ. Νίβὶ, ἰὰ 
αιοὰ Κυπθσον οχἰ βιϊπηαί, ν᾽5. οἷ τ5 
πιαρὶθ δὰ δἰΐουαπὶ ΘΠπΠτϊ ΠῚ 
ἀὐδπὶ δα ρυΐπβ βρθοίαι, δε οἵ, 
αάη. 1 38, ὅ. --- δή, αὐἴ4πθ, 
Οἵ. 48, ὅ. -- τὰς Ἰσϑμιάδας 
σπονδάς. ,,Οὐἱ δα ΟἸγπρίδ, 
Ργχγιλία, Νεῆλθα, ᾿ϑιῃ πη σογίδ έτη 
δῦ βρθοίαίαπι ἰρᾶπί, Παθοθαπίὶ 
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δσασϑαι. οὐ ξυγχωρούντων δὲ τῶν Κορινϑίων, ἑπτὰ ναῦς αἰ- 
ἀλλὰ διατριβῆς ἐγγιγνομένης, οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἡ οδθον “τοῦνταις 
νοντὸ τὰ τῶν Χίων μᾶλλον, καὶ πέμψαντες ἕνα 

τῶν στρατηγῶν ᾿ἀριστοχράτη ἐπῃτιῶντο αὐτούς, 
χαὶ ἀρνουμένων τῶν Χίων [τὸ πιστὸν] ναῦς σφίσι 
ξυμπέμπειν ἐχέλευον ἐς τὸ ξυμμαχικόν᾽ οἱ ὁ᾽ 

8 ἔπεμψαν ἕπτά. αἴτιον δ᾽ ἐγένετο τῆς ἀποστολῆς 
τῶν νεῶν οἵ μὲν πολλοὶ τῶν Χίων οὐχ εἰδότες 
τὰ πρασσόμενα, οἱ δὲ ὀλίγοι καὶ ξυνειδότες τό 
τὲ πλῆϑος οὐ βουλόμενοί πῶ πολέμιον ἔχειν, πρίν 
τι χαὶ ἰσχυρὸν λάβωσι. καὶ τοὺς Πελοποννησίους 
οὐκέτι προσδεχόμενοι ἥξειν, ὅτι διέτριβον. 

1 10. ἣν δὲ τούτῳ τὰ ᾿Ισϑμια ἐγίγνετο, καὶ 

ὕαρ. ὃ. 8 2. γιγνομένης Ναϊ., γενομένης (τ, ρτδθροϑίμίομο, 
τ βαθρὶαβ [δοίμηι 65ι (οἵ, 54. ΝἼ 80, 5), ἴῃ 110 ΘΟ ΠῚρ Οβἰτουιπι ΟΠΪ588. 

ἠσϑάνοντο ναὶ. “ δα τ ποτ ἀἢ ΘΟΠ ἰππδ 1 Δ Πἰ πη ἀν υβ᾽ ΟΠ 6 ΠῚ 
(οἴ. ὙΠ θ9, 1) ἀριἰβϑβί πηι; ἤσϑοντο τεϊϊαιὶ, 

μαλλον ὦ... αὐτούς οη. γαί. 
8. 8, καὶ ξυνειδότες, ἱ. 6. ἰἰᾳα 6. οοηϑοὶ!, Ναί. [Ιὴ ΓΙ 14 185 

καὶ οΠ1., 4πὸ ἴαοϊο ἃν οι 15 ᾿τουδη ἀτ5 ΓΑΙ, αὖ Ρδποὶ 11 ααϊ 60η- 

5011 οὐᾶπὶ ΘΧρΥΪΠΊΘΓΘίασ; ΠΔΠῚ τοὺς ὀλίγους Ξυνδίαηιϊνο, ἀἰοίο5 
6558 οὗ δχ Θϑη γα} 18 ν υ 5 ἀρραγοὺ οἱ οχ 14, 2, 

6} ἰοροτο ἀσφαλειὰν καὶ 
ἀὐεραν νιν ὙΙάΘ απδθ βϑαππηταν 
10, 1 ἀ58. Οὐ, 101 οἱ ἁάη. 
γ 49, 1. ---- ξαυτοῦ. ὕταπι εχ 
ἴδιον (στόλον) δι (ε!. αν. 8 47, 
6 ἃἀη. 11) εχ ΝΑ οχΘεΣ Ρεη- 
ἀδαῖ, ἀπθίιαι Κυιθο, ; ΠΟΡΪ5 ρρορ- 
ἰὸς αἀάϊιαπι ἔδεον {Ππ4 νδυῖιιβ 
νἰάἀθίαν, 

Π]6ῃ τὸ πιστὸν πυδαϊδπι ρΡΊρ᾽Πι5 
βασι βοδί, 564 ἀθ βροπβίοπο ἐϊ- 
οἴταῦ. Ῥδοίοη θ15. οὐ. ᾿πγ ΠΊΘ ἢ 115 
ΘΟΠΠ Ιηδία, 486 5θηίθηιῖα, ἀπ0- 
οαπαιθ τὸ πιστὸν τοΐογιαν, ἃ Ὁ 
ἢοο Ιοθ0ὺ δἰϊθηϊββί πᾶ οβϑί. Πιΐα 
ἰσιίαν {Ππ4 ἀδπηηᾶὶ Ο]455. [Ππ86 
ΔΌΓΟΠῚ ΟΥ̓ ΠῚ 511, [Δ 1 ΠἸτη6 ὀχ  ϊ- 
ΘΑΥῚ ΡΟΙιΘβί, Αἀβονίρϑίι ΘΠ Π| 8}1- 

8 2. διατριβῆς ἐγγιγνο- 
μένης, οὰπὶ ποτ ἰηύθγοθ- 
ἀδονεῖ, Οὗ δάη. 1. 111,2. Ηεγοὰ. 
1190. -- μᾶλλον, 61]. ἢ εἰ 
μὴ ἐνεγένετο διατριβή. -- 
᾿Δριστοκράτη. Ἐδίπε ϑ6ε|1δ 6 
Πἰῖὰ5. 89, 2. -- [τὸ πιστὸν] 
ναῦς ... ἐκέλευον. Τ[πιοτ- 
ΡΥΘίΑΥΙ Βο]θης 605 ΡΓΤῸ ρίβ ΠΟΥ 6 
ΠΔΥ 65 560 ἘΠ Τὴ 6 Γ6 ἴΠ15856- 
γαπέ, ἰΐα αὐ τὸ πιστόν ἀἃρροϑῖ- 
ἐπ πὶ δἰ. αἰ δὰ ναῦς δα δὲ ναῦς 
σφέσι ξυμπέμπειν. ϑ64 Ιἴδοῦ ἴτὰ 
ΔΥΙΘα 5 οχ Κυιοσ, Οὐ, 8 80, 2 
δάη. 4 δχοιβδιϊοη 6 ΠῚ ̓ α!)οδΐ, ἰἃ- 

45 δὰ ἀρνουμένων τῶν Χίων 
ἐπν ἰδ ύε ὀαιβᾷ τὸ ἄπιστον, 
ἱ,, 6. ΡΥ ἀἴδηι, οὖ ᾿ΠῸ τὸ 
πιστῶν ΘΧϑύμς, Ιάθῖὰ νοσα Ὀ] Τὴ 
αα ΓἸ ἃ δ ἢ εἴα πὰ 5 σηϊ ἤοᾶη5. ἰπ 
ΠΥ δ τν 06, ὅ Ιερίταν, --- 
ἐς τὸ ξυμμαχικόν, δὰ οχοῖ- 
οὐδ τη 50 ΟἽ ΟἽ ὕτὴς ΟἿ ΤΥ ΤΠ, 
2, 10ὅ, 1 εἰ 46 ἐς Ρυδθροβίομ 
ΙΝ 98, 2. 

.8 9. αἴτιον δ᾽ ἐγένετο. 
οἱ μὲν πολλοὶ οὐκ εἰδότες. 
Πε 5υηίαχὶ οἵ. δάη, ΤΥ 26, 
δᾶη, ΠΙ 86, 8. 



20 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, 

οἵ ᾿᾿“ϑηναῖοι (ἐπηγγέλϑησαν γάρ) ἐθεώρουν ἐς 
αὐτά. καὶ κατάδηλα μᾶλλον αὐτοῖς τὰ τῶν Χίων 
ἐφάνη. καὶ ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν, παρεσκευάζοντο 

56 Ν ο κ᾿ , Π κ᾿ - τι : τὰ 
εὐϑυς ὁπὼς μὴ λήσουσιν αὐτοὺς αἵ νῆες ἐκ τῶν 

τοῖς δὲ Πε- Ἀπιν ἘΠΡ τ Ξ Ἄ 
λοποννησίοις Κεγχρειῶν ἀφορμηϑεῖσαι. οἱ δὲ μετὰ τὴν ἕορτὴν 5 

, “ 3, , 
ΠΗ ἀνήγοντο μιᾷ καὶ εἴκοσι ναυσὶν ἐς τὴν Χίον, ἄρ- 
ψοις ἐπιπλευ- ; τ τ Ἷ 

σαντες ἐς χοντὰ ᾿ἡλκαμένη ἔχοντες. καὶ αὐτοῖς οἱ ᾿ἀϑηναῖοι 
-" ’ » 

ἀν ν τῆς οὐ πρῶτον ἴσαις ναυσὶ προσπλεύσαντες ὑπῆγον 
ρινάγία 

καταδιώκου- ἐς τὸ πέλαγος. ὡς δ᾽ ἐπὶ πολὺ οὐκ ἐπηκολούϑη- 
Μ , 

Πρ ρμσω. οἵ Πελοποννήσιοι. ἀλλ᾽ ἀπετράποντο, ἐπαν- 
καμένη ἐν γηνε . , 

ΠΟΙ εὐσουΣ ἐχώρησαν καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι᾽ τὰς γὰρ τῶν Χίων 
σιν. ἑπτὰ ναῖς ἐν τῷ ἀριϑμῷ μετὰ σφῶν ἔχοντες οὐ 

Ἁ ᾽ ’ 

πιστὰς ἐνομιζον. 

αρ..10.. 8. 1. 
ψνϑυίθηβ ἱπαϊοία δηΐπὶ ἔπογαηί [Θά οτα ἀϊδγ απ ἔθ Οὐ ὉΠ. 

ἀλλ᾿ ὕστερον ἄλλας προσπληρώ- 5 

ἐπηγγέλθησαν γὰρ αἱ σπονδαί Ναὶ. εἰ 411ἃ 
Ἠε6- 

ὀθρθιπηΐ ΒΕΘΚΕ. οὐ ΟἸ8855.) 564 τηδη}65ίδπι ᾿πουΡυθίδι! Ομ θη ῬΡΟαΪύ 50}0]. 
αἷ σπονδαὶ δηλονότι. ΟἿ. δᾶη. 

Κεγχρεῶν Ναῖ. [ϊο εὐ 28, 1. 
ὑπῆγον γί. οἱ ΨΆ1|1ἃ νϑυίδηβ ἴῃ ΡοΙαραΒ 1.05 (6πὶ 5Ὁ- 

να]! ρὸ ἐπῆγον, “«υορά ΘΧρΡΙΙοαρδηΐ 6085 ἴῃ αἰίαπὶ οἰ Ϊ- 
8. 2. 

ἀποσθδηΐί; 

ΘΟΘΟΓΘ 0 παραπίατ; 968 ἴϊὰ ἐπάγειν ποη ἀϊοίτατν. 

ὅδρ. 10. 8 1. ἐπηγγέλϑη- 
σαν ἄρ. δίπλα! ἀπ] τα Ισϑμια. 
Οὗ, ἐπῆλϑον Ὀλύμπια 1126, ὅ 

Αὐ οἵ, 20, 1. 1ΧΚ 42, 4. 44, 4. 

6 τϑοθρίο οἷ, δάη. 

ΑἸΠΘμἰ θη 515 ̓ πουηΐη 6. ̓ἸμἀΟΥ Τὴ ἴτι5 
Παρ οη 5. [οἵ Δ δΔοῆβια. Απίϊαα, 
αν. Τρ. 185] 58ουῖβ Ἰμ ΘΓ ββθηΐ, ἐς 

(αἱ νἱά. 54.) οἱ Κάρνεια ἐτύγ- Ὄοᾶν, 8 ϑεωρεῖν, ἐς τι οἵ. 
χανον οντα Ὗ᾽' Τῦ, 2, ἴῃ αυἰρῦ8 δἅῃ, ΠΙ| 104, 8, -- ὅπως μὴ 
ῬΙΌΡΆ 68. νΘΥΟΙΙ ΠῚ ἰάθο Ἰεραμύαν; λήσουσιν... ἀφορμη ϑεῖ- 
αποά ἀγῶνες νοὶ ἑορταί οοσὶ- 
ἰδηίαγ, [)6 ἐπαγγέλλειν οἵ Ὑ 
492 λέγοντες μὴ ἐπηγγέλϑαι 
πω ἐς Πακεδαίμονα τὰς σπον- 
δας εἱ ΡΙανἃ 1014 6ηλ. ., ΝΊΠΙΙ αἰϊαὰ 
186. Θρδηΐ ἐπαγγελέαι χα κη- 
ρύκων Ῥθ]Ἰοονιτη [σπονδοφό- 
ρων) ἰδπὶ ἀ6 ᾿α]8. ᾿ρβὶβ 48 Π| 
ἀθ ᾿πα αι} 15. ̓ μἀουπὶ οα δα ἔαΐα- 
γ15. Ῥγδθοοπῖα, η6. αὐἱᾷ ΠοΒ.]6 ἴπ 
τηϑάϊο θ6}1]0 Ρθ ἰπάαίϊα8 [1185 
τηθίπογοηί. Κ Ποάν. ΟΕ Δάμο Υ 
1. -- ἐθεώρουν ἐς αὐτα. 
οΟαοά παπαπδηι [θοϊββθηΐ, πἰβὶ 
Γοράονα οδυτιΠ1 5101] 6556 ἐχίϑιεῖς 
τη 5560}; θυ πΐ ΘηΪΠΊῚ Ποβίθβ οἱ 
ΟΔΡΙ 8165... Ηπά5. , Νηρ δπί 
οὐθῸ ἰπάϊοῦβ ᾿0418 εὐ ἱπά {115 
ΑἸποηϊθηβί απ 3 εωροί, ααἱ ΡΟΡΪΙ 

σαι, ἢ 6 ἰτ ρ τον ᾿50 (8 π 66 πἃ ΠῚ 
ΡΥΔΘοαν ΓΘ ἢ ἢ) ΡΥ ΟΠ 5 6 η- 
ὑ τ: Οἱ. 91, 2. εὐ 8δάη. ΠΙ 96, 2. 
-- αἷ νῆξς, αἵ τὸν ᾿Ισϑμὸν 
διενεχϑεῖσαι. γιά, 8, ὃ. 4. 

8. 2. λκαμ νη. ὈΒαΙοἰάθιβ 
ΘηΪη, 416Π| βϑοιπάπμ 8, 2 οχ- 
Βρθοίδνουἶβ, 515 ΘΟ. ΌΓῚ8 ἐαῖι, ΟΥ, 
11,8, 12,8. -- ὑπῆγον. ,,ϑ6 τ ο- 
οἰρθτα οοΘρογαηί. ΟΥΥ 10, 8 
ὑπαγειν ἐπὶ τῆς Ηιόνος. δέ Ἀπ τ 
Αἀά. «ἄπ, ΤῊ 120 ὁ.., ̓ Ὑπεχώ- 
ρουν, ὅπως εἰς τὸ πέλαγος ἐκεί- 
νους προκαλέσωνται.“ ϑ61|0]. --- 
ἐπὶ πολύ, Ἰοηβθ (46 5ρδι|0). 
--επανεχώρησαν; Ροβίρεϊο- 
ῬΟΠΠΘΒΙ ΟΥ̓ ΓΘΟΘΒΒΙΠῚ ἰΐ6 ΠῚ 58 
γθοθροταπί. Οἵ, δάπ. ΠῚ 108, 8. 

8 8. ἄλλας προσπληρώ- 
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» ᾿ 9 

σαντὲς (ἐς) ἕπτὰ καὶ τριάκοντα παραπλέοντας αὖ- 
Α ’ ΕῚ Ἁ -» , ᾿ 

τοὺς καταδιώκουσιν ἐς Π]ειραιὸν τῆς Κορινϑίας 

ἔστι δὲ λιμὴν ἐρῆμος καὶ ἔσχατος πρὸς τὰ μεϑ- 
ὅρια τῆς ᾿Επιδαυρίας. 
λύασι μετέωρον οἵ Πελοποννήσιοι. 

ἀ ξυναγαγόντες ὁρμέζουσι. 

΄ “-" 9 χαὶ μίαν μὲν ναῦν ἀπολ- 
τὰς δὲ ἄλλας 

’ -» 

καὶ προσβαλόντοων τῶν 
᾿ϑηναίων καὶ κατὰ ϑάλασσαν ταῖς ναυσὶ καὶ ἐς 
τὴν 

8. 8. αὐτοῖς δαί. 

σαντες. ϑ᾽ΠΉ Ποῦ ΥἹ 104, 1. ὙΠ 
94, 1. ΒΘῃ θη Τὴ τι 6 ΠῚ ΠΟῚ ΡΟ588 
άπ 6586, ῬΓΔΘΙΟΙ ΠΠᾺΠῚ οἱ νἱ- 
Θ᾽ πτῚ ΠΥ 65 σΟΙΠΡ] 85 6558 56ρί6Π) 
οἱ {τρίηΐα, αἱ ἴᾶπὶ δββϑηΐ {00Π|, 
ΔΡΡδγθὶ δχ 118 4086 ο. 15 εἱ 20, 
1 πᾶργδηΐίαγ. ΝΆΠῚ ΡΟβίαπᾶπ 8Π10- 
τ5 ΧΧΥΠ (ΠῚ -Π ΧΗ -Ἐ ὙΠ 
Ὠᾶνὶθὰ5. Αἰϊδὰθ βιθϑβιϊαίδθ βαηΐ 
(ο. 16), ΧΧ πανίυπι μδθο ΑἰΠ6- 
ὨἰΘη5᾽ απ| Οἰαββϑὶβ οὐδί (20, 1), 51 
δ α16 ΠῚ δ ηἴθα ΠΑ νη} 5απηπια ΠὙΤῚ 
ξοϊββοὶ, οἰϊδιηϑὶ διηοίϊβ ΧΧΥΠΙ, 
ὨΔΥΪθ 5. 186 ΠΟὴ Βα θβε[πΐᾶθ 65- 
5θηΐ, ΡΙΌΓΕΒ. θᾶ ΧΧ ἐπ ΉΚ ΝΣ 
Κααθρον σιν δὰ θίοη, 809 
καὶ τριάκοντα τηᾶ]6 ἀπ διῇ ἃν- 
θἱυγαίαγ. 4 8 πὶ 56 η θη πὶ δᾶνον- 
5115. (ΟΕ 161 ἀπθ]ἐατῖο 65. ἀοἔθπαϊ! 
ἴῃ δια. Ὠϊδέ, οὐ Ρ1}}}. ΠΡ. 1885844. 
ϑδ6α φαοπηοάο 1Ππ4 ἀἀάϊ ρούπουϊ, 
ΠΘα συ ΔΑ 811 ᾿αιιοί, Πα τα ατη δϑβ, 
8Πη Ροββϑηΐ νϑῦρᾶ Ρ6Γ ὈΓΘΥΠΠΟ- 
απθηθατη βἰρηϊῆσαγο 41115. ἴῃ- 
ΒΈΡΘΥ τ ρ] οἰ15, αὐ (απίνου- 
586) οβϑϑηΐ βδρίθῃ οὖ {τῖ- 
αἰηΐδ, 8648 δΘΧΘΠΊΡ]Ϊ8 ΠΊΪηΪΠῚ6 
ῬυοὈθδίατῃ. Τί τϑοίθ ΔΝ ββίου- 
ΤΩΔΠΠῸ5. ἴπ ΠἰὈγῚ (ΟΘΙ]ουϊα πὶ οθη- 
5.γα (ἴῃ Οομηπιθηΐ. δηῖίαα, βίθά,, 
1889 πὸ, ὅ6ριί.) ἐς ἱπίθγροπὶ ἰπ5- 
βἷζ, αι οἰ ποῖταγ, αἰ Βα Πηπιᾷ ΟἿη- 
ηἰάπι πᾶνϊαπα Οἰαγα οἱ ἀϊβιϊποίβ 
βἰσπἰἤοθίαγ ἀρίὰ αὐ 6πι, 5 ἃπιο- 
ιῖι5 ΧΧΥΤΙ πᾶνῖθυ5 Χ βυθϑεϊιίαθ 
διηῖ, Αἰφαὶ ν6] ργορίθν δἀάϊυαπι 
πασῶν νεονὶ 5ἴπη}}6 οδί 1, 3 ἃπι|ο- 
ἰΔΥ ΠῚ ΠΑΥΙΠΠ ΠΌΙΩΘΓΟ ΠῚΪΠ ΟΥΘΠῚ 
Ἔχοϊάϊ556. Εἰδοῖϊ ἰσίίαγ [01 5ουρ- 

γῆν ἀποβάντων, ϑόρυβός τὲ ἐγένετο πολὺς 

τὰπ ἔαἾ5568 ροίεδβί ἑτέρας δὲ δέκα. 
ΘΙ τον Ηδυθβι, 46 ΑἸοῖθ, γϑαάϊτα ρ. 
δῶ. -- παραπλέοντας, 
Ρτδθίθν οὐ πὶ Πᾶν Ἶρ 8 ἢ 68, --- 
Πειραι ὄν. ΑἸ1ὰ5 νἱἀδίαν ΡΙταθαβ 
(Πείραιος) ΧΚεη. Ηἶδι. ὅτ  ΙΥ 5, 8, 
δὶ οἵ, Βοῃποῖά. 16 ΤΗπογάϊάοο 
νὰ. 1 5: ΙΑ 5 1: 20 ΠἼ, 
ἀπ 6 ΠΟῊ 6586 σου σοπάππὶ Σιπεί- 
ραϊιον, αιοα 5υάαβὶὶ Θά, ΜΆΘΙΙοΥ 
ἴθ ον. 1] ρ. 481, 5815 ΠΙαποί, 
» ΟΥ̓ΔΤΊΘΡῚ τα ]α πιᾶϊο ἴῃ Ἐρὶ- 
ἀϑαγία οοἸοοδί, ἰὰ αποᾶὰ ΤΠποΥ- 
αἰα 15. ἐθβ πη ἢ] 0 ΘΟὨ ΓΑΛΪ ΠῚ 68ῖ. 
Ρίγαθιβ ρῬουίιβ ἰάθπὶ νἱάθίυν 
6588. δίαιιθ. ΡοΥίπ5. ΑὙΠΘΏΪ ΘΠ 51 Πὶ 
Ριο!οπιδοὶ [Π1|10,.12 Ἐπίδαυρος, 
“Σπείραιον ἄκρον, ᾿ϑηναίων 
λιμήν], Δππιδάοι ΡΙΙΗΙ [Η. Ν. 
ΙΝ ὅ, 18 Ξρίγδ θα ΡΓΟΙΤΠῈΗ - 
τανΐαπι, ρον 5 Ἀπ] 64 πη], 
οἱ 1Ἰᾷ ῬγΟΠη Ια] π1πΠ|, απιοὰ ΠοάϊΘ 
Ο. Εγαποο νοοδίαγ, Θρίγαθασῃ ΡῚ]- 
Ηἶ], απο ργοΐδοίο ἃρυ55᾽ Πη τ Πὶ 
ΠΟΙΊΘη Θϑύ ῬυΟυ Π ΌΓΪΪ, βἱοαΐί ΡῚ- 
ΤΆΘ5. ὈΟΠΙΠῚ ΠΟΠΊΘΩ ΡΟΤΙΙ5. --' 
Ῥονίὰβ πη νοσαίιν ἔγαποο - 
ἱἱπιαηὶ [Ενδησο - Π]Ϊ0Π8]. ““ 
ΒΊοΟπιἵ, Οοηβοηίϊπηι Τμ6α]. Ρε- 
ἴοΡ: ΠῚ γὲ 519: ῬΗΠ]-. ΒΌΌ]. 
Ρ.. 90: Οὐτίς ῬΘΙΟΡ. ΠῚ Ρὲ 549. 
Βυγβ, αθορν. Πρ. 28. 

8 4, προσβαλόντων Ὕ 
καὶ κατὰ ϑααλ. ἐοι. Τ)ὲ 60110- 
οδίϊοηθ. γϑυθογαμῃ οἵ, δά, 1ΠΠ ΘΓ, 
0. Νίβὶ ἴογίθ ἢΐο ροίϊπι5 σιϑποίϊνϊ 
ΔΌ5ΟΙ αὐ ΦΌΒΟΙ 15 σθηθίϊν 8 50Ὁ- 
ἴθοῖῖ βαηί, φαοα ργορδὶ ΟἸ455. --- 



:) ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, ια΄. εβ΄. 

καὶ ἄτακτος, καὶ τῶν τε νεῶν τὰς πλείους χατα- 
τραυματίζουσιν ἐν τῇ γῇ οἱ ᾿ἀϑηναῖοι καὶ τὸν ἄρ-- 
χοντὰα ᾿ἡλχαμένη ἀποχτείνουσι᾽ χαὶ αὐτῶν τινες 
ἀπέϑανον. 

11. ΖΔιακριϑέντες δὲ πρὸς μὲν τὰς πολεμίας ι 
ἔπειτα δὲ τῷ ναῦς ἐπέταξαν ἐφορμεῖν ἱκανάς, ταῖς δὲ λοιπαῖς ἔς 
᾿ Ππρὼφ τι νησίδιον ὁρμίζονται, ἐν ᾧ οὐ πολὺ ἀπέχοντι ἐ- 
ἐφορμοῦσιν. στρατοπεδεύοντο, καὶ ἐς τὰς ̓ ϑήνας ἐπὶ βοήϑειαν 

Ἐν ἔπειιπον. παρῆσαν γὰρ καὶ τοῖς Πελοποννησίοις 
- σίων καὶ ἄϑυ- τῇ ὑστεραίᾳ οἵ τε Κορίνϑιοι βοηϑοῦντες ἐπὶ τὰς 
ΤΡ ΤΩΣ ναῦς, καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ οἵ ἄλλοι πρόσ- 

χῶροι. καὶ ὁρῶντες τὴν φυλακὴν ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ ἐπί- 
πονον οὖσαν ἠἡπόρουν᾽ καὶ ἐπενόησαν μὲν χατα- 
καῦσαι τὰς ναῦς. ἔπειτα δὲ ἔδοξεν αὐτοῖς ἀνελ-- 

κύσαι καὶ τῷ πεζῷ ΄προσκαϑημένους φυλακὴν ἔχειν, 
ἕως ἄν τις παρατύχῃ διαφυγὴ ἐπιτηδεία. ἔπειυψψε 
δ᾽ αὐτοῖς καὶ γις αἰσϑόμενος ταῦτα ἄνδρα Σπαρ- 
τιάτην Θέρμωνα. τοῖς δὲ “Δακεδαιμονίοις πρῶτον 8 
μὲν ἠγγέλϑη ὅτι αἱ νῆες ἀνηγμέναι εἰσὶν ἐκ τοῦ 
᾿Ισϑμοῦ (εἴρητο γάρ, ὅταν γένηται τοῦτο, ᾽άλκα- 
μένει ὑπὸ τῶν ἐφόρων ἵππέα πέμψαι). καὶ εὐϑὺς 
τὰς παρὰ σφῶν πέντε ναῦς καὶ Χαλκιδέα ἄρχοντα 
καὶ ᾿Δλκιβιάδην μετ᾽ αὐτοῦ ἐβούλοντο πέμπειν" 
ἔπειτα ὡρμημένων αὐτῶν τὰ περὶ τὴν ἐν τῷ Πει-- 

ὕδρ. 11. ξ 1, ἐς τὸ νησίδιον θοὐδ, ΟΕ, δᾶη. 
8 8. ᾿Δλκαμένη ἴυ, γαῖ, Μ. αν, 1. Βεᾷ δοθαβαῖῖνο οαπὶ ἃ]1ἃ 

οὈδίαπε ἰππὶ πηᾶχίπιθ γϑυθουιπι ὑπὸ τῶν ἐφόρων ςοἸ]οοδιο. 
ἐβουλεύοντο Ψαϊ. ΑΥ, 

κατατραυματίξουσιν. Οἴ, 8 2. βοηϑοῦντες ἐπὶ 
δάη. ὙΠ 41, 4. τὰς ναῦς, συ σου πίθβ δ 

Οδρ. 11. 8 1. ἔς τι νησί- πανὶππὶ ΠΑΡ ᾺΠΙ ΔῈ ΧΙΠ1Ὦ Πι; 
διον βου ρβίτημβ, απο Πᾶθο ἰῃ- 
5.1Δ θα δηίθᾶ πιοπιοταία δϑί 
ΠΘ4Ὲ6 Πἰἶο δοοιυγδίϊιι5 ἀ βου ἱψπν, 
απο, 51 Δυιοα]8. ΡΟΠΘΡΘίτΓ, 60 
τη ὶβ ΠΘο65886. οὐδί, αποα θ᾽. γ 65 
Ῥᾶγγᾶθ ἰπϑυϊαθ ἴῃ δἃ σϑρίοηθ 
ετδηί, Οἱ. ὅν, Ρεορ. 1. 1, -- 
οὐ πολὺ ἀπέχοντι. Ὅς Ππο- 
γα ΠῚ οΟἸ]οοαἰΐοπα οἵ, Μϑίῃ. ἅν, 
8 448 2 εἰ δᾶη. ΚΡ 127, 2. ὙἹ 
48, 4. 

Ρτο[ϊοἰϊβθοοπίοβ δὰ ἸοΟΘπΠΊ, 
αὐ πᾶνθ5 ΘΟΥῸΠῚ οὐαηΐ 685 
ἰὰθπαϊ σαπ858. ΟἿ, δάμη, 1 107, 
ὅποι ΜΠΠΡΟ; Ὁ. 

8.9: ᾿Δλκαμένει ῥοΐευ. δὰ 
εἴρητο. -- τὰς παρὰ σφῶν 
πέντε ναῦς. Μιὰ. 6, ὅ εἰ 46 
ἔουταα βΒϑυηθηΐβ δάη. Υ 42, 1]. 
ἌΝ Δ: Τοίϊι5 οἰ 5515. 

Οἵ, 8, 2. -- ὁρμημένων αὖ- 
τῶ ον δ Πὶ ΡτοΙ οἰβοὶ οοπ- 
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» » » ’ ᾿ 9 , 

ραιῷ τῶν νεῶν καταφυγὴν ἠγγέλϑη, καὶ ἀϑυμή- 
» Γ. -“" ’ 

σαντες, ὅτι πρῶτον ἁπτόμενοι τοῦ ᾿Ιωνικοῦ πολέ- 
" » .“ν “»Ἥ 9 , 

μου ἔπταισαν, τὰς ναῦς τὰς ἐκ τῆς ἑαυτῶν οὐκέτι 
διενοοῦντο πέμπειν, ἀλλὰ καί τινας προανηγμένας 
μετακαλεῖν. 

12. Τνοὺς δὲ ὃ ᾿Δλκιβιάδης πείϑει αὖϑις 
“1χν ᾿" Ἁ “ἤ 2 ». ᾿ 9 -» 

νιον χαὶ τοὺς ἄλλους ἐφόρους μὴ ἀποκνῆσαι 
τὸν πλοῦν, λέγων ὅτι φϑήσονταί τὲ πλεύσαντες 
πρὶν τὴν [τῶν νεῶν] ξυμφορὰν Χίους αἰσϑέσϑ' οὶν τὴν [τῶν νεῶν] ξυμφορὰν Χίους αἰσϑέσϑαι 

9 , [κι [ 3 , “ ΄ ’, . 

καὶ αὐτός. ὅταν προσβάλῃ ᾿Ιωνίᾳ, ῥαδίως πείσειν τὰς 
ᾳ ’ » 3 ΄ 9 , 

πόλεις ἀφίστασϑαι. τήν τε τῶν ᾿“ϑηναίων ἀσϑέ- 
ψειαν λέγων καὶ τὴν τῶν “ακεδαιμονίων προϑυ- 

ομίαν᾽ πιστότερος γὰρ ἄλλων φανεῖσθαι. ᾿Ενδίῳ 
τὲ αὐτῷ ἰδίᾳ ἔλεγε καλὸν εἶναι δι᾿ ἐκείνου ἀποστῆ- 
σαί τε ᾿Ιωνίαν καὶ βασιλέα ξύμμαχον ποιῆσαι “ακε-- 

’, Χ 9 » 

δαιμονίοις, καὶ μὴ Ἄγιδος τὸ ἀγώνισμα τοῦτο γε- 
νέσϑαι᾽ ἐτύγχανε γὰρ τῷ "Ἄγιδι αὐτὸς διάφορος 

ὍΔ. 1: 8 1, τε ροβὶ φϑήσονται ο0Πὶ, ΟΠΊΠ65 ργδθίου αΐ, 
πρὶν ἢ ψαὶ. ΣΡ 0 1: 
Ῥγὸ νεῶν ἱπθρίβ ᾿ϑηναίων ναι. Νοαίλαπι ὀχρυθβϑὶῦ ΨΚ 8}18 προ 

ἴδοι]. ΔΙ θρπὶ 6 Χ Ἀ]ΓΘΥῸ αν τλραν 6586 ροίεδί. 
ὅτι, ἣν προβάλῃ... πείσει αι. ϑεὰ ἜΧαυ β᾽οΥ οϑὲ ογαῖῖο- 

ΠῚ νυϊοθίαβ, 46 πᾶ νά, δάη, 1 87, 4. 
λέγων ἀσϑένειαν οτηπθ5 ργϑοίθι Ναί. ϑ'8ὰ βᾶβθρβ γυῖα ὈΪΠΟΓΙΙΠῚ 

ΘΠ ἰδίου πὶ ΘΟΠΊΠληἷᾶ ἃ ΤἼ πο  ἀἸ 46 ἸΠΤΘΓ θὰ ΡΟΠαΠίαΙ. 
πιστότερος δαῖ., πιστότεροι Τ,ὰν., πιστότερον τεϊϊααΐ, 

ἰοηἀονοπί, Οἱ. 8, 23, -- τὴν οογε6. Οὗ, 17, 3. δῖ. ἐκείνων 
ἐν τῷ Πειραιῶ... .κατα- ρῸ σφῶν "Π 11, 6, υθ] ἱὰ, ἀ4ι. 
φυγήν. νὰ. δα προ 4. Κυαθσοῦ Βοοι ἀποστῆναι οοῃ- 
ὍΡ; 1ῶιγ 65, 1. Τνοψρυ οϑῖξ, ἸοΙΟ αἰ ἐκείνου αἃ Ἐπάϊμπι 5ρΡ6- 

η6 ΟὈϊδοίο αιοα αἰοϊίαν, οὖ 586-. οἰθί; δὶ ἀοῇἸ ον αἰχίββα Ὑ4]- 
Ῥδ..» 8 ἴα 16}}6 οἷ, σῇ, δἅη. Ἰδπι. δρᾷ Πἶἰο ᾿Ιρονῖ 5 γΘυ558 
ΠΣ: -- ἀποκινῆσαι. Οὗ, δά, Ῥοιοδί, ΟἸαβ5. Ἐνδίῳ δὲ αὐτῷ 
ΠῚ 90, 2. -- ὅταν προσβάλῃ. 5ΟΡΙΡ511 ΡΔΡ Ιου] ΠῚ ὀορυϊδιϊναιη 
ψ Ια. ᾿δάη. ΝΙ 4, ὅ. Οοπίμποιϊο 
ὅταν ἈΡΙΟΥ δύ 48Π| ἥν, 4πο- 
ὨΪΆΤη, 51 οἰδβϑὶβ ΤῊ ΓΘ ΡΘίαΓ, ΑἸοῖ- 
Ὀῖδάθβ δᾶ υ{4 16 ΘΟΙ ΓΑ ἐΓῚ15 
οὐδ, (11... 3). 

ὃ; Ὁ: Ἐν δέω τε... ἀπο- 
στῆσαι, οὐ Επᾷϊο ἱρϑὶ Ρυϊ- 
νδίϊτη ἀϊοορθαὶ ΠοποΥὶ ΓΟ Τὰ 
6556 ῬΘ6Ι ἱρ5ππηὶ (ΑἸοΙ θα 6.) 
Ιοπΐᾶθ ἀοίροις᾽ οπ οπὶ οἵ Γ]- 

Ιαησθῦθ ορίηδίιβ, αποᾶ ΠΟΡῚ5 
«υϊάοπι Βθοι5 νἱἀθίατ, -- ἀγώ- 
νισμα. Οἱ. δάῃ. ὙΠ 860, 2. -- 
τῷ Ἄγιδι αὐτὸς διάφορος. 
ογμάὐτός ἀταθὶρυἰταιϊ οανοπᾶδα ἀ8- 
[ΠΔ Θϑί, Π6 ουίθ δα Βπάϊμπ) γ6- 
[ουγθίαν ἐτύγχ. διάφ. ὦν.“ Βδυ, 
(4 ἀοίθυϊοσα ρυδθη δῖ.) 6. ΑἹ- 
οἰθϊααϊβ οἱ Αρὶαϊβ Ἰῃ πη 1ο 1115. οἵ, 
4δ, 1 οἱ,,νἱα, Χοη. Ηἰϊβι, αν. 1Π| 8, 

᾿Δλκιβιάδης 
δὲ Ἔνδιον 

πείσας μετὰ 
Χαλκιδέως 
καὶ πέντε 

» νεῶν ἐς Ἰω- 
, 9 ΄ 

Ψνιχν αναγὲε- 

ται. 
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3 " ς δὶ 7: , “ ) , 

ὧν. καὶ ὁ μὲν πείσας τοὺς τὲ ἄλλους ἐφόρους 8 
καὶ Ἔνδιον ἀνήγετο ταῖς πέντε ναυσὶ μετὰ Χαλ- 
κιδέως τοῦ Λακεδαιμονίου, καὶ διὰ τάχους τὸν 
πλοῦν ἐποιοῦντο. 

18. ᾿ἀνεκομίξοντο δὲ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον 
τοῦτον χαὶ αἱ ἀπὸ τῆς Σικελίας Πελοποννησίων 

λοποννησίων ἑκκαίδεκα νῆες αἱ μετὰ Τυλίππου ξυνδιαπολεμή-- 
νῆες ἐς Κό- σασαι, καὶ περὶ τὴν Πευκαδίαν ἀποληφϑεῖσαι καὶ 
Το ἄρνα κοπεῖσαι ὑπὸ τῶν ᾿“ττικῶν ἕπτὰ καὶ εἴκοσι νεῶν, 

ὧν ἦρχεν ᾿Ἱπποκλῆς Μενίππου, φυλακὴν ἔχων τῶν 
ἀπὸ τῆς Σικελίας νεῶν, αἱ λοιπαὶ πλήν μιᾶς δια- 
φυγοῦσαι τοὺς ᾿4ϑηναίους κατέπλευσαν ἐς τὴν 
Κόρινϑον. 

ΑΙ ἀπε θεῖ: 14. Ὁ δὲ Χαλκιδεὺς καὶ ὁ ᾿Δλκιβιάδης πλέ- 
δου ἀφικομέ- οντὲς ὅσοις τὲ ἐπιτύχοιεν ξυνελάμβανον. τοῦ μὴ 
ΓΡ ἢ τῷ ἐξάγγελτοι γενέσϑαι, καὶ προσβαλόντες πρῶτον Κω- 

ρύχῳ τῆς ἠπείρου καὶ ἀφέντες ἐνταῦϑα αὐτούς. 

α ἀπὸ τῆς 
Σικελίας Πε- 

»᾿ 

ΟΔρ. 13. αἷ οπι. 855. Αὐρ. ΟἹ.  ϑη. 10. αι. Χ, τὰ. Αὐ πᾶνίαπι 
ΠΌΤΠΘΓΙ5 ΠΟίι5 δϑὺ δχ ὟἹ 104, 1. 11 7, 1. Οἱ, δάη. ὟΙ 104, 1. 

ξυμπολεμήσασαι ΟΠΊΠ68 ΡΥδοίρου γαϊ. 564 ξυνδιαπολεμεῖν αποᾶ 
ἴπ 6110 ὁοπύϊπ πίθου σούθηἀο νο] ἴῃ 6110 οοπἤϊοϊθηο δάϊα- 
γᾶ 6 5ἰρηϊῇοαῦ, Δ Ρ {1551} 0} 6581}, δἰβὶ ᾿θχϊσοσυα ρ ἢΪ8. ΟἸϊπὶ ἀθαπθ ἰσπο- 
{τὴ βαῖν αίᾳπο ἐπιδιαφέρειν 8, 8. Οἷ ἀθ 51 π}}Π05 νοΡὈ 15 ῥὶπὰ. 
δα βοῦν, Ῥϑηθρ, 187. Συνδιαπολεμεῖν ΠῸΠΟ Οὐδ] 6χ ΟὈΓΙΪ [η- 
ΒΟΥ ΡΙ]ΟΠΪθῈ5 ΡΓΟΙΔΙαπι δϑύ ἴῃ ϑίβρῃ. ΤΠ68, δα, τϑο. 

ἀπολειφϑ'εἴῖσαι ταλ]α 1ι. γαῖ. Μ. Τμπιρα, 

σοπάδ βαηί; ΒΘ ΕΪΠΙΓ ἀεῖπά 6 ἃρ- 
τ ον ραγίῖνα αἷ λοιπαὶ πλὴν 

9. ΡΙΟΤ ΤΑΙΟ: 23. Βῦ Ασ65.. 9: 
Ῥαῦβιλ.ΠΠ 18, .8:., Τῦβι ΣΝ. 2: 
Κτύαθο. Οδυβδηι γοὶ θὐϊα τη ΤΠ ΘΠηΟ - 
ταὶ ΡΙας. 1ιγ5. 22. Ἂχ 14. 81. τοῦ μὴ ἐξ- 

ὕΔρ. 18. αἵ ἀπὸ τῆς Σι- ἀγγελτοι γενέσϑαι. Τε σε- 
κελίας -.. . νῆες. Οἱ, δάπ' προῖνὶ5 νᾶ: δᾶη. Τ΄ 4' ὀχ, ἘΕ- 
11, 8. Π 80,1. -- Τυλέππου. αἀαγγεᾶτος, απεπιαἀπιοάππηι 105. Α. 
15. Ροβίγεπιαση ἢἶἰὸ ρα Τῆμῦο. 
ΘΟΙΠΠ ΠΟΥ αίαγ. ΠῚ ,.8} Θρἢο- 
τὶβ Ῥϑουϊαίιβ ἀαπηηδίαπη ἰπθα ϊἃ 
νἱίατη βπηίν 556. βου 1} ΑἸΠΘηδΘι5 
ΥΙ' ὅ [ρ. 2384 ο], 'π οχϑι απὶ 80- 
ῖἶ5586. ΡΙαίαγομα5 [Νῖο, 28, 1,γ5. 
16. 17] οὐ Ῥίοάοναβ ΓΧΠῚ 106].“΄ 
Ὀπκ. δὰ ΥἹΙ 2. -- τὴν Δευ- 
καδέαν. ΙΠΆ 6 Ἰδοίαπιὶ οϑί 
ΠῚ 94, -- κοπεῖσαι. Οἵ. δάη. 
ΓΝ 14,1, Ῥαγιοὶρῖα ἀθ πη γ υβ15 
ἩδΥΪθῈ5 ΡΘΙΟΡ ΟΠ ΠμΘβιοσατη ᾿πέ6]16-- 

Ι, ΧΎῚΠ 9, 2, ἀϊοίμχη 6δὲ αὐ κατ- 
ἀγγελτος ὙΠ 48, 1, τ] νἱά, 
αάπ, -- προσβαλόντες. οὗ 
δάη. ὙΙ 4, ὅ., --- Κωρύκῳ. 
Ιηΐγα 88, 9 Κωρύκῳ τῆς Ἔρυ- 
ϑραίας, Πῖν. ΧΧΧΎΠ, 12. 10 
Οοτγοπῦππι Τ᾽ οἰ οὐ τ ΠῚ Ρεοπιαπ- 
τατγΐατῃ θη αϊΐ. ΟΓ, Ιὰ, ΧΧΧΥῚ 
48, 18 46 ΟοΥγοο ροτίαᾳ. Ηοαϊθ 
ΟἸΤδο Ρτοιηαηΐ, γεὶ Οόραςφα. Οἵ. 
1ι68Ε. ΑΒ, ρ. 2602. --- αὐτούς, 
τοὺς ξυλληφϑέντας. -- κελευ- 



ἘΤΟΣ Υ. ΘΕΡΟΣ. (ὙΠ 18. 14.) ἘΠῚ 

αὐτοὶ μὲν προξυγγενόμενοι τῶν ξυμπρασσόντων 
Χίων τισὶ καὶ κελευόντων καταπλεῖν μὴ προει- 
πόντας ἐς τὴν πόλιν, ἀφικνοῦνται αἰφνίδιοι τοῖς 

2 Χίοις. καὶ οἱ μὲν πολλοὶ ἐν ϑαύματι ἦσαν καὶ 
ἐκπλήξει" τοῖς δ᾽ ὀλίγοις παρεσκεύαστο ὥστε βου- 

Ἶ ᾽ ν , ᾿ 
λὴν [τε] τυχεῖν ξυλλεγομένην. καὶ; γενομένων λογῶν 
ἄπο τὲ τοῦ Χαλκιδέως καὶ ᾿““λκιβιάδου ὡς ἄλλαι 
[τε] νῆες πολλαὶ προσπλέουσι καὶ τὰ περὶ τῆς πο- 
λιορκίας τῶν ἐν τῷ ΠΙειραιῷ νεῶν οὐ δηλωσάν- 
των, ἀφίστανται Χῖοι καὶ αὖϑις ᾿Ερυϑραῖοι ᾿4ϑη- 

ϑναίων. καὶ μετὰ ταῦτα τρισὶ ναυσὶ πλεύσαντες 
καὶ Κλαζομενὰς ἀφιστᾶσι. διαβάντες τε εὐθὺς οἵ 
Κλαζομένιοι ἐς τὴν ἤπειρον τὴν 1Π]|ολίχναν ἐτεί-- 

ὅδρ. 14, 8 2. γενομένων γαι. Μ., νυ]ρὸ λεγομένων. 5 
ΔΟΥΪβτὶ ῬΑΥ ΟΡ πιπὶ γθα αἰ ἴσαν, ἀπ Τη. τ85 εἰπιβά πὶ (ΘΠ ΡΟΥἷβ. οϑί δἷ- 
ας οὐ δηλωσάντων. 

8 ὃ. διαβάντες δὲ ΟἸμηπ65 ρυδθίον αὶ, Ἐπ  4}1ἃ αποαῖιο αἰχὶι. 
οἵ Κλαζομένιοι εὐθὺς οπιπο5. ρταθίον Ὑαΐ, 

ὄντων. 501]. τούτων (τῶν ξυμπ. 
Χίων τινῶν). 

8 2. βουλὴν [τε]. Τέ ρατιὶ- 
ΟαΪα ΠῚ, αὐυᾶθ δά ρτοχίπιαπι καί 
γοἔουτὶ πϑααὶν, τθοίθ 46]. Κυπθρ. 
Ῥαγὶ σϑιΐοπθ πᾶπο ραν] 8 πὶ ἴπ- 
ἵνα ροϑὶ ἄλλαι ἰάδθπὶ δχραηχίι, 
-π-ξυλλεγομένην. ἐξυνειλεγ- 
μένην δαάδοῖιβ οοηϊθοῖξ Κααθ, 
Ὑυϊξαίαμη Ἠδαβὶτιβ Ἔχ ργθβϑὶς νοῦς 
δῖδ: αὖ ἔπ πο ἴ Ὁ 5Ὁ1η 56 η 8185 
οοφσοτεοίατν. -- τὰ περὶ τῆς 
πολιορκίας : οὐ δηλω- 
σάντων, 501}, τοῦ Χολν ἑαυ 
καὶ ᾿Αλκιβιάδου. ϑαιρνα 11, ὃ τὰ 
περὶ τὴν καταφυγὴν. . ἠγγέλ- 
Δ) η, αἰ οα5115 ἴῃ ΠΤ ὈΒΊΓΔΟΙΟΡ 
εϑὲ, ΑἹ δἰ πη! ον πυϑέσϑαι τὰ 
περὶ τῆς μάχης εἰ εἰδέναι τὰ 
περὶ τῆς Μιλήτου 20, 2. ὃ, 
ἠγγέλλετο τὰ περὶ τοῦ ἐπίπλου 
ψ{1525. Οἵ, 101 οὖ ὙἹΙ 88, 9 
δάη. --- τῶιν ..«.-γεῶν. (ἶ 
10, 8. -- Ἠ αὖϑις ἀοῖπάε τϑοίβ 
ἰηἱογργοίαιαν Κυιθο, δὰ Ὀΐοῃ. 
Ρ. 802. Οἵ, δάη. ΠΠ 100, 2. 
8. Αλαξομενάς, ἰὰπὸ ἴη 

ἰηβιϊα 5ἰῖα858. Οὗ ρτοχίηια εἱ 

ΟΠ η614. δα Χρη, Ηϊβί. ανΌ.Υ 1,51. 
Τη5α] πὶ πο ]6 40 Αἰθχαπᾶγο Μ. 
ἐχϑβίγποίᾷ σοη 6 η11 ̓ ππούϑ ἢ 6556 
οχιβυσηδί ΟΠμδπα ον. ΤΠ, 45. ο. 34: 
5, ΙΟΔΠΠἶ5 ἰπδαϊατη πὰπὸ γοοδυϊ 
Βιυβρίσαίαν ΡΥΌΚΘΒΟΙ. Τἰ, Ρ. 11 
(Οοτηπιοηί, ΠΡ. 1608). Οὗ, Βογθὶς. 
ἀεορυ. δηΐ. 1 Ὁ. 1885. Κίοροει. 
ἀδορσι. δηΐ. ὃ 112, -- Πολίχ- 
ναν. Μίποτο [ἰΐογα ρίποαηΐ 8]1], 
αποὰ Ῥτγορίου νουροῦιπη 28, 0 
ΟΟΙΠοσατοπ ὁ πὶ ρτοθαὶ Κυαθο, δά 
θιοπ. Ρ. 841; 564. τϑθρίρπαγο νἱ- 
ἀοίαν ἤοχῖο νὰ, απᾶπὶ ἴδοι ἰπ5 
ΘΧΟΙ565, δὶ πΊΔΙΟΓ ΠῚ [ἰ{{ο 8 ΠῚ Ττ6- 
{ἰππουῖὶβ, Εὖ οὐἱοῖπθ φαΐ 6πὶ πο- 
ΤΊ 6 ΘΟΙΠΤΊ.Π6 (Ὡ ρΡΡ Θ αὐ ν 11} 6558, 
564. 88 ἔδοίματη 6556. ΡΓΟΡΤΙ ΠῚ, 
ἂς ἀρτπα ΠᾺ]05 δογφο, οὖ ᾿ππο ἰ0- 
ΟΠῚ ῬΓΟΡΤΙΘ τὴν Πολίχναν τῶν 
Κλαζξομενέων, ἴῃ Θοτ ἀἴᾶπ0 ἃ 16 ΠῚ 
ΒΘΙΙΠΟΠΘ. 5 Πρ] ἰοῖτον τὴν Πολίχ- 
νὰν ἈΡΡΕΙ]δίμπι 6556 Θχρ ἰού ΑὙΠ, 
ΘΊΠῚ}Π15. αιαθϑίϊο πτοία δϑύ 5ΌΡΓα 
ὙΠ 4, 6. ΑἸΙϊα Ροϊϊοιηα ἔαϊν ἰη 
Μγϑία, αἰϊδθ ἴῃ Μίθβϑβθηϊο ἅστὸ 
(Ραιβ. ΓΝ 38, 6), ἴῃ Οτθία (Τ Ππιο. 
Π 8ὅ, δ), ἴῃ ΟΠῖο (Πογοάοί. ΥἹ 

ϑραῖοι καὶ 
μετὰ ταῦτα 
Κλαξομένιοι 
᾿᾿ϑηναίων 
ἀφίστανται. 



᾿4ϑηναίων 
ψηφίσματα 
περί τε τῶν 
χιλίων τα- 
λάντων καὶ 
τοῦ ναῦς ἐπι- 
πληροῦν τὲ 
καὶ ἐπιπέμ- 

πειν. 
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χιξον, εἴ τι δέου, σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τῆς νησῖδος 
ἐν ἡ οἰκοῦσι πρὸς ἀναχώρησιν. καὶ οἵ μὲν ἀφ- 
ἑστῶτες ἐν τειχισμῷ τὲ πάντες σαν καὶ παρασκευῇ 

πολέμου. 
15. Ἐς δὲ τὰς ᾿Αϑήνας ταχὺ ἀγγελία τῆς 

Χίου ἀφικνεῖται. καὶ νομίσαντες μέγαν ἤδη καὶ 
σαφῆ τὸν κίνδυνον σφᾶς περιεστάναι καὶ τοὺς 
λοιποὺς ξυμμάχους οὐκ ἐθελήσειν τῆς μεγίστης 
πόλεως μεϑεστηκυίας ἡσυχάξειν, τά τὲ χίλια τά- 
λαντα, ὧν διὰ παντὸς τοῦ πολέμου ἐγλίχοντο μὴ 
ἄἅψασϑαι, εὐθὺς λύσαντες τὰς ἐπικειμένας ζημίας 

τῷ εἰπόντι ἢ ἐπιψηφίσαντι ὑπὸ τῆς παρούσης ἐκ- 
πλήξεως [καὶ] ἐψηφίσαντο κινεῖν καὶ ναῦς πληροῦν 

πάντες ἐν τειχισμῷ ΟΠΊΠ65. ὈΥΒΘΙΟΡ γαϊ, 
Οαρ. 1ὅ. 81. ἀφεστηκυίας δαῖ. ὁχ ᾿πίονρι. 

180, 2. 

ἔλυσαν οοἀά, Οἵ δάῃ. 

26), ἴπ Αὐρο!άθ (ΡΟ. ΤΥ 80, 5). 
ΑΓ! ἴῃ Ῥοίοροπη δὶ οοῦίθ δία ΤΡο- 
815. πΓΌ] 5 Του οἱ5. δἵατπιθ Α 60]}- 
οἶ5. τουϊππαθυαῃί ΡοΙγυ, ΙΝ 86, ὅ 
οὐ ϑθδθ. Ρ. 608 δ Αγῃ, οἰ(αιὶ, 
οἰϑὶ Μοββθηΐαη Ῥο]οηπθη αἰχὶΐ 
Ῥαιβ, 1, ἃ, Τοπίοαπη ἀΓΡΘ 8460 
ῬΤΟΡΥΪΟ ΠΟΠΊΪπη6 γθοῦϊ5 Πολέχνην 
ΔΌΡΘΙΙΑΥΪ 5. ΒΡ ΟΥ̓ Ήγ1, Πἶδὶ ἃ ἴῃ 
ΟἸΠΗἾθ1ι5 ΠΡ ΓῚΒ ΡΓΆΘΙΘΓ Βερ. 28,6, 
γραϊγοί, -- σφίσιν αὐτοῖς. 
ΟΥ, ἄπ. 1 19. -- πρὸς ἀναχώ- 
ρησιν, δᾶ 58 υθοῖΡ θη άπ πι, 
πὐρατα δὰ ἐτείχιξον ἃῃ δὰ εἴ τι 
δέοι τοΐδυδίαν δηθ᾽ σα πὶ 6ϑί. Εὖ 
Παπὶ γϑοίς αἰοδίαιν τειχίξειν νοὶ 
δεῖν πρός τι ναϊάδ ἀπθὶ Δ ηγ18. 
Αρυά. ΤῊ, σον ἡθαί 5. ΘΠ Θ. 5 
ΘΧΘΠΊΡΙα ἰπνθηϊπηίασ. ἕυᾶ γῈ 
προαναχώρησιν (ἀρροϑίι. δὰ Πο- 
λίχναν. Οὗ 1 142, 8) οοηϊοίπηι5, 
αποὰ ΤδΟΘΡίΔΟΙΠμΠῚ (οἷ, 1 90, 9) 
βἰρηϊβοαῦ, 40, δΔηΐθαιδπι ἴῃ ἰη- 
5018 ἱποια ἀθγθη τιν, σοηΐαρονθ νο- 
Ἰεραπί. [τ οἰἶδπὶ πηα]00 1016 8}}1- 
Τοῦ ΠΕ νουθουιπ σφέσιν αὐτοῖς... 
οἰκοῦσι οοἸ]οοαίϊο. 6 εἴ τι δέοι 
οἵ, ΠΙ 22, {7}: ἐν τειχισμῷ 
ἦσαν καὶ παρασκευῇ. Οἷ. 
δάη. {1 80, 2. ΠΙ 15, 2. 

Οδρ. 15.᾽ ϑ),ς ἀγγελία τῆς 

ΟΕῚ 50; ὅ. 107, 1. 

Χίου. Οἱ, δβᾶπ.1 01. 1.Ἐσ απὸ 
Ιοοο Πονν. σἴθα, ΤΉο, Ρ. 104 
ΒΒΡἸοδ τ ὅτι ἀφέστηκεν ροϑβί 
τῆς Χίου οκχοϊάϊ556. ϑ6α Β᾽ πὶ 
ὈΡον]οααθηία 1 140, 8 τὸ εγα- 
ρέων ψήφισμα ἀϊοταπι δϑί ΡΓῸ 
τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφισμα 
οὐ Χορη, Μεηι. Π 7, 18 τὸν τοῦ 
κυνὸς λόγον ΡΙῸ τὸν περὶ τοῦ 
χυνὸς λόγον. -- περιεστάναι. 
Οὗ, 4ἅη. ΠῚ 584, 8. -- τῆς με- 
γίστης πόλεως. ΒΘ αΒΆΠ 5 ἱπτ 
ἴντα 40, 1 ἡ μεγίστη, τῶν ἐν 
Ἰωνίᾳ ξυμμαχίδων πόλεων νο- 
οαίαγ, --- τά τὲ χίλια τά- 
λαντα, 106 [ιῖβ8 οἵ, Π 24, 1. -- 
λύσαντες. ϑογναία, οοαά. 5ογἱρ- 
(αν ἔλυσαν... καὶ ἐψηφίσαντο 
ψοΡθαπὶ χυνεῖν δὰ τῷ εἰπόντι 
ἢ ἐπιψηφίσαντι Βα απ τὶ νἱχ 
Ῥοίοβί, (ποὰ ααἱ ἤογὶ Ρ0558 Θ0η- 
θη πηΐ, ν]]ΘΠητ15. ΘΧ ΘΙ 115. ΓΘΙῚ 
ΟΠ ΠΡ Δ58θηΐ. ΝΆΤΩ ΡδυΙΠΊ 5ὶ- 
γ}16 οδὺ φαοα πμο ἁἰουίαν ΠΕ 62, 1, 
ἘΠῚ νἱά, «ἅη. Ἐπιοηᾶ. Οὐ δίι5 
ἴῃ Νον. Ἰθοί. ῥ. 87, --- εἰπόντι 
ἢ ἐπιψηφέσαντι. θ6 ἰδ 
γΘΙΌΪΒ νά. δάη. Π 94, 1. --- ἐψη- 
φίσαντο κινεῖν. Ἐπὶ Καλ- 
λίου ἄρχοντος (οδίε Ρ]]ΟΟΠΟΓΟ 
ἃρυὰ 5010]. Αὐϊβίορῃ, 1.0.8. 1178, 

μ᾿ 



ἄλλας διενοοῦντο τριάκοντα πληροῦν. 

ΤΟΣ Ὑ. ΘΕΡΟΣ. (ΥΠῚ| 15.) 90 

οὐχ ὀλίγας, τῶν τὲ ἐν τῷ {ΠΙ]|ειραιῷ ἐφορμουσῶν 
τὰς μὲν ὀχτὼ ἤδη πέμπειν, αἱ ἀπολιποῦσαι τὴν 
φυλακὴν τὰς μετὰ Χαλκιδέως διώξασαι καὶ οὐ 
χαταλαβοῦσαι ἀνεκεχωρήκεσαν (ἦρχε δὲ αὐτῶν 
Στροιιβιχίδης Διοτίμου), ἄλλας δὲ οὐ πολὺ ὕστε- 
ρον βοηϑεῖν δώδεκα μετὰ Θρασυκχλέους, ἀπολι-- 
πούσας καὶ ταύτας τὴν ἐφόρμησιν. τάς τὲ τῶν 
Χίων ἑπτὰ ναῦς. αἱ αὐτοῖς ξυνεπολιόρχουν τὰς 
ἐν τῷ ΠΙειραιῷ, ἀπαγαγόντες τοὺς μὲν δούλους 
ἐξ αὐτῶν ἠλευϑέρωσαν, τοὺς δ᾽ ἐλευϑέρους κατ- 
ἐδησαν. ἕτέρας δὲ «δέχα» ἀντὶ πασῶν τῶν ἀπελ- 

ϑουσῶν νεῶν ἐς τὴν ἐφόρμησιν τῶν, ΠΠπελοποννη- 
σίων διὰ τάχους πληρώσαντες ἀντέπειψαν καὶ 

καὶ πολλὴ 
ἣν ἣ προϑυμία χαὶ ὀλίγον ἐπράσσετο οὐδὲν ἐς 
τὴν βοήϑειαν τὴν ἐπὶ τὴν Χίον. 

μὴ ὀλίγας οτμαβ ργαίθι αί., ψφιοὰ δὶ 
ΘΧΙΒΕ1Π168, οοβίία εὐ ῬΆ1|0 μοϑί ϑἰ πηι οὐ πολὺ ὕστερον ὙΠῸ Δ τ 
Ιεβὶ εἰ οὐκ ὀλίγας ε558 πολλάς. Οὗ, Κυιερ. αν. 8 67, 9 δά. 2. 

ἀναπκεχωρήπκεσαν οοαᾷ, Οἵ, 54. 1Π 28, 1. 
Στρομμιχίδης Ν'αῖ. οἵ 510 ΙΠΟΧ 0. 16 γυγϑιιβ θ18. 1τἴρην ο: 150 

ἴῃ ἤ η1|ν} οα 58 ΡΓδθϑίαυθ 

οὐ 602. Αἱ ΣῊ Βγοπὶ δὰ ΤΥχ8. ἄδθοιβ. Νίοοιη, 18 οὐ ϑοιμηρὶά, δά 
ἈΘΗ ΗΙΒΕΣ (ὐ ὙΠ 8; 2. 

8 2. ΤΩΣ δ᾽ ἀντὶ οοαᾷ, Οἵ. δάῃ. 
ἡ προϑυμία γι, ΜΙ, Μοβαα,, τοὶ αὶ ἀνα! ατὰ οτη. Οἵ. 5α..1 11, 8. 

ὙΠ 70, 

Ο. Βοροῖμιι. Οονρ. [πϑοτῖρι. 1 ΣᾺ οἷς εν. ἑπτὰ ναῦς. 
Ρ. 214. ες κινεῖν νοσᾶθιϊο νὰ. Οἱ, 9, 2. 10, 2. -- ἑτέρας δὲ 
δάῃ, 1 148,1. --Ἐ- ναῦς πλη- 
ροῦν οὐκ ὀλίγας. Ουδονῖταν 
᾿ϊο, Π ΠῚ 5. ΡΟ  Γθυ ηῦ οοηίαχῃ 1186 
πᾶνθ8, απδε ΠΠ 24, 2 ΘΟΠΊΠΊΘΙηΟ- 
γταίδθ βαηῖ, [)ὴ6 ατιὰ αυϑοβί]0η6 
νὰ, Κτνυθο. δὰ Ὀίοηῃ. ρ. 811 οἱ 
ΤΕῖνΙνν, Ηΐρι. αν, ΙΝ ῥ. 12. - ἐν 
τῷ Πειραιῷ. Ἔν πὶῖς ἀρπᾶ 
γαϊοΐί δ|1Ὲῦ αἴαιιθ 8 2 οἱ 14, 2. 
20, 1 ἴῃ 54 6) γον} 15. Αἱ 5ἰπιΐ- 
1πὸν ἐν “άδῃ ἐφορμεῖν 11, ὃ. 
9.4: οἵ," -- ἀπ δ᾽ τὸν ΣΟ ΧΙ ΟἿΣ ΠΠῈ 
δυάθυ!ο γἱὰ, 6, ΠῚ ὃ, 4. Μίηι5 
τθοίθ Κυιθθοι τὰς μέν ἀρροϑιιἰ- 
06 ὀκτῶ ρυΐαι. {ΠΠ|50Γ}]. 
Στρομβιχίδης. ΟἷἉ, «ἀπ,80,1. 

ΨΒποναΙαϊβ ΥΟ], ΤΥ, Βοοῖ, 11. 

(δέκα ἀντὶ πασῶν τῶν 
ἀπελϑουσῶν. Τ)᾿δοο5βθυδηῦ νἱ- 
ΟἸἿἾητΙ ΒΘρίθηι ; ΓΘ ΠΊ βου αηὐ ἸρῖταΓ 
ἀδόθηὶ (οἵ, 10, 8), αὰ5 οο[6- 
ΕἾΘ ΠΟΥΪδΒ ΠηΪ55]ῖ8 ϑιχογιηΐ, 
51 Ἰσῖιν. ἀθοθπὶ πονᾶ8. ΡΓῸ ἰ{ΠΠ5 
νἱρὶπτὶ βθρίθιῃ τηϊβουιηΐ, νἱοϊητὶ 
ΠΔΨῚ ΠῚ ἢ ΠΊΘΙ 5. ΘΟΙΠΡ  Θι1ι8. δῖ, 
ααδηίαπι ἔμϊ5586 οχ 20, 1 δρρᾶγοῖ. 
Π)6 δἀάϊιο δέκα ΡΥδοιονθὰ οἵ. δά πῃ, 
10, 8. --- ὀλίγον ἐπράσσετο 
οὐδέν. Οὗ δάη. ΙΠ 8, 1. - ἐς 
τὴν βοήϑειαν τὴν ἐπὶ τὴν 
Χίον. ,,Αοδοί5. θ6Π6. ΘΧΡΓΘΒβὶΐ 
Βϑηϊθητ πη: πὸ 4 πἰο 4 ἃ ἃ Πὶ 
Ρᾶνν πη) νου β5 ΟΠ απ δὺϊ 

8 



Στρομβιχίδου 
Χαλπιδέα φυ- 

καὶ ναυσὶν ἀφικνεῖται ἐς Σάμον, χαὶ προσλαβὼν Σα- γόντος 
Τήιοι ἐφ" 

στανται. 

84 ΘΟΥΚΥΛΙΔΟΥ ΞΥΎΓΤΡΑΦΗΣ Θ, τ΄. ἐξ΄. 

10. Ἐν δὲ τούτῳ Στρομβιχίδης ταῖς ὀχτω 

νίαν μίαν ἔπλευσεν ἐς Τέων καὶ ἡσυχάζειν ἠξίου 

τὸ πρὸς ἧπει- αὐτούς. ἐκ δὲ τῆς Χίου ἐς τὴν Τέων καὶ ὃ Χαλ- 
ρον τεῖχος 
μκαϑαιρεῖται. 

κιδεὺς μετὰ τριῶν καὶ εἴχοσι νεῶν ἐπέπλει. καὶ 
ς Χ [ν ς - γ , ΚΣ; , 
ὁ πεζὸς ἅμα ὁ τῶν Κλαζομενίων καὶ ᾿Ηρυϑραίων 

᾿ 

παρήει. 
, - ν " ᾽ - , ς δ ἡγέτο᾽ καὶ μετεωρισϑεὶς ἐν τῷ πελάγει ὡς ἕώρα 

Ν »ἭΣ Ξ »" χα 

τὰς ναῦς πολλὰς τὰς ἀπὸ τῆς Χίου, φυγὴν ἐποι- 
εἴτο ἐπὶ τῆς Σαμου" αἱ δὲ ἐδίωκον. τὸν δὲ πεζὸν 
οἱ Τήιοι τὸ πρῶτον οὐκ ἐσδεχόμενοι, ὡς ἔφυγον 
9 ἃ, , 

οὗ ᾿λϑηναῖοι, ἐσηγάγοντο. καὶ ἐπέσχον μὲν οἵ πε- 

(λρ. 16. 51. ἄμα καὶ ὁ Κλαξ. οΥλπ65 ῬγΆθιοΡ αἱ.) οὐ 5ουῖρ- 
ἰᾳγᾶ6 τη 5. ΟἸδίδί ἀντίοι] δια Ἔρυϑρ, οἸηϊββὶο (οἵ. δ΄άη, 1 7) αυδη} 

προαισϑόμενος δὲ ὁ Στροιμιβιχίδης ἐξαν- : 

αποὰ ΤῊ. ἷο Ρο 8 τὲ -- καί αυδῃ καί --- καί 5ου!ρδἰβϑεί. 
8. 2, ἐξανήγετο γαῖ, εὐ γα} ἃ 5 θθβϑϑὶν υϑυίθηβ; 

προανήγετο, ηἶδὶ αποὰ προανηγάγετο Ὁ]. ὕ6η, 
᾿ αἰσθόμενος νἱάθιιν ΟΥ ΠῚ 6556. 

56 σῃ8 ἢ ΟἿΤ 6 ἃ πίαν, Νδ ἴῃ 
ΡΒ δϑὶ βοηϑεῖν ἐπί τινὰ δοου- 
ΞΘΕν 5. οἱ ΔΠΊΪΟΙΠΙ οὐ ἰῃἸ ΠῚΪ ΘΙ] 
μοίαι.ΚΖ θα Κ, Αὐ οχ 60 ἀϊβουϊ- 
ταΐπθ, αοα Αὐηο πι5. βίδίαϊ, 46 
απὸ νἱά, δάη. 841 107, ὅ, ἢἰο ἢ 
θΟΠΔΠ ρᾶΥΘ ἢ δοοὶρ θη ἀπτὴ δϑβύ, 
Αἴααο ΚΝ 4114 νϑυίθγαὶ ἃ ἃ 5 ΘΟ ῸΥ - 
γτοπάπιῃ ΟἸΐο οὐ Αὐποίάπβ δὰ 
ὙΙΠ11 ,, ΟΠ ο5.,. 6 ἰηααϊθ, ΡδΥ5 
ΔοΥὶ ΑἰοΟὶ οχ βου ηα γ, αἰι8 ΠῈ 
ΑἸΠΘΏΙ Θη565, ἀοίοπάθγθ σοπᾶθδη- 
τὰγ. Ὁπὰ6 νυν Π6 58 Ὁ 0] Π1οτἃ 
αὐϑτη νουϊοτα 5ϊηί; αἰβε ποίου 
Αὐπο]άϊδηδθ οουΐθ οὐϊδ πη ΘΧθρ ἃ 
Υ θὅ, 4 εὖ ΙΠ 11, 2 τηΐπιιβ ἐοη- 
ΒΘ πηΐ, 

(Δρ.16. 81. Σαμέαν μέαν. 
πο ταϑριοϊαηῦ. ΘΡΔΠΆΒΙΓΟΡ 65 
ΘΧΘΠΊΡΙΙΠῚ ῬΥΟρΡΟΠοΐθ5. Ηθυπιοσ. 
ἀες 1ὰ. 1Π ρ. 2386 (ΒΙ] τοι. ΜΑΙ), 
τόσου, Οονίπίῃ. ᾿θ1α, ΠῚ Ρ.13240, 
ἸποΘυ5. ΒΟΡΙΡίΟΣ ἰθϊ4, ρΡ. ΘΑΪ, 
Βαϊ, ἴῃ παραγραμματίξζων. ὅεα 
Πδ8η0 ψϑυθο τ ΠῚ ΟΟΙΠΟ δ 10} 6 ΠῚ Π Οἢ 
τ]ΔοἿ5. ΘΟΠΒ8]10 ἃ Τῆι, ἀ 6] Θοίδ τη 
ῬΑ Τητ5. 4 πὰ ΠΊ 51 Π11165 ΘΟ ΠΡ ΠΓ65 
ἈΡ }118 βου ρίουιθιιβ οἱ γϑβοὶβ 

ΓΘ Ια αὶ οοαᾷ, 
ϑρὰ προ εχ προ- 

εὐ ΤιαἴϊηΐβΒ. Ὑιά. ἀθ δὸ κακο- 
φωνΐέᾳ, αἀὐδτὴ ΘΟΙΠΡ]ΟΒΊ ΟΠ ΘΙ 50]- 
ἸΑ θα Γ ἢ] ἈΡΡΟΙαύ Ηδ885. ἃ Βεἰβῖσ. 
5601, ογαπηηι. Ρ. 829, ϑευ εν. 
δα ΟἿἷο, [μα6]., 21, 79. ΠΡ. Ρᾶγα]. 
᾿ἀτοδατς εἴ Ρὲ 88. -- αὐτούς, 
τοὺς Τηίους. -- παρῇει, 
ῬΥΔΟΘΊΘΥ ΟΥΔΠῚ ᾿{6ΓΥ ἔδοιεθατ, 

8.2. »μετεωρισϑ'εὶς ἐν τῷ 
πελάγει. Ῥονί: ἴῃ δ] τὰτῃ 
Ρτγοΐεοτιβ, ϑθοιηάιπι απδπὶ 
ἐπέθν ῬΥθ δ ϊ 0 Π6 ΠῚ ΘΧΒρθοίεΒ ἐς τὸ 
πέλαγος. δ ΡΊΠΙΟϑίν, γι. ἌΡ. 
ΝΙ 12 μετεωρίσαι τὴν ναῦν εἰς 
τὸ πέλαγος,“ ΒΤ οι ἢ. 564 
νἱ ἀθίαν ἴΠ 6556 ποίϊο μετέωρος ὁρ- 
μισάμενος απὶ μετέωρος παρα- 
ταξάμενος. ΔΑἸειπὶ δαΐοπι ρείϊ6- 
γαῖ, π6 ἃὉ Ποβίϊθηβ δὰ οΥδπῚ 
ΘρΡυϊπιθγοίαν, οὐ ἔονίαββθ, δηίε- 
αυδπη ΠΕΠΊΟΘΥ ΠῚ ΠοΟβίϊ απ σΟρηΟ0- 
γἱββοί, αὖ ργοθῖππιπη. πάνθ 1Π|1Ὸ 
ἙΟΠΙΠΙ  ἰουθῖ; πὲπὶ ἔπραθ ΟΠ 511- 
ἘΠῚ ΘΕ] Ῥοδβίθα ἀθΠΊ ΠῚ ΘΟ ΡἾ558 
ἀοοσθηΐ ῬΙΟΧἰΠπΊᾶ, --- ὡς. «ποῖ- 
λάς, ἷ. 6, ὡς ἑώρα πολλὰς οὔ- 
σας τὰς ναῦς. 

88. ἐπέσχον, 50], αποτηϊηπ5 

Ε 

τῷ 



μ 

τῷ 

ἘΤΟΣ Υ΄. ΘΕΡΟΣ. (ΥΠ| 16. 17. ΒᾺ 

ζοὶ καὶ Χαλκιδέα ἐκ τῆς διώξεως περιμένοντες " 
ὡς δὲ ἐχρόνιζε. ’ 9 ᾿ , “- τι 

χαϑῆρουν αὐτοί τὲ τὸ τεῖχος ὁ 
’ πὰ - ᾿ ’ ᾿ ἀνῳκοδόμησαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι τῆς Τηίων πόλεως τὸ 

Ἁ Ψ, 

πρὸς ἤπειρον. 
βαρβάρων ἐπελθόντες οὐ πολλοί, 
ὕπαρχος Τισσαφέρνους. 

᾿ ’ Α 9 Ὸ Α - 

ξυγκαϑήρουν δὲ αὐτοῖς καὶ τῶν 
ὧν ἦρχε Στάγης, 

11. Χαλκιδεὺς δὲ καὶ ᾿Ἱλκιβιάδης ὡς κατ- 
εδίωξαν ἐς Σάμον Στρομβιχίδην, ἐκ μὲν τῶν ἐκ 
Πελοποννήσου νεῶν τοὺς ναῦτας λον 

ἀντιπληρώσαντες δὲ τὰ “Χίῳ καταλιμπάνουσ ιν. 

Μιλήτου ἀπό- ἐν 
, στασις Στροιυ- 

υ- βιχίδου ᾿ 

μαῦ 

τας τὲ ἔκ Δίου καὶ ἄλλας εἴχοσιν ἔπλεον ἐς Π]ὼ(- Θραοῖθει, οἷς 
λητον ὡς ἀποστήσο ντὲς. ἐβούλετο γὰρ ὁ ᾿ἀλκιβι- 
άδης. ὧν ἐπιτήδειος τοῖς προεστῶσι τῶν ΜΠιλησί- 
ὧν, φϑάσαι τὰς 

δ 8, 
ΥΠ θ4, 5.1. 

αὐτοί τε ΕΣ 
ξυγχαϑήρουν. 

τὸ διε πρὸς ἤπειρον ὁπ]. 
ΣΟ γαῖ, Αὐρ. ΡᾺ], Μ., 

ὃ Ταινυὴς Ἰ. ΤῸ Πάγης ΑΥ, ΟΝν. 
Οὐ 19:5. 

(8ρ. Ἐπ: δ 9. 

ΠΤ αΤη αἰνγπθυρηΐ, -- καὶ Χαλ- 
κι δέα. Καί ἰάεο Ῥοβίταμπι νἱΔ6- 
τσ, αυΐᾶ περιμένοντες ᾿βὺ 461 
ἴεγε δίας ἐλϑεῖν βουλόμενοι. 
ὕποῖβ τοποῦα ἱποαβῖῦ ΒΙοοτηΐ, 
-- καϑήρουν... ξυγκαϑή- 
ρουν. [προτΐ,. 4ιοὰ γ6 ΠῚ ΠΟη 
ΡΘν ερεγαπί, Οἤ 20, 2. --- - ἀνῳ- 
κοδόμησαν. Ἐνῳκοδόμησαν 
σΟΠΙθοοσηΐ ΠΟΡΥ, οἱ Κνπερ., ἴοτ- 
ἴᾳ 5586 Ῥτορίον 20, 2 τὸ ἐν τῇ Τέῳ 
τεῖχος, αἱ τεῖχος 511 οα 516] 1 πῇ. 
5εὰ ΓΟΡΌΘΠαυΘ νυ] ἀθη τ} ΡΓΟΧΙ ΠΙᾶ 
τὸ πρὸς ἤπειρον, 4πϊδτι5. πηπηὶ- 
τη ἢ ΤῸ 5] σα Ποοίαν απο ΠΟη ἴῃ 
γθ6, 56α δὰ εοἷὰβ ἰδίι5 οοπιϊηθη- 
16 ΠΔ ΥΘΓΒῈΒ 5'{Π} 511, οὐ οἷ, 'δάηῃ. 
30, 2. Οείογιπι ἀνοικοδομεῖν 
ἢϊο ποη, αἱ 1 89, 8, ο5ἱ τοϑιϊ- 
ἴὍΘ6ΥΘ, 568 ΘΧβίγα οΓθ, εΥὶ- 
σ6ΓΘ, ἀε ατἃ οἰὰβ νἱ οἵ, Ηδγοὰ. 
[186. --τῆς Τηίων πόλεως 

οἵ πεξοὶ Ναῖι., τοι αυὶ οὗ πολλοί. 

τε οἵη, τοὶ ααὶ, 

ΟΙΊΠ65 ργδοίεν δι, 
(τος (Ι., ὁ Τάγις [᾿.. 

ΕῚ κ » , » 

ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ναῦς προσ- 

06 ΡΙΆγΑΙ πεζοί νἱά, 

Βοβροπᾶθι ἰηΐτα δὲ --- κα ροβιὲ 

Οὐ, δάη. 
ὁ Τάνης Ὁ., 

, Ὁπαγῆς Ἰ,λυτ. δ Χεη, Ἧΐϑι, 

τάς τὲ ἀπὸ οἴηπεβ ργϑβίοθι Υ ϊ. 

Ρεπάοι ἃ ΒΌΒΒίΔΠΙνΟ τὸ τεῖχος 
--τὸ πρὸς ἤπειρον, Ὠ] Ὁ ΤΠ ΠῚ 
Θατη, 4υἱ σοΟητπΘηΐθ το- 
βρίοῖυ, 486 5ΘῃΓΘη 118 ΓΕ ΟΊ] ΠῚ 
Παρῖίαι. --- ὕπαρχος. Ὁ ὑπαρ- 
χοις οἵ, Ὅοτν. δὰ (πᾶν. ρ. 448 
οἱ Χρῃ. Απᾶῦ. 1 2, 20. ν᾿ 4, 4, 
ΤΊββδρμεγηῖὶβ ὕπαρχοι ἃριὰ Τηυ- 
οἸἀΠἀ6πὶ ργϑθίθι ἤπη0 5 ηὺ ΤΆΠ105 
(Ἰωνίας ὕπαρχος 81, 2, Τισσα- 
φέρνους ὕπαρχος 87, 1) εὐ Αὖ- 
5865 108, 4, 

(δρ. 17. 81. ἐκ μὲν τῶν. 
νεῶν. ΟΥ̓, 12, 8. --- ἐν Χέῳ κα- 
ταλιμωπάνουσιν, 501}. αὐ 6 πὶ 
βἰδὶ ΟἿ βουναγθηὶ, ΟἿ, ΟὐοΥογγἂΒ 
βεβία 1 78, Πς ἰουπηα γϑυθὶ οἵ, 
διαφυγγάνειν ΥΙ44,8. --- καὶ 
ἄλλας εἴκοσιν, ἘΠ πληρώ- 
σαντες. 

δ 5: ταῦ ἄπο τῆς “ΠῈε- 
89Ὲ 

ὑστερισά 
των. 
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αγαγόμενος αὐτοὺς καὶ τοῖς Χίοις καὶ ἕαυτῷ 
καὶ Χαλκιδεῖ καὶ τῷ ἀποστείλαντι ᾿νδίῳ., ὥσπερ 
ὑπέσχετο, τὸ ἀγώνισμα προσϑεῖναι ὅτι πλείστας 
τῶν πόλεων μετὰ τῆς Χίων δυνάμεως καὶ Χαλκι- 
δέως ἀποστήσας. 
πλοῦ καὶ φϑάσαντες οὐ 
χίδην καὶ τὸν Θρασυκλέα, 
νῶν δώδεκα ναυσὶν ἄρτι παρὼν καὶ ξυνδιώκων, 
ἀφιστᾶσι τὴν Μίλητον. καὶ οἵ ᾿Α4ϑηναῖοι κατὰ 
πόδὰς μιᾶς δεούσαις εἴκοσι ναυσὶν ἐπιπλεύσαντες, 

ὡς αὐτοὺς οὐκ ἐδέχοντο οἵ Μιλήσιοι, ἐν “άδῃ 
τῇ ἐπικειμένῃ νήσῳ ἐφώρμουν. 

Καὶ ἡ πρὸς βασιλέχ ξυμμαχία Λαχεδαιμονι-- 
οἰις ἢ πρώτη Μιλησίων εὐθὺς ἀποστάντων διὰ 

πολὺ τόν τὲ Στρομβι- 
Ὰ. 5 3 ν 9 

ὃς ἔτυχεν ἕκ τῶν 4η- 

καὶ βασιλέως. Πισσαφέρνους καὶ Χαλκιδέως ἐγένετο ἦδε. 
18, Ἐπὶ τοῖσδε ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο πρὸς 

βασιλέαχα καὶ Τισσαφέρνη Δακεδαιμόνιοι καὶ 
ξύμμαχοι. ὁπόσην χώραν καὶ πόλεις βασιλεὺς ἔχει 
καὶ οἵ πατέρες οἵ βασιλέως εἶχον, βασιλέως ἔστω" 
καὶ ἐκ τούτων τῶν πόλεων ὁπόσα ᾿4ϑηναίοις 
ἐφοίτα χρήματα ἢ ἄλλο τι, κωλυόντων χοινῇ βα- 
σιλεὺς καὶ “ακεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ὥπως 

8 4, ἐγεγένητο γαῖ., αιοά (επιριι5, 4 ΟὨΪΆ ΠῚ ἀοἴθοιο ΜΙΙ6βιο- 
γΠΠῚ Τ]0 0 Πδυτγαία οϑί, αἀἰβρ]]οθί, 

οἵ 

λοποννήσου ναῦς. Οἵ. 8, Λα δῃ. Ηδβοο ἰπβαΐα Ιοπαπι οἶδα α 
9--α 10, 2. -- ὥσπερ ὑπέ- ἘΠ ῖ5 Ποᾶϊθ ρᾶγ5 ΟΟη ΘΠ [15 
σχετο. Ὑἱά. 12.,.2. --- ὐπὸ Ἐβῖη ΟΝ ἸΙἐρενι, Οδῦσπ. Βπΐ. 
στήσας. ΜΑΙ απιὰβ ἀποστῆσαι: 19. 
Π8 ΠῚ ΘΧΡΙΙοδίαΡ, ατι8]6 δἷ0 ἀγώ- 
6.6. Οἵ. ΠΗ 80, 2 εἰ 5ὰ. ΝῊ 
ὅ9, 2. ΟἸα55. ἀποστήσας ἀϊοσίατηῃ 
6558. να] τὸ ἣν ἀποστήσῃ, 400 
6181} φρυοβοίταν, 

8 8, ξυνδιώκων, 5ϊπ|8] 
(οαπι 580 9011668) ΡΘΥΒΘ4 8 6η5. 

μιᾶς δεούσαις εἴκοσι. 
Οοῖο ουδηὺ ϑίγομθ!οἀλ6, ΤῊνα- 
500115. ἀιποάθοῖπι. ἴῃηὰἃ ἰρὶταν 
ΘΔ 11 γ ]Ἰοία ΔΙ 4 8 {1506} ν᾽ θέαν 
6586; ἰηΐτα θηΐϊπὶ δάθβὺ 24, 1. --- 

8.4. ΚΟῚ ἡτούν 1 δὲν 6 
Ποῦ ἴοράθνθ Τυδοθαδθηοῃο ι} οἱ 
γθοβ ῬΘΥΒΑΡΙΠῚ ἰυγρ᾽ββίπιο οἵ, 
Πα. (υδοδί, εἰδί. 1 Ρ, 121 
οὖ οομπίτα δαηὶ ϑοητη. Πίβί. ταθο. 
ἃ ἥπ, ΡΕΙ]. ΡεΙορ. ρ. 10Ὺ, 

(Ὰρ. 18. ΟΠ τὶ τοῖσδε. 
ΟΥ. αάῃ. ΠῸ 10, 8. -- καὶ οἵ 
πατέρες... εἶχον. Αὐδπᾶθ 
γουθἃ βαρ οἰ δ, {ὰν "Ρἷδ, Ῥογηϊοϊοβᾶ. 
Οἱ, 48, 8. -- ἐφοέτα γοαϊθδηΐ, 
πί ἐέναι ΠΟΏΠΕΠ]Ε ἱπίθυργοίπίι: 

λαϑόντες οὖν τὸ πλεῖστον τοῦ 8 

-- 



ΕἘΤΟΣ Ὑ. ΘΕΡΟΣ. (ὙΠ 11. 18. 19.) οἷ 

, κι ; 2 

ἥτε χρήματα λαμβάνωσιν ᾿ϑηναῖοι μήτε ἄλλο 
’, 9 ΄ 

5 μηδέν. καὶ τὸν πόλεμον τὸν πρὸς ᾿“ϑηναίους κοι-- 
νῇ πολεμούντων βασιλεὺς καὶ “ακχεδαιμόνιοι καὶ 

» - -»"ἭἪΆ ΄ -»ἭὝ Ν 

οἵ ξύμμαχοι καὶ κατάλυσιν τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς 
΄ ᾿ “ ἽΝ 9 ΄ὔ ᾿ϑηναίους μὴ ἐξέστω ποιεῖσϑαι, ἢν (ἡ ἀμφοτέ- 

δοκῇ σιλεὶ καὶ “ακεδαιμονίοις καὶ τοῖ οοις δοκῇ. βασιλεῖ κα Ι ι ιΘ, ὃ 
, μ᾿ , “» Ξι ΄ 

ὃ ξυμμάχοις. ἣν δέ τινὲς ἀφιστῶνται ἀπὸ βασιλέ- 
΄ " ᾿" ’΄ Ἂ -“ 

ὡς. πολέμιοι ἔστων καὶ “ακεδαιμονίοις καὶ τοῖς 

ξυμμάχοις" καὶ ἤν τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ Ἴακεδαι- 
κονίων καὶ τῶν ξυμμάχων, πολέμιοι ἔστων βασι- 
λεῖ κατὰ ταὐτά." 

1 19. Ἢ μὲν ξυμμαχία αὕτῃ ἐγένετο. μετὰ δὲ Χῖοι “ιομέ- 
τ ἘΣ ο μες, 5 ΣΟΝ νὴ δπν δοντι μὲν ἐπι- 

τοῦτο οἵ Χῖοι “; δέκα ἕτέρας πληρώσαντες τυχόντες τέσ- 
ναῦς ἔπλευσαν ἐς [Ἄναια, βουλόμενοι περί τὲ τῶν σαρας ναῦς 

ἀποβάλλου- 
ἐν Μιλήτῳ πυϑέσϑαι καὶ τὰς πόλεις ἅμα ΝΞ ΕΣ εν 

5 στάναι. καὶ ἐλθούσης παρὰ “λαλκιδέως ἀγγελίας δὲ 0 
3 Ξ ας 

αὐτοῖς ἀποπλεῖν πάλιν. π᾿ ὅτι ᾿“μόργης παρ- ἈΡΉΣΣ 
ἕσται κατὰ γῆν στρατιᾷ, ἔπλευσαν ἐς ΖΙιιὸς ἱερόν. 

καὶ καϑορῶσιν ἑἕχκαίδεχα ναῦς, ἃς ὕστερον ἔτι 

δ. ιν τοῦ πολέμου τοὺς πρὸς .45. 
διη θη. ΟἸαβ55.; ; τϑιααὶ οοαα. τοῦ πολέμου πρὸς 4. 

8 8. ἔστωσαν αἰγορίᾳιο οοαά, ΟἿ δάπ, ΠΙ| 39, 6. 
κατὰ ταῦτα ρΡτϑδοίον γαῖ. ὁ044, ρμυνῖτηὶ, ΟΥΟΝ 18, 9. 

γαΐί., αποὰᾶ 

Οαρ. 19. 81. μετὰ δὲ ταῦτα οπιηε5. ργδϑίον γαῖ. αἱ ᾿ἰάθπι 
ὙΠ 79: ὅν, 01 οἱ; δὰ. 

8. ὁ. χαὶ οὁπὶ. 118. Οἵ. δᾶη. 

1 4. δὶ να. 8Δ84η. ϑ'οα πιοχ ἀριυά 
ἄλλο τι Ῥὲὺ αἰ ορίδπ ἰη 16] } 6 θη- 
ἀσπτη δὰ ΖΘυρτηᾷ "δἰδιποπάιπι νἱ- 
ἀδίατ ; Ὠ8ΠῚ “ἄλλο τι ΠΟ ἰδῖῃ 
ἔγαοίιβ ΑἸΒΘηἰθπβίριιβ 6Χχ πιογοᾶ- 
τὰτα οὐ Ὁ] 5 αἰ ιι5 8 πὶ ΟΥΟΒ 
απδπὴ Α|ἴὰ Ὀ6}}} βυθβιαῖϊα ρυδθίθυ 
Ῥεδοπηϊαβ, νοϊαί οορία5. πᾶνδ]65 οἱ 
Ῥεάθβίγοβ, β᾽ θη ΠἸοαγο. ΟΘΗΒΘΠΊΒ. 
-- χωλυόντων. Ῥοιοβύ δυαὶτγὶ 
ταῦτα. πὲ ρᾶιϊο ροβὶ ὅπως ἰπ- 
ΒΟΙ θη π5 ῬΓῸ ἱπῇΠηϊίῖνο 50 ροϑβὶ- 
ἴὰτη. ϑεὰ διακελεύεσθαι ὅπως 
αἰχὶν ΡΙ]αῖ, ἂς ερ, ὅ496, παρα- 
κελεύεσθϑαι ὕπως Ηοτγοά, ὙΠ|Ι 18. 
ΙΧ 102. ΡΙ]αι. Μέποχ. 2348. 
ΠΡ: 19... 8. ἘΠ μὲν τ: 

ἐγένετο. ϑιμ ον Ὗ' 80, 1. ὙΠΙ 
ὅ9, 1 οὐ 410] ροβί οθάθοια. ΟΝ, 
Κτιθρ. ἀν. 8 ΟἹ, 7 86, 9 
Μδῖθ. ρίαν. ΒαμοΡ τοιαύτη ἅ6- 
δἰ ἀογανῖν ΡΓῸ αὕτη. -- δέκα 
ἑτέρας. στ ξι σα ναι 
ἘΠ τορίοπθ ὅδ). ΟἿΟΝ 18..1 
θὲ δάη. Π| 19, 9. 

8.2, ὅτι μόργης. θεὲ Ατοῖ- 
56. νἱὰ. 'δ, ὅ. Ποπίεπι ΟΠ οσιπι 
εὐ Τιαορἀοηη οΠ] Οὐ δαϊη δα βίϊ- 
ΤΠ 1ΠΔ 6556 6Χ ο. 38 ἀοοοὶ ἢὰ- 
Καθ, 4πὶ βαρ ουῖα5 καί ἀἰϊοῖς τθάπη- 

ἄἀδῦο, ποιὰ ἃ ἡ 41 πὸ δχρτθβ- 
ΒἘΠῚ 58η6 6556 ἀδθϑι, ααἷᾶ, ΟἿΣ 
Δῖγθ ἰπι8δὶ ϑἰηΐ, ἜΧΡΙΙΟδία, -- 
“τὸς ἱερόν, Πολίχνιον Ἰω- 



88 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, ει 

Θρασυκλέους Διομέδων ἔχων ἀπ᾿ ᾿ϑηνῶν προσ- 
ἔπλει. καὶ ὡς εἶδον, ἔφευγον μιᾷ μὲν νηὶ ἐς Ἔφε- 8 
σον, αἵ δὲ λοιπαὶ ἐπὶ τῆς Τέω. καὶ τέσσαρας 
μὲν κενὰς οἱ ᾿4ϑηναῖοι λαμβάνουσι. τῶν ἀνδρῶν 
ἐς τὴν γῆν φϑασάντων᾽ αἱ δ᾽ ἄλλαι ἐς τὴν Τη- 
ίων πόλιν καταφεύγουσι. καὶ οἱ μὲν ᾿4ϑηναῖοι 4 
ἐπὶ τῆς Σάμου ἀπέπλευσαν, οἵ δὲ Χῖοι ταῖς λοι- 
παῖς ναυσὶν ἀναγαγόμενοι καὶ ὃ πεζὸς μετ᾽ αὐτῶν 
“Μέβεδον ἀπέστησαν καὶ αὖϑις ᾿Εράς. 
τοῦτο ἕκαστοι ἐπ᾽ 

-λ ᾿ » » 
πεζὸς καὶ αἵ νῆςες. 

8 4, ἀναγόμενοι (885. 
ΤΕΣ Κα πῶ Ααὰν ΟἾΝΕΣ 

Ῥ. 259. 

νέας μεταξὺ “εβέδου καὶ Κολο- 
φῶνος.“ ϑίεορῃ. ΒγΖ. Β᾽π 1116. 
ΟΡΡΙἀυ]απι ΘΧΟΓί πὶ 6558. Οοἰγοᾶ 
ΘοΙουγῖα5. Ζεὸς ἱερόν δὰ Βοϑροτὶ 
οϑύϊα. δἰ{π|Π ϑαποιδί Ἄτη, 
δὸς μιᾷ μὲν νηὶ ἐς Ἔφεσον. 

“9 ῃδθο πη8ἃ ᾿σὶψαγ Πᾶν15 Γοίγο οοη- 
ψοῦβ8 δϑί, ΉΤΕ ΘΕΓΒΊΙΠ ἴΘΠΘΓΘ 
Βεουπα πὶ π8 Ρϑυγοχουαηί," 
Ατη, οίθοϊββα αἰϊψαδπᾶο ΕρΠ6- 
5.πι 40 ΑὐΠΘηΪθηβῖθιι5. ὁχ Χρϑη, 
Ηἶϊβι, αν. 1 2, 606-18 οὁορποβ- 
οἷζαν, 568 ΤῊ, ἀθ οἷυβ ἀθίθο- 
ἰἴοπθ ΪΠ1] ργοαϊ. Εἰἰδὶ ἰσὶταγ 
ΛΠ ΠΟΠα ππὶ ἀοΐδοϊ!, σογία τιῦ γὸ- 
Ἰᾳαδο βοοῖδθ οἰν ίϑίθβ Αὐπθηΐϊθη- 
δἰ πὶ ᾿πηρουΐο βυθϊθοίδο 84 ἀοῖθο- 
τἰοηθ πὶ ΡΙΟρθπβᾶ οί (οἵ, 2, 2) 
ἰάθοαθ πθη ῥΓΟ ἰθαϊΐ, ἀαοτηϊ- 
πιι5 ΟΠϊου απ πανὶ ἴῃ ΡΟΥῸΠῚ 
5Βιπη οοηΐσογοὶ, ρυᾶθϑθυ πη ΟΌΤΩ 
ΑἸΠΘηΪθη565 ΠηΐΪβδ8 πᾶ πᾶνὶ σοὶ] - 
485, 486 ΤΘὰΠ ἔτρ8 56 οοηνοῦ- 
ἰονϑηΐ, Ῥθυβθαμθγθηίιν. ἘΆ]50 
ΜΈΠΠον -ϑύσαθθ. ἴῃ ΑΠΠΔ], ΡΠ]. 
ἃ. 1879 ρ. 151 ἐς “Δέβεδον 5οτὶ- 
Ὀθηάτπι 6586 οοηϊοϊί, Νϑηι, αὖ 6Χ 
ψουθ]5 ἰηβθαιθη 05 ἀρρᾶγεῖ, 
Τιορθάτμη ροβῖθα ἀθπηατη Τ80 ργῸ- 
ἴροιὶ ΟἿ νϑπουαηΐ. Κτγαθσον δᾶ 
θίοη. Ρ. 298 54., ἀποηϊδπὶ ΠΟΠ 
ῬΥΟΌΔΌΙ 6 511 ρα 165 πανὶ 5 νθοΐο5 

οἴκου ἀπεκομίσθησαν, 

Αυρ. 
Οἷ, 54. 1 ὅ2, 1. ΥΠ]| 28, 

καὶ μετὰ 
καὶ ὃ 

ὕδηι. αν. Ὁ 
Ὡ, Κυυθσ, δὰ Ὀίοη. 

ὉΙ. γεὴ. Χ. Βερ. 

6556, ἀυγαϊῃ βίδίαϊς Ζοαρ ἃ, 40 
Ῥβαϊιδίαβ ἰαχία ΠΠ{π85 Ρ ΟΠ ΒΘ ἢ 5 
οἰδββθηὶ Θομηϊίαί5 6556 ἀϊοδίαγ. 
Ουοὰ ἤοεὶ ροβ58. πϑρᾶπῃβ (ο6]}16 
Ρεαϊίοβ ἡᾶνῖθι5 ναὶ ᾿ηρΟϑῖ(ο5 
6586. ϑεᾷ ᾿Ἰὰ ουγ ἰδοίιπι 511, οἰβὶ 
ἊΝ βϑίθυ πη Πη 5 ἴῃ οδηβαγα [ἰὈτὶ 
(ΟΘΠΠΘγῖϑηΐ σοπρᾶγαίο ο. 234 {Π|Ππ|- 
βίγαγθ βία αϊ, τηϊηΐπηθ Ῥδίθί, 81- 
ἀαϊά6πὶ ἰπἰ|5 οὐαί ἰθὺ ΤΘΓΓΟΒίγθ, 
αὰοὸ Τοοὸ ]μοθοάππι Ῥδυνθηϊγθηί. 
Οδτγθηί δαίθμη νϑγθᾶ οαιηὶ αἰ - 
ου]αίο, 5] οἱ δὲ Χῖοι καὶ ὁ 
πεζὸς μετ αὐτῶν Δέβεδον 
ἀπέστησαν ἸᾳῃΡΊπηι5;, ἴϊα αὐ ταῖς 
λοιπαῖς ναυσὶν ἀναγαγόμενοι 
δα βοίαμῃ οἵ Αοι ρεγιϊηθαῖ, ,,Ρ6- 
ἀἴῖ65. παπα ἀμὈ]6 Ἰη.6}1 6 θηαὶ 5απί 
Ἐνγιβγδθουαπι οὐ ΟἸϑ ΖΟΙ  ΘΠΊ ΟΤΊ1Πη, 
ἀθ ααἰθὰβ νἱὰ. 16, 1.“ Κτναθρ. 
-- Λέβεδον. ὕτθεπι ΟΧΧ 5ιὰ- 
αἴὰ ἃ Το εὐ ἰοἀϊά 6ηι ἃ ΟΟΙΟΡΙΗΝΣ 
ἀἰδίδηιθπι. Οἵ. Βιυδὺ, τ. 648, 
αὖϑις, αἱ 14, ο, -- Ἐράς. 
» Πρὶν ἐλϑεῖν ἐπὶ τὰς ᾿Ερυϑρὰς 
πρῶτον μέν γ᾽ Ἔραι πολίχνιόν 
ἐστι Τηίΐίων᾽ εἶτα Κώρυκος (εἴ. 
Βιρτα 14, 1). βδιγαῦ, Ρ. θ44. 
ΗΠ5 5ἰίιιβ ορρίαὶϊ βα 5 ἀθῆπιιαγ, 
ἂς απο 5ῖια οἵ, ΒΟΘΟΚΙ, [πδ5οὺ, 1 
Ρ. 027. Αρυὰ Βίγαθ οη πὶ ρϑΡΟΧΥ- 
ΤΟποη δϑί; 568 οἵ, Ἠεγοάΐδη. ἃ 
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20. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους 

89 

αἵ ἐν τῶ ἐπέκπλους 

ἵ τῶν ἐν τῷ Πει- 
1]ειραιῷ εἴκοσι νῆες τῶν Πελοποννησίων κατα-ραιῷ Πεῖο- 

διωχϑεῖσαι τότε καὶ ἐφοριιοι! {{ε 3 αὶ ἴσῳ ἀριϑιῶ ποννησίων 

νεῶν. Δστύο- 
ὑπὸ ᾿ϑηναίων ἐπέχπλουν ποιησάμεναι αἰφνίδιον γος γίγνεται 

καὶ κρατήσασαι ναυμαχίᾳ τέσσαράς τε ναῦς λαιι-- 

βάνουσι τῶν ᾿ϑηναίων καὶ ἀποπλεύσασαι ἐς Κεγ- 

χρειὰς τὸν ἐς τὴν Χίον καὶ τὴν ᾿Ιωνίαν ἀρ, 

αὖθϑις παρεσκευάζοντο. 

ἤδη πᾶσα ἡ ναυασρχία. 
᾿ναχωρήσαντος δὲ τοῦ ἐκ τῆς Τξὼ πεζοῦ 

αὐτὸς 
καὶ ἐπικαϑελὼν τὸ [ἐν τῇ Τέῳ] τεῖχος, εἴ τι ὑ 

χαὶ Διομέδων. 

καὶ Τισσαφέρνης 

ἐλείφϑη. ἀνεχώρησε. 

ΟΡ Ξ 90. εἰ 1. 

τϑαϊι 38 ΠΝ ὃς ΕΙΣ ΥΙ 

ρ. 202 τὸ δὲ Αἰραί ὀξύνεται, 
ἀθ. αὰἃὰ ποΙηϊηἶβ βοτὶρίαυγα νἱᾶ, 
Βοροκῃ, Ο6ο. οἷν. ΠΡ. 669. 
ππνῦς 81. τσ. -η ὃς 

τῶν ὙΠ Ἔνι τ 5 ΟΣ, 0} 10: 
καταδιωχϑεῖσαι. Ατνιϊοαϊαπι 
ϑηῖο πος ῬΑν οἰ ρίαπὶ ἔα]: 4αϊ ἀε- 
βἰάεγαγεί, 864 βουῖρίου ἐν τῷ 
Πειραιῷ ἰιὰ ΘΟΠΙπΠ Χί556 νἱἀδιν 
οαπὶ ἐφορμούμεναι, αἱ ἃὰ κατα- 
διωχϑεῖσαι ρον φειϑτηᾶ απο άπ 
οορίταηά πὶ 5ὶ1 εἰς τὸν Πειραιόν. 
ὍΝ βὶ ϑίδιταΐτηιβ, ππὸ αἴουνο ᾿ἰσοὶ 
αάη. 1.90, 1. -- τότε δὰ 701 
δηΐοα (10, ὃ) πδυραίδηι γΘΒΡ ΟἷΓ. 
Οἵ. δάη. 11 69, ἸἘΥ5. ὩΣ 
-- ἐφορμούμεναι. ΟΙ. τ - 
10, 1. 2. -- ἴσω ἀριϑμῴ. ὌΝ 
δάπ, 10, 8. 16, ἘΞ ᾿ὦπερ 
ἐγίγνετο ἤδη ᾿πᾶσαὴ ναυ- 
αρχία. ϑεηίθηιϊδ ὑϑΥθΟ ΠῚ 
πᾶσα ἢ ναῦὺ. ᾿ᾶδο 651: ηἱἷπηρο- 
ΕΠ οἱ 5Ό5ΟΙ ρΡΙΘ πα ΠῚ [ἰιῖ856. ΠΟ 
50] πὶ ΘΑΓΙΠῚ Πᾶν ᾿.Π|, 4 ΒΟ. ΠῚ 
πᾶνὶσαγοῖ, 564 ΟΠΊΠἰ ΠῚ ΟΟΡ ᾿ᾶ ΓΙ ΠῚ 
παν] πὶ ᾿δοθἀΔΟΠ]ΟΠἸΟΓᾺ ΠῚ ΘΟ Υ- 
ὈΠΊ4 6. ΒΟΟΙΟΓΤη, αὐἷρρὸ αἰαὶ 
ναύαρχος ε58ει.“ Αὐπ, δ πιὶ- 
ἰἰτὸτ, 568 πηϊηιι5 ἀἰβιϊποίο Κυαθο, 

καὶ 
“1ακεδαί μόνος ᾿Ἰστύοχος ἐπῆλϑεν. 

ναύαρ γος αὐτοῖς ἐκ ς ς 
ᾧπερ ἐγίγνετο 

-» 

ναύαρχος. 

Τισσαφέρ- 
νους ἄναχω- 

στρατιᾷ παραγενόμενος φήσαντος Ζ1:ο- 

ναυμαχία αϊ., αποα νἱζίπι ἴῃ δοάθπι Πἰ0γ0 

δὰ Ῥίοη. Ρ. 2388. Ἤδη 5ἰσηϊβοαι 
ΜεΙα ποι τά 4 (οἷ, 6, ὅ) πᾶι- 
ΔΛΟΝΙ ΤΌΠΟΥ ΡοΥυϊαποίο, 
απο αἀπᾶπηὶ ἀἰαιαγπατη ποτὶ, ἀδ 
60 νἱᾶ, δαπ. Π 80, 2, 

8 ὃ. τοῦ ἐκ τῆς Τέω πε- 
ξοῦυ  ν ΟἿΞ ΟΣ 10. δὲ 1911} 51} 
ἐκ νὶὰ. δάη. 1 8, 2. --- ἐπικα- 
ϑελὼν ... ὑπελείφϑη. Οἢ 
10, 8. - τὸ [ἐν τῇ Τέῳ] τεῖ- 
χος. Αὐοθπι. ἴῃ αγῦθ 5ἰζαπὶ, αἱ 

τὸ τεῖχος τὸ ἐν Σάρδεσι Χεη. 
Ονὐτγ, ΝῊ 2, 2 (αν ἜΝ ϑοΠποἰα.) 
οἱ ἴογία556 τὸ ἐν Κυψέλοις τεῖχος 
Τῆῦο. Υ 88 (0Ὀ1 νἱὰ, δά η.), ἀἰοὶ 
ΡαςΡΘηλ5, πἰβὶ ουϑίδυθ νἀ θυ δῖαν 
10, 8. Νοαὰε βὶ ον ἃ Πί68 δ πὸ 
Γοραρηδηιτίαπι ἐν τῇ Τέῳ ἀρπὰ 
Τοαπὶ (οἴ, άπ. Π| 91,. 6) 6888 
νΟἰ 1118) ΟΠΊΠΘΠῚ ἀἰ βου] αίοπι 
οιισπλι5. ὙἿΧ ΘΗ ΪΠῚ Ἰρβὶαβ ἀΓθ 15 
πιπῃ ἐπι απὶ (τὸ τεῖχος τῆς 
Τηίων πόλεως 1θ, 8) αἰοὶ ροϊοβὲ 
ἀρὰ ΓΡΘΘ ΠῚ 6556. [Ιἰϑαῖιιθ ἕν τῇ 
Τέῳ ἰμπίογργθιὶ {εἰ θαΐπηι5. Ρ δ6- 
ἰογοα ἀμπθὶίαηλιιβ, δη 5ου θοπάππὶ 
511 τοῦ τείχους εἴτι ὑπελείφϑη. 
ΝᾺ ΠῚ ΟῚ ΠῊΠΓ ΠῚ αἰ αθυαηΐ, 5868 
το δ] οἰτι5 ῬΔΡΘΤΏ, 

π- μέδων ἯΝ ηίοις 
μὲν σπὲνδε- 

ἀπελϑόν τὸς ται. Ἐραῖς δὲ 



40 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Θ, κα΄. κβ΄. 

μάτην σροσ- αὐτοῦ, ΠΥ οὐ πολὺ ὕστερον δέχα ναυσὶν ᾿ϑηναίων 
ες 

ἀφικόμενος ἐσπείσατο “ηίοις ὥστε δέχεσϑαι καὶ 
σφᾶς. καὶ παραπλεύσας ἐπὶ ᾿Ηρὰς καὶ προσβα- 

᾿ λών, ὡς οὐκ ἐλάμβανε τὴν πόλιν, ἀπέπλευσεν. 
ΕἾΩΣ, τα 21. ᾿Ἡγένετο δὲ χατὰ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ 
᾿᾿ϑηναῖοι αὐ ἢ ἐν Σάμῳ ἐπανάστασις [ὑπὸ] τοῦ δήμου τοῖς δυ- 
ΠΡ ΑΨ; νατοῖς μετὰ ᾿ἀϑηναίων οἱ ἔτυχον ἐν τρισὶ ναυσὶ 

᾿ παρόντες. καὶ ὃ δῆμος ὁ Σαμίων ἐς διακοσίους 
μέν τινας τοὺς πάντας τῶν δυνατῶν ἀπέχτεινε, 
τετρακοσίους δὲ φυγῇ ζημιώσαντες καὶ αὐτοὶ τὴν 
γῆν αὐτῶν καὶ οἰχίας νειμάμενοι ᾿4ϑηναίων τὲ 

(ἀρ. 951. ὑπὸ οτι. Απρο. (485. 6]. νεη. Χ. Οἵ, δάμη. 
δυνατωτάτων Αι. οἱ γΆ1|8 γοΡίθη5. 4πὶ πᾶ χὶπιθ ΡΟύΘἢ [65 

ογἃ ηΐ, Οἱ 1118, 4. ϑεὰ οὗἨ δυνατοί υϑιζδίαμη. πομθη ο6ϑί ορί- 
τηϑίϊαπι (οἴ, Κυιθο. δα Τὴ ῖοη. Ρ. 270), οὐ ἴδίβατη δαπάθιη ᾿αθϑῖ βου ὶρ- 
{γᾶ πὶ γι. γαγβιι5. 48, 1, ποὶ οἵ, 54. 

νειμάμενοι κατεῖχον γαΐ. ὁχ ἱπίθυρυ. Νά 5ῖ 1058 Τῇ. κατεῖχον 
δαα!αϊββει, αὐτοί ἀπίθ πο. οΟἸ]οοα55θῖ. Αἰΐθπα δαίεπι 80 .. 1. δϑὺ 
νἱβ 5501 6 ἢ αἱ, απᾶπη κατέχειν 28, 2, ἸΙοοο ἃ (1458. δ]]8ῖο, Παθοῦ. 
γαϊραίαπι ΠΟ ἰά6οὺ ἀδπιηᾶνθ, απ οἰΠῚ ἢ ΟΠ Πα ϊνο ρδυῦϊοΙ 01} ψνξεμ,. 
Θϑμηθιϊνὶ ΦΌΒΟΙ αΓ ΡῸΓ τέ σορυίαιὶ βἰηῦ, 

ὕαρ. 31. ἐπανάστασις.. 
τοῖς δυνατοῖς. ϑυθδίαητ νι τη 
γα] 6, αὖ 586ρ6, οτπὶ ἀφίϊνο 
ἃ ἃ 51Π}}Ππᾶ|]Πη 6 πὶ γϑγθὶ (1 115, δ) 
σοπϊπποίππὶ οϑί, Οὗ δάπ, 1 122,1. 
ΠΙ 82,1. 1149, 1. Ρτδθρ. ὑπό, 
ἀαδπὶ Ῥ]τγῖπλὶ ΠῚ Ῥγδορεπί, 6χ- 
ῬΙϊοατὶ πϑαιὶῦ. Ναπι αποα ΟἹ 55. 
ἸΟΙΒΌΣ ἀξέωμα ὑπὸ τῶν ἝἙλλη- 
νῶν, 1 66, 9 ὑπὸ τοῦ πρώτου 
ἀνδρὸς «ἀρχή; ὙΠΠ 64, 4 φυγὴ 
αὐτῶν ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ΑἸ εν, 
18. ἸΙοοὶβ οπλθΐθιβ βυθβίδηϊ να 
γεγθα]ϊα ῬΥΟΡίΘΡ. νἱπὶ Ῥαββίνδμι 
οαπὶ ρτᾶθρ. ὑπό ἰαποία βυηΐ, 
ϑοά απ085 ἰαπάθηι ἰἶο ἃ ΡΟραΪο 
δα 5ραϊ!] 0 8 ΠῚ 50]]]1οἱ 105 6588 
βἰδίπδτηιβ ἡ ϑδτηὶ δυίθπι ρΟρα]ὶ 
᾿ἱπηρ θυ απ απδπα πη} ἃ ῬουοΪα 
Ια πδηο οοηδίϊ πὐτη οταΐὶ (ν]α, 
Ι 1156), ἰᾶπιθὴ ροδβίθρα νὶᾶο- 
ἴ[ὰ} ΒῈΙαίαπι οὐ 110 {θη ρΡΟΥ 
ΠΟΌΪ]65. ΤΌΥΒῸ5. ἴῃ ὙΘΙΠ]α 05. Οἶν 65 
ἀοτηϊπαῦ 6556. ΝᾺΠῚ ῬαΓΠ ΜΕΥ] 
ΘΙ }16 οϑὺ αποᾶ Τηϊΐν. ΠΙβί, αν, 
ΤΥ Ὁ. 14 54. ορ᾽ παίῃγ, ΟΡ ἰγηδίθ8 

Οἵς απ, 1 65, 

ΘΙ ποηίθ βδίαία. ΡΟΡΪΑΥΪ θα πὰ 
δαοιου 6 πὶ ΘΟηΒΘΟ.[05 6556, ατιᾶ θ᾽ 
ῬΙΘΌΙ ρογϊουϊοβα νἱἀουθίαν, Οἵ, 
τοι. Ηϊδι. αν. ΝΠ ρῥ. 521 564. 
(σοι. ἄστη, Ιν Ρ- 293 566.) -- 
ἐν τρισὶ ναυσὶ παρόντες. 
Ἔν ραῦαπι πβἰταΐθ ἀἰούαπι 6558 δἀ- 
ποίαν Βαι. οὐ. ἀοἰετὶ ναὶ Κατιθρ.. 
Τοιθηΐπι ΑἸΠὶ ἸΘρ πηι ναυσὶν ἀφ" 
ἐκέσϑαι, στρατεύσασϑαι, 586 06 
ναυσὶ πλεῖν, 5ἰγα Πα. 56ὰ ᾿4ϑη- 
ναῖοι οἷ ἐν τρισὶ ναυσὶ παρον- 
τὲς, «αἱ ἴῃ {γθ15 ΠᾶνῚθῈ5 
δάθναπῦ, Ροβδιην ἀθοΙαΓαγ 6 τὸ 
πλήρωμα τῶν νεῶν, φαδίθηιιϑ 
οὐδηΐ ΑἸΠθηΐθηβθβ, ΠῸΠ 500Ϊ} δυΐ 
ΒΘΌΝῚ ῬΑΡίΘ πὶ πδαιδνατα οὐ ΤΘΤηΪ- 
Βαπι οἰ ο θη 65. Πα Χἰπηᾶ τη. --- ἐς 
διακοσίους μέν τινας. 68 
τίς Ῥγοπουηῖη 6 Πα] ΡΠ 1115 Δ αἰῖο 
νἱα, άπ. ΝἼΙ 87, 8. ̓  σΟΠἾα ΠΟΙ 5 
πΙ|θ πὸ. 11} 811} δ δ . τινάς 

δάη. ΙΝ 8, 6. - Ἡδρ δυνατῶν 
γοὰ οϑὶ ἰθοΐϊο, Νᾷᾶπιὶ δἱ τῶν 
δυνατωτάτων ἰοδσῖπιι5, ΘΧ Ροίθη- 
εἰβϑὶ πιῖβ. ορυϊπιαίϊαση. ἀποθηθ πε- 
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σφίσιν αὐτονομίαν μετὰ ταῦτα ὡς βεβαίοις ἤδη 
᾽ , ἰτον ᾿ Ν , Ἁ , Ί Ν 

ψηφισαμένων τὰ λοιπὰ διῴκουν τὴν πολιν, καὶ 
κ᾿ , ᾿ Ἵ “ 9 Χ 

τοῖς γεοιιόροις μετεδίδοσαν οὔτε ἄλλου οὔδενες 
“ Ε] “» ϑμωΝ 5 , ΕῚ ᾽ ΄ 9.9 

οὔτε ἐχδοῦναι οὐδὲ ἀγαγέσϑαι παρ᾽ ἐκείνων οὐδ 
ἐς ἐχείνους οὐδενὶ ἔτι τοῦ δήμου ἐξῆν. 

29, Μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ αὐτοῖ ϑέρους οἵοῖ μὲν Χῖοι 
σι; Ὁ ᾿» 5.ολ 3 , ν ἐς “Πέσβον 

Χῖοι, ὥσπερ ἤρξαντο, οὐδὲν ἀπολείποντες προ-- στρατεύσαν- 
, ΄ κ , ϑυμίας ἄνευ τε Πελοποννησίων πλήϑει παροντὲς ἀνε τ 

ἀρ , ἀφιστᾶ- 
ἀποστῆσαι τὰς πόλεις καὶ βουλόμενοι ἅἄϊκια ὡς σι καὶ ΤᾺ 

, , , εἶ , 
πλείστους σφίσι ξυγκινδυνεύειν, στρατεύονται αὖ- λήνην. 

Ψ 5 , 9 ς 9 : “ον . 

οὔτε ἀγαγέσθαι νυ]σο, ργῸ απὸ ΒΟΚΚον οὐδ᾽ αγ. ἱπν1ι15. απ] 4 6 πὶ 
Πρυὶβ, αὖ ν᾽ ἀούπν, οτηηΐθιιβ, αὖ ΘΠ 6, ΟἸΙΠῚ Ὡ0ἢ τα ἰο τη Θ θᾶ οχϑβίθηϊ, 
5Βρᾷ ἄπο, που ΠΊ Αἰ ΘΓ ᾿δοπηρ! ουτιν τὸ ἐκδοῦναι καὶ ἀγαγέσϑαι. 
ΟἿ. δαηὶ ΥΙ 20, 2. εἱ 88. ΥἹὯΕΙ͂ 21; 1. 

οατϊ, ἀπδανῖηθθηι ΘΧραΪϊδὶ δαηῦ. [156 ΟρΟΪΠΊΔΙΪΌῚ15. 5ΘΡΠ10. 6ϑί, αὶ 
[Δα π|6 ΞΘΧΟΘητΪ ΡΆ.5 ΓΔ ΠΌΤ Θββθηΐ 
ΡΟΙΘΠ ΟἰΒβ᾽ τη Οὐ τη, ἷ. 6. ῬΑΓ ΕΒ. οραϊ- 
τηϑίϊατα, Οἰοὰ 5ἰ ἰΐὰ οδβοί, αποί 
ἰδηά θη ΟΠἸἼΠ65. [556 ΟΡ ΠΊδίο5 
ὀθηβθϑτηιθ Ραίοίύ ϑϑχοθηίοϑβ 
[αϊ5θθ ρδυίθπη Ἰρβόυαπι. ΟΡεΪπια- 
{1π|1Π|. -- τραουμο ὧς ὑμ τς ψη- 

φισαμένων. Ἦδο ϑατηΐοβ ρτὶ- 
νᾶῖοϑ 6556 νἱαϊπηβ 1 117, 8. 

Ηπῖὰβ ῬΟΡ ΟΕ βοῖεὶ [γαστηθηία οχ- 
βίδῃϊ ἰπ [Ιπβοῦ, Αἰ. 1 π, ὅδ. -- 
τὰ λοιπὰ διῴκουν τὴν 
πόλιν. ϑυρενῖαβ αὐτοί δἀ διω- 
κοῦυν ἀποαπ6 [ΓΑ ποπμάαπὶ δεῖ, Οὗ, 
Κνιθο, δὰ Ὀϊοη. ρ. 829... Τὰ 
λοιπὰ εϑὶ ῬοΒίμ 80, Οὐ. Χεη. 
Ηϊϑι. αὐ. 11, 37. -- γεωμόροις. 
ΒΙΠΆ ΠΥ υᾶρυα Ηονοάοίαπι ὙΠ 
158 γαμόροι. Υγδοιβα πὶ, 6108 ἃ 
ῬΙΘΡθ6. οἵ βϑυύνὶβ ἀσθ6 ΡΪ505 ἀἰοῖτ, 
ἐν ον ΒῈΠῚ ἀΡΤΟΤΊΠῚ οὐ [αὐ πα του πὶ 
ῬΟΒΒΟΒΒΟΓῸ5. οὐ ᾿Ἰἀ6Π1, 4105 ᾿ϊο 
τοὺς δυνατούς γοοραΐ ὙΠπυογ- 
με τν κς ς τ σα θο 5]... δ 
Ρ. 70, Μ])εῖ. δὰ Ἠδγοάοι. Υ 771. 
ΥΙ 22.“ 4οο}]}]. ἈΑἀά. ϑοῆορτῃ, 

Ἀπ π: 1πὖῦ. ρν {7 2. Ὁ ΒΟΥΤΩ; 
Απΐαα. 1. 8 60, 4. Θυΐ δῖος 
γεώμόροι εἰ δυνατοί, ἃ Χεπο- 
ΡΒοπίο γνώριμοι ἈρΡροΙαπίαν Ηΐδβι, 
αν. 1 2, 6, Οεἰοῦαπη Πΐο ἀ6 

ἤρατα πθοδιϊ ΠΘα τι ΘΧΡΪΘΙ ογδηῖ, 
568 ἴῃ ὑγθ6 ΓΘ Πβουϑηΐ, --- οὔτε 
ἐκδοῦναι οὐδὲ ἀγαγέσϑαι, 
5,561}. τὰς (ἑαυτῶν) ϑυγατέρας, 
γυναῖκας. [Ουδ]α δαάϊ ον ἔγο- 
ΘΠ ΘΠ Π5ῈΠῚ [ΠΟΥ ΠῚ ΨΘΓΒΟΥΤΙΠῚ 
ἂἀθ πᾶσ τὸ ποὸὴ πθοθβϑα ἔμπὶι.} 
Οοηπθῖο 115. ἰηέογἀϊοία πη, Β δι. 
6. ἱπίορρτ: Πδνοδοῖ. ν' 92: 
Κταος. -- παρ᾽ ἐκεένων, 
ἈΑτθηάθ ΟΠ 5 πη Πη]. 
δρ. 99, 81. προϑυμίας Ὁ 

οὐδέν Ροπάοι, Νὰ ἀπολείπειν 
τινός ἀἰϊοῖαπι 6556 5θῆδιι ἰητγαη- 
51{1ν 0 ΘΧΘΙῚΡ 5 ΘΟ ΡΤ θᾶγ 6 ποααὶ- 
Τῆϊι5. - πλήϑειπαρόντες, 
ΠΟΤ νοπίθηΐθβ ΠΠᾶ ΡΟ. 
Μιαάν. ἴπ Ααν. οΥε, ΤΡ. 388 πει- 
ϑοῖ πειρῶνται ἀποστῆσαι θοη- 
ἰθοῖς; βϑρὰ ποὸὴ ἰπίθ!οχὶς ἄνευ 
τε... πόλεις νοτθ ]5 ΓΘΒΡΟΠ6ΓΘ 
στρατεύονται εὐνον Δέσβον εἰ 
αα ὡς. . ξυγκινδυνεύειν νϑυ- 
νὰ τοίειτὶ καὶ ὁ πεζὸς ἅμα κ. 
τ. Δ. Ῥεπάοι 8 ὉΓΘ ΠῚ ἄνευτε... 
ἀποστῆσαι τὰς πόλεις αὖ οὐδὲν 
ἀπολείποντες προϑυμίας, ἴῃ 
οαϊπ5 ἸΟΟὰ ΠῚ ἴῃ ΔΙΊΘΓῸ ἸΤ]ΘΠΌΓΟ 
βουλόμενοι 5υοοοπδὶί. Ηΐπο οχ- 
δ6Ππ|ι τέ ρανιϊουϊαθ ἰγαϊθοῖῖο. ΟΝ 
112.1.1181,2. 28,2. )ὲ πλήϑει 
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τοί τὲ τρισκαίδεκα ναυσὶν ἐπὶ τὴν Λέσβον, ὧσ- 
πὲρ εἴρητο ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων δεύτερον ἐπ᾽ 

-- ρον ᾽., λ 2 . ᾿ } ΕὙΝ. ᾿ 

αὐτὴν ἰέναι καὶ ἐχεῖϑεν ἐπὶ τὸν Ελλησποντον, 
καὶ ὃ πεζὸς ἅμα Πελοποννησίων τε τῶν παρόν- 
τῶν καὶ τῶν αὐτόϑεν ξυμμάχων παρήει ἐπὶ Κλα- 
-΄ - Ν Ρ Σ Ἵ 3 9 - 5. 
ζομενῶν τε καὶ Κυμῆης᾽ ἦρχε ὃ΄ αὐτοῦ Πσυαλας 
Σπαρτιάτης. τῶν δὲ νεῶν Δεινιάδας περίοικος. 
καὶ αἵ μὲν νῆες καταπλεύσασαι ήϑυμναν πρῶ- 

9 » " ΄ , - τον ἀφιστᾶσι καὶ καταλείπονται τέσσαρες νῆες ἐν 
αὐτῇ καὶ αὖϑις αἱ λοιπαὶ Μυτιλήνην ἀφιστᾶσιν. 

20. ᾿ἀστύοχος δὲ ὃ “ακεδαιμόνιος ναύαρχος 
ὥσπερ ὥρμητο. πλέων ἐκ τῶν 

καὶ τρίτην ἡμέραν 

᾿4ϑηναῖοι δὲ 
“Μέοντος καὶ 
Διομέδοντος τέσσαρσι ναυσίν, 

ἡγουμένων εγγρει ικνξ ἴον. πλωτά Κεγχρειῶν ἀφικνεῖται ἐς Χίον 

99, 8.3, καὶ καταλείπονται. .. ἀφιστᾶσιν εχ Υαΐ. 
αἀάϊάϊι ΒΕΚΚ. δδάθιηαιια ἃὰΐ 511} }}Π|ἃ Ἰοσὶς 418, 408}} δαάϊ!ταπηθηῖο 
ΟΣ 6556 ἴδῃ]. ΚΘ Ἰη 6] χὶ τ, 

28. 8 1. Λακεδαιμονίων ΟἹ. Ὑ εη., τῷ 50, 1 ΟΥ θυ 5 
ΠΠ ΕΣ Ἢ Δ 
οὐπιάεαϊι, 

Κεγχρεῶν δαί. 

παρόντες 6 1|511.9: -- ὥσπερ 
ΔΝ γιὰ. 8, 2 2. -- ὁ πεξὸς 
Πελ τῶν παρόντων. Οἵ. 
1: Ἴ --τῶν αὐτόϑεν ξυμ- 
μάχων. Οἱ, 18, 1. 19, 4. -- 
ἐπὶ Κλαξ. τε καὶ Κύμης. 
Ηδο οηϊπὶ νἷαὰ δὰ Ηδ]] 65 ροη ΠῚ 
ἰθπἀοραηΐ, αὖ ἀρραγεὶ οχ 28, ὅ. 
Θιγα ον ἐπί τινος «ΘΟ. ὙΠ 
26...3: ῬΟΡΥΘΥΙΒΒ Οἰαδ5, Ῥτδθίου 
ΟΠΊΠΘΙΏ ΥΟΙΡῚ 51Π|}}ΔΠτ ἀ] Π6 ΠΏ ΡΓῸ 
Κλαζομενῶν Φωκαίας 5υθ5ι1- 
ταθυ ναἱί σοηογθη5 81, 8. 101, 2, 
αποα ΘΟὨΒΙΠΠατὴ ἔποῦῖῦ οᾶ5. ὉΓΌ65 
δὰ ἀεοΐδοιοηθπὶ ᾿τηρ !] θυ, Οἰ820 - 
τ 6Π86 Δ 6 πὶ ἴἰᾶπὶ δηίοα (14, 8) 
ἀεἴθοθνῖηι, τὰ δηΐπὶ ΤΉυο, Ρο- 
τὰξ ἐπὶ Κλαξομενάς τε καὶ 
Κύμην 5οτιρβίδθβει, Οἵ 81, 2. 
Οαοὰ δαίοπι 1Π|6 δα αἰ ᾿θγ, αυοὰ 
α Ομΐο δὰ Ηο]εβροπίαπι ἢδγοῖ, 
ῬΓδοίον Ῥῃοοαθαπι οἱ Οὐτηθη, ΠῸὴ 
ΡΓδοίον ΟἸΖοιη 6 η88 ἀἰγθοία τη 6558, 
ἩΠὰΔ ἴγοὺ ἸΘΥΥα, ΠΟ τηδιὶ ἴδοι πὶ 
εβί, τὶ εχ παρῆει οοβποβοῖταν 
(εἴ, 10, 1. 19, 1); ἰογγθβίγθ δ 06} 

διε ἤν ἢ 

ΚυύαθσοΡ. ἰΔΠΊ6η ναυάρχου γΟσΘπὶ ΥἱΓσ 15. οἷν - 

ἰοῦ, αὖ ἰπ Κίθρουι ἰάθαϊα ἀ 6 1η8- 
δἰατη δβί, 80 ΕὐυΠν5. ΟἸΔΖΟΙ ΘΠ ἃ8 
(ϑῖνε Ῥο!οΠη8πι, ἀθ αὰὰ οἵ, δᾶηῃ. 
14, 8), ϑηιγυπᾶπὶ ἰπάθαιιθ ΡῈΓ 
Τοπηηατη Ογηθη ἔθιθθαί, -- πε- 
ρίοικος. θὲ ροτϊοροὶβ οἵ, δάη. 
1101, 2 εἰ ἀ6 ρϑγΐοθοο πᾶν! πὶ 
ΡῬιδοίβοιο ἤθγπν, ἀπιίϊαα. 1 8 47, 8 
Ρτγορτὶ ϑρϑυίδε ἴὰ8 Ποπουτη ΠῸἢ 
παρε θαηί. Τοοὰ5 ὙΠ] 6, 4 οὑπὶ 
ἢοο ΡᾶγαΠῚ Γθοίθ οοηξενίαν, ,φ(Οὐοά 
δρυὰ Τῆυο. Ὀιηΐαα 65. περέοικος 
οἰαβϑὶ φργαοϑίθοιαβ ἔπϊβϑε αἰοϊταν, 
πῸπ ϑρδγίαπογαπι ἢδ6ς, 56 ΟΠϊ- 
οὕτη οἷδ5ϑὶβ ἔαϊι.. ΒΘΠἢ Ο τη. 
Απίαα. ἴᾳγ, Ὁ. 118. 
82. Μήϑυμναν, ὑπᾶπὶ ἴᾳπο 

αὐτόνομον 1,65 01 ἀτθεμι. -- αἴ 
ἀρ επ 1 ὨΟΥΘΠΊ. 
σδρ. 38. 81. ὥσπερ ὥρμη- 

το. τὸ Ὁ0, 1 οἱ ἀθ γϑῦῦθο δᾶῃ. 
1859, 2. Ι͂ 14, 1. Ουγ δευίοπι 
ἰδ πὶ Ρϑυοὶβ ῃδνΐθιιβ ΑΒΙΥΟΟΠῈ5 
δανθηειῖι, ΠΟ οθηδίδί, --- τοί- 
την ἡμέραν αὐτοῦ ἥκπον- 
τος. οΝἱά. Μαι. τ. 8. 425, 2 ο. 



ΕΤΟΣ Ὑ΄. ΘΕΡΟΣ. (ΥΠΙ 33. 38.) 43 

αὐτοῦ ἥκοντος αἵ ᾿“ττικαὶ νῆες πέντε χαὶ εἴκοσιν: 

ἔπλεον ἐς Δέσβον, ὧν ἦρχε “έων καὶ Διομέδων" 

“έων γὰρ ὕστερον δέκα ναυσὶ προσεβοήϑησεν ἐχ ἃ 
τῶν ᾿“ϑηνῶν. 
τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ 
μίαν. ἔπλει ἐς τὴν Δέσβον, 

δύναιτο. 

ἀναγαγόμενος δὲ καὶ ὁ ᾿ἀστύοχος 

ὅπως ὠφελοίη. εἴ τι 
χαὶ ἀφικνεῖται ἐς τὴν ΠΟύυρραν. ἐκεῖϑεν 

δὲ τῇ ὑστεραίᾳ ἐς Ἤρεσον᾽ ἔνϑα πυνϑάνεται ὅτι 
ἡ Μυτιλήνη ὑπὸ τῶν ᾿ϑηναίων αὐτοβοεὶ ἑάλωκεν" 

8 οὗ γὰρ ᾿ϑηναῖοι ὥσπερ ἔπλεον ἀπροσδόκητοι κα- 
τασχόντες ἐς τὸν λιμένα τῶν τὲ Χίων νεῶν ἐκρά- 
τησαν καὶ ἀποβάντες τοὺς ἀντιστάντας μάχῃ νική- 

σαντες τὴν πόλιν ἔσχον. ἃ πυνϑανόμενος ὁ ̓ “στύο- 
χος τῶν τε ᾿Ερεσίων χαὶ τῶν ἐκ τῆς Μηϑυμνης 
μετ᾽ Εὐβούλου Χίων νεῶν, αἵ τότε καταλειφϑεῖσαι 
καί, ὡς ἡ Μυτιλήνη ἑάλω. φεύγουσαι περιέτυχον 
αὐτῷ τρεῖς (μία γὰρ ἑάλω ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων), 

ἀναγόμενος ΟἹ. γ΄ δ, εἰ ἀδοθπι ἀδίθυϊουθβ ΠΡν], Οἱ, 54. 19, 4, 
μίαν ναῦν Ναῖ. 1, ουἱϊ οΟΙΠοΟσδιοΐ πὸη Οὐδίαί οογίθ ΘΟΠ ΟΕ 5115 

γοοαθυΙοναπι Χίαν μέαν. Ὑὶά. 8δἅπ. 10, 1. 
Ἔρεσσον εἰ ρᾷυϊο ροϑὲ Ἐρεσσίων νυϊσο. Αἱ οἷ. 54, ΠῚ 18, 1. 
ἑάλω δι, Μοβᾳ. Αἱ ΡῬουίδοιίατη δὰ ϑ᾽ Σηϊβοδη πὶ οἰ δοῦα πὶ τοὶ 

ῬΘΥΙΠΔ ΘΠ 6 ΠῚ ἃρε1 5 δβρν ΟἿ, ΠΠ1| 99. 1. ΑΠ|5 Ὑ65; 651. 9. Ἐν ὩΠῚ 1Π 
᾽ν ΠΠ 0115. νου θὶβ ξάλω τϑααϊγίταγ. 

8 2. 

Οὗ Βτϑ, δὰ Ἄ6βοῖι. 6. Οἴ68. {πὸ 
Ηφτνε], -- πέντε καὶ εἴπκο- 
σιν. Ἐχβρθοίδνονῖβ ἕξ καὶ εἴκο- 
σιν ἃυαΐ ρᾷι]0 ροβὶ ἐννέα ΡτῸ 
δέκα, 5 19, 2. τϑοίβ Ιορίταν ἕκ- 
καίδεκα, ποη πέντε χαὶ ὃ. 

ὃ 2, ἐς ὀψέ. ΟἿ, ἀάη.1 129, 8 
εἰ 5ἀ. ΠῚ 108, ὃ. 

8.3, ὥσπερ ἔπλεον. Υῖγρα- 
ἴαλπι νυ]σο ροβί ἀπροσδόκητοι 
ΘΟΠΟοδίΆπι 10}}} Οροτγίθὶ ἂν ὡσ- 
περ ἔπλεον ἴιὰ ἴδγα ἀϊοία πὶ 511 
ἀπε πι ἀπο πΠὶ 4] ὥσπερ 
εἶχον. Οἵ, δὰη. 1 184, 83. 1Π 
89, 1. -- ἀπροσδόκητοι. ΟΥ. 
δάη. [Υ̓ 1058, ὅ. - τῶν". «΄- 
χίων νεῶν ἐκράτησαν. 
ΝΟΙΙ οὐπὶ ὟΑ|1ὰ οἱ Ροτίο.. .. 

ἸῃτοΡρυοίαιὶ Οἢΐα 5 πᾶγ65 58- 
Ρογανεγαπῖ, ξοὰ ὀρριθβ886- 
γταηΐ οἱ οερογαπί [πᾶνὶθὰ5 
ΡΟΥΕ 5 ἀπ0}} πᾶπὶ κρατεῖν οὰπὶ 
δϑπθῖῖνο ἴδια οδίέ ρΡ οὐϊ τὶ 14 ἃ 
ΓΘ γ6] ἴῃ ροβίθϑιδίβδ πὶ 5 ἃ ΠῚ 
γθάϊρ τ ἃ114 αἱ ἃ, [Νϑαὰο Ἀ]1ον 
ἂς οοηδίι ἀϊοίαπι εβὶ ἐκράτουν 
ὙΠ 70, 2. Οείογιπι οἷ, Κταρρ. 
αν. 8 41, 19 δᾶη. 8. Ναν65] 
ΠΟΥΘΠῚ Οᾶρίᾶθ 6886. ΜυΠΠ|6Π88 
ἔαοῖ!α οοηϊοῖαβ.Κ. τας. Τοὶ 
Θμΐστα ἰδὲ [αἰ5586 ὃχ 22, 2 οορῃο- 
ΒΟΪΠΊ.5. 

8 4, τότε καταλειφϑεῖ- 
σαν Υἱὰ 29. δου 80. 20... 
-- τρεῖς. 1)ὲ πος ἴῃ τοϊδίϊνϑτη 
ΘΠ ἢ ΕΔ: 10 6 πὶ τοϊαίο νἱά, δάη, 

αἱροῦσι, καὶ 
στύοχος ἐς 
“Μέσβον ἐλ- 
ἁγὼν πάλιν 
ἀποπλεῖ. καὶ 
Αλαξομεναὶ 

ἐς ὀψέ, καὶ προσλαβὼν Χίαν ναῦν δὲ᾿ ϑηναίοις 
Ἴ ἔγνονται 
ὑποχείριοι. 
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οὐκέτι ἐπὶ τὴν Μυτιλήνην ὥρμησεν, ἀλλα τὴν 
ἼἜρεσον ἀποστήσας χαὶ ὁπλίσας. καὶ τοὺς ἀπὸ 
τῶν ἕαυτοῦ νεῶν ὁπλίτας πεζῇ παραπέμπει ἐπὶ 
τὴν ΄Ἄντισσαν καὶ ήϑυμναν ἄρχοντα ᾿Ετεόνικον 
προστάξας᾽ καὶ αὐτὸς ταῖς τε μεθ᾽ ἑαυτοῦ ναυσὶ 
καὶ ταῖς τρισὶ ταῖς Χίαις παρέπλει, ἐλπίζων τοὺς 
Μηϑυμναίους ϑαρσήσειν τὲ ἰδόντας σφᾶς καὶ 
ἐμμενεῖν τῇ ἀποστάσει. ὡς δὲ αὐτῷ τὰ ἐν τῇ 
“έσβῳ πάντα ἠναντιοῦτο, ἀπέπλευσε τὸν ἑαυτοῦ 
στρατὸν ἀναλαβὼν ἐς τὴν Χίον. ἀπεκομίσϑη δὲ 
πάλιν κατὰ πόλεις καὶ ὁ [ἀπὸ τῶν νεῶν] πεζός, 

ξ 4. πεζῇ παραπέμπει γαῖ. οἱ  α!|1. αὶ ἐουυοβῦνὶ ἔπ 66 
ὑγϑ ἢ 5115 10 νους, παραπέμπε τε Χ., γεϊϊαυὶ πεζῇ παρέπλει εχ 
Ἰη ευίοτθ παρέπλει οτίμηι. 

Του παν ροβί παρέπλει νυϊσὸ νοῦ ἐπὶ τὴν ΓἌντισσαν καὶ 
Μήϑυμναν, 4086 οτπὶ Καί, εἰ Ὑ8}1 ομηϊδὶςὶ ΒΘΕΚ. 

δ. ὅ. στρατὸν πεξὸν γαῖ. Αὐ τὸν στρατὸν πεξόν ρῖτὸ τὸν 
πεζὸν στρατόν ν. τὸν στρατὸν τὸν πεζὸν οἰδὶ οχοιδαί ΚΥΠΘΘῸΥ 
(οἴ. «ἀπ, ὅ, ὅ), ἀἰδρ!ῖςεῖ, εὐ ὙΑ118 10] οαπὶ Ναί. ΘΟΠΒΘΠΙ1615 Ἰο 
οορὶδ8 βουίρϑίι. Νϑαιθ 5815 ἀρίιπι εβὲ πεζόν, οὐτὰ 510 Θχθγοϊτὰ5 
οἰαββίανβ, Νὰπὶ ὁ πεζὸς Πελοποννησίων 22, 1 οἰαπδίδτι 8. ΠΟῸῚ 
ἴᾶγὴ οὐδῖ, αὐ ἃρρᾶγοί οχ 17, 1. 

ΡΘάϊίαῖι5 βοοίοντη ᾿ἰοπη 4 6 ΟἸ 55’ 8} 115. 5Ου] 10 8118, 
ἀπαβὶ Ιεροῦῖς ὁ ἀπὸ τῶν ξυμμάχων καὶ τῶν νεῶν πεξός. Οἷ, ἀαπ, 

ΙΝ 118, 3. ΜΙ 48, 4. -- καὶ π5ίἴογυχμῃ ροαϊαίι5 ΟΠΐ απ (οἵ, 17, 1. 
ὁπλίσας. Ἔρεσον ὁπλίσας 5:1-.- 32, 1), εἰν ταια πὶ 5οΟ ΑΓ. ΠῚ ἰπ 
σηϊἤοαγα Εγδϑὶ Π001845, 4 αἰ θ 5 510 βιδπὶ 4αΐϊβαι6 ὈΡΡΘΙη. ΤΟΠΊΡΘΓΘ 
ΑἸΠδηϊθηβιαπι ἱπηροιϊο εοχῖίρθα (455. κατὰ πόλεις ἴῃ βυβρίοὶ- 
γὩἸΠΙΔπαὶ οἷ] οτανὶ δυπΊδίμτα ΟΠΘΠῚ γοοᾶνὶί ἰῃ 51|8 ΠῚ 416 ΠῚ - 
ΟΡΡογίαη 5. ἔιπ]βϑοῦ, ἃυπια, ααἷἰ- 4 ὉΤΓΌΘτη ἰὰ 5ἰσηϊῆίοανα ορί- 
θπ5 ρϑύθμη ᾿ηβίγιιοι οβϑθηΐ, 80 πϑίι8, αποᾶ δα ῬοΙΟρΟΠ ΠΟΙ Οὐ ΤΩ 
ΑΒίγΟΟΠΟ δοοορίδδε δαποίαί Ατ- ρθάαϊίαίιιπι πο απδάτατεί. 8566 
ποϊάυβ. ΟἿ, ΠῚ 27, 2. Ἐαϊβο ἰσὶ- ΡΓΟΠΟΙΗΪΗΪΒ Ροββθβϑίνὶ ΠΟΙ10 ἷπ 
τὰ ΒΟΥ, ὁπλίσας δὰ εἃ ατᾶθ ἴρ50 4υϊα ἐπὶ κατὰ πόλεις ποῃ 
ΒΘα πα Πα γΘ θυ 5 ὁπλίτας ἀε]. ἰἱπεβί. Οἵ, δηΐπι ΠῚ 16, 8. --- ὁ ἀπὸ 
-- τοὺς... ὁπλίτας. Νὶ- τῶν νεῶν πητιοῆς. Ὀϊοὶ τὸν 
ἀδηύαν ᾿πίθ!] 6 οῚ πη} 165 αἀπδίζαον πεξὸν Πελοποννησίων τε τῶν 
Βαΐπθ ἀποῖβ πᾶν!θιδ (οἴ, 8 1) δα- παρόντων καὶ τῶν αὐτόϑεν 
νϑοῖϊ, -- Ἐτεόνικον. 6 ποὺ ξυμμάχων αυἱ 5Βεουπάππι [ἰ{π5 
οἵ. Κυιθο, δά Χρη. παρ. ὙΠ ΟἸαζοπιθπαβ οὐ Οτπιατη ρτοϊθοίαβ 
1.,12. - ταῖς τρισὶ ταῖς οτᾶν ἐσ 22, 1 ΡΘΙΒΡΙ ΟππΠ| εϑύ. 
Χέαις. Ὅε ατίϊσαϊο ἰϊοταίο οἵ, ϑεᾷ απο ἴιτο 5 ὁ ἀπὸ τῶν νεῶν 
ΠΥ τς {Π Ἰπο 8ν πεξός ΔΡρε] ἰδίαν, αὐδουϊίασ, Εἰ 

8. ὅ. ἀπεκομίσϑη. κατὰ Βδδοκ, αυΐϊάεπι οἰΐπι Ρεϊοροη- 
πόλεις, τεάϊῖο,, . ἴη β'πτ πρβίοβ, 4υὶ πᾶνὶθαβ πα θοϊββθηΐ 
Βα]ὰ5 Υ0685. ἷ. 6. Ῥεορομππο- ἰπ ἸοηΐαπΊ, βρη βοαυὶ ρίαν, 
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ὃς ἐπὶ τὸν ᾿Ελλήσποντον ἐμέλλησεν ἰέναι. καὶ ἀπὸ 

τῶν ἐν Κεγχρειᾷ ξυμμαχίδων “Πελοποννησίων νεῶν 
6 ἀφικνοῦνται αὐτοῖς ἕξ μετὰ ταῦτα ἐς τὴν Χίον. οἱ δὲ 
᾿᾿ϑηναῖοι τά τὲ ἐν τῇ “έσβω πάλιν κατεστήσαντο 

χαὶ πλεύσαντες ἐξ αὐτῆς 

ϑοὰ οἱ ονβίαγθ οἱ αποᾶ 22, 1 
Ῥυϑοίθν Π05 οὗ αὐτόϑεν ξύμμαχοι 
πᾶν 5 ΠῸΠ δάνθοί! ΘΟ ΠῚ ΘΠ ΟΥ̓ Αἰ 
Θδβθηῦ οἱ ααοὰ δχογοϊίαβ 116 
κατὰ πόλεις αἰβοθββίββ8 ἀἸοθυ θιΠ 
εἰ αποὰ τὸν ἕαυτοῦ στρατόν 
ψοῦθα οοπίτα ροβὶία ἰθρθγθηΐαν, 
ΘΧΡΙ᾿οανὶ ἀο6}16ι. σθρϑι Δα 6 1 
δα Τίοπ. Ρ. 295. 1ΠΠπ1Π| Ῥοἀϊτηττπι 
ΡΦΙορΡοπποβίονιπι οἱ τῶν αὐτόϑεν 
ξυμμάχων 6Χχ σοπίϊηθηίΐθ ἴῃ [,68- 
Ὀαπὶ γαῖ θοὶβ58, ῬΟϑίθα ν6ΓῸ ἃ πᾶνὶ- 
Ὀτ15 Γϑοθρί μι ηι 6558 οΧ βιπη8. 418 - 
ΤΠ ΤΟΥ ΠῚ 11] ἀρτα ΤῊ, Ἰοοῖταν, 
Ἠδαβῖαβ ἀθπΐᾳιθ Πμποαῦτ, Τῆι, 
Ρ- 31 54. ᾿πίθυργοίθβ ἴῃ 60 δύὕΆΓΘ 
αἰῆνιηαι, ἀαοα ποῃ ῬΟ556 0]]81| 
ΘΧΘΡΟΙτα5. ῬΑΡΓΘΠῚ ἀπὸ νεῶν ἀϊοὶ 
ΔΡΌΙ Γαι βἰηῦ, ἢἶβὶ αἀὰδ6 ΠᾶΥΪθι5 
αἀνϑοία οἱ ἴῃς ΤοΡγΆτΩ οχροβίίἃ 
οβϑοί. Οποᾶ οοπίτα ο586; ἀπὸ 
νεῶν βδηϊηὶ νοὶ 6588 γν6] ἤθὺὶ ἀἱοὶ 
Οἷα, απᾶ6 βἰηΐ νὶ ἤδπὶ ἴῃ 
ἰοῦσα ἰοόησα ἃ6 βθρδγδίϊη 80 πᾶ- 
νίθυ5. Αᾶ αυοὰ ἀθοϊαγα η ἀὉΠῚ 
ἉΠδτὰ ρυϊπλιπὶ πᾶ 66 ΘΧΘΠΊΡΪΔ: ἀπὸ 
ἁγ)αλάσσης 1. 460, 4, ἀπ᾿ οἴκου 
τ 99,2, πολὺ ἀπὸ σφῶν Υ168, 2, 
ἀπὸ τῶν ὅπλων Ν] θ4, 8. 8ε4 
ἰδθο ἴάθο ποθ τηΐητ5 ἃρία νυἱ- 
ἀδπίαν, απο ΤῊ}Π1165 Βθοσ Πα τιΠὶ 
᾿ἰτὰ8. ργοΠοϊβοθηίοθβ (οἵ. παρήξει 
22, 1) ρᾶναμη 5. .}}16Ρ Ῥυόοσα! ἃ 
πᾶνίθιι5. ΟΓΆΠὶ Ἰερθηθιθι5 τ65 δ:65- 
βίββθ ἀἰοαηίαν, Ἠεϊπάθ οἵ ἀπὸ 
τῶν νεῶν γοῦρᾶὰ ἃρυὰ Το. 
ΔΙ1ὶ ἔγθαπθηίαυῖ 46 115, τὶ πανὶ- 
Ὀιι5. τοῖοι ἴῃ (ογγᾶ γ68 βϑνγδηΐ, 
'ρ88 Ἡϑδαβίιβ ροβίθα Ρ, 8 Ὄχϑῃ)- 
Ὁ1Π|5. ΠΟΘ ΣΙ ΟΡ. ΠῚ 90; ὦ. 
ΚΣ 5.3. 8115. ἀθύδ ες, “ΑἿὲ 
5οο!ὶ ΘοΠ πδηεδ, ΟἸΑΖουηθηὶ! οἱ 
Ἐν γδοὶ (οἵ, 10, 1), ὁπ 5ιδι1 πὶ 
Δ Ὁ ᾿Π1{10 ἰθυγ ΘΒ ν} ἰΠΠπ6γ6 ργοΐθοι 
οβϑϑηΐ, 40 ἴπᾳγο πᾶν ϊθι15. τε! οι15 
ἴῃ ἰθΥΓἃ 165 (6 551558 ἀἸ δ! πΓ, ΠΟῚ 

Κλαζομενίων τὴν ἐν τῇ ι " 

᾿ᾳαοί, (σὰν ββίτηδ πὶ ἤᾶπο ὁδιι- 
581 ΟΠΙΠΪΠ0 ΠΟΡΊΘρῖὶ (1855... ΟἸαηῚ 
τὸν πεζὸν Πελοποννησίων τε 
καὶ τῶν αὐτόϑεν ξυμμάχων 
βἰσπὶ βοανὶ Θομβθη θη 5 ἰΆτηθη απὸ 
τῶν νεῶν ἀεἴεπαϊ,, Ιάδὴ ορρο- 
50 πθηὶ αυδηδαπι Βίδύι ἰῃτθν 
τὸν ἑἕαυτοῦ στρατὸν πεζόν 
(ποίαν ΘΗ ΪμῚ ἰᾶπο γαῖ, βουϊρία- 
γΆ 11) οἱ ὁ ἀπὸ τῶν νεῶν πεζός. 
Θρα οὰπὶ τὸν ἑαυτοῦ στρατόν 
Βαρνη 8. 4 ΤΙ. ἀἴοαι τοὺς ἀπὸ 
τῶν ἑαυτοῦ νεῶν ὁπλίτας, αυο- 
πιοὰο αὶ 1115 ψ 5. β᾽ σα Ποαῖαν 
ὁ “ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ νεῶν στρα- 
τὸς πεξός ΘΟὨΓΡΑΥΙ 5 6588 ρΡΟίοδί 
τῷ ἀπὸ τῶν νεῶν πεξῷ Ργο- 
οὐ! ἀυπθίο ἀπὸ τῶν νεῶν ἰπίον- 
ῬυΘιδπιθη απ| οϑύ ἀποίμμη 6Χχ ὃ 4 
τοὺς ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ νεῶν 
ὁπλίτας πεξῇ παραπέμπει. ἢο5 
οηΐηι ὁπλίτας 5ἰσηϊποανῦὶ ααἱ ἰὰ 
ἀβουῖρϑιῦ. ορὶπϑίιβ οβδί. Ρ]υτὰ 
Ἰητουργοία αὶ οδαδἃ δαάϊία νά θη- 
τὰν [α͵556. ἴῃ Ὑ 4Π|186 ΠΠρτο, αἰβὶ 15 
Ὧἀθ 810 βου ρίουϊβ ΠΑΡΡ ΟΠ ΘΗ 
ΘΟΠΙΡ 6ν 1, αὐὰ ὁ τὸ Ἐξ. .88.--- 
ἐμέλλησεν. Οἵ, δάῃ, 1 184,4. 
-- ὠἠπὸ τῶν ἐν ΚΑ..... νεῶν. 
ΟἿ, 7,1 ᾿θαπο δάῃ. Ἀδαΐιο ξυω- 
μαχίδων 5᾿᾽65 πη Ποίαν. ἰρβΟΓᾺΠ, 
ΤιΔοο οι οἰ ου πὶ ἢᾶνο5. ἴθ ἢΟΟ 
ΠΌΠΊΘΓΟ ποῖ [πἶβ5θ, ὑπ ἰριταν 
5081 νἱπὶ ποο νοοαθυ πὶ Πα θδύ, 
Ῥδυροῖᾶπι ἰᾷά ΟΙαββ. ἀε]. ἡποὰ 
ΛΠ 14 οἶδ. ἀρὰ ΤῊ, 0015. Θαπὶ 58}- 
βίδηϊίνο πόλις ποὺ δαϊθούϊνιπὶ 
ἰαποῖίαν (46. ἰοῦ δηΐτη αϊοίαπη 
ἴρϑαπι βυθβίδηιῖνὶ νοθ ρα ΘΠὶ 
ἐαπρῖθα}) ΠῸΠΝ οϑὺ οᾶσβα οὐν ἰὰ 
ἴῃ ΒΒ οἰ ομθτη ἢ 0 [060 ΨΟΘΘΙΏΙΒ. 
συν οηΐπι ΤῊς ποη ᾿ἰοϊ5856 66 η58- 
ΔΠῚὰ5 ααοα ΧΟΠΟΡΠΟΙΪ Ἰϊουϊ. ἴῃ 
Ηἰϑί, αν, 1 6, 29: 
δ. Κλαξομενίων... Πο- 

λίχναν. Οἵ, δάη. 14, 8. - 
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ἠπείρῳ Πολίχναν τειχιζομένην ἑλόντες διεκόμισαν 
πάλιν αὐτοὺς ἐς τὴν ἐν τῇ νήσῳ πόλιν πλὴν τῶν 
αἰτίων τῆς ἀποστάσεως" οὗτοι δὲ ἐς “Ιαφνοῦντα 

ἀπῆλϑον. 

᾿᾿ϑηναίοις. 
24, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους οἵ τ᾽ ἐπὶ Μιλήτῳ 

μῳ τῆς Μι-᾿“ϑηναῖοι ταῖς εἴχοσι ναυσὶν ἐν τῇ “άδῃ ἐφορ- 
μοῦντες ἀπόβασιν ποιησάμενοι ἐς Πάνορμον τῆς 

νουσι καὶ ἐς Μιλησίας Χαλκιδέα τε τὸν “Ἰακεδαιμόνιον ἄρχον-- 
τα μετ᾽ ὀλίγων παραβοηϑήσαντα ἀποκχτείνουσι, καὶ 

ϑοῦσιν. ἡ πρόιτροπαῖον τρίτῃ ἡμέρᾳ ὕστερον διαπλεύσαντες, ἕστη- 

᾿4ϑηναῖοι δὲ 
ἔν τε Πανόρ- 

λησίας Χαλκι- 
δέα ἀποκτεί- 

Χίον ἀποβάν- 
τες διαπορ- 

τερον εὐδαι- 
μονία καὶ σω- 
φροσύνη τῶν 
Χίων. ἔνιοι 
ἐγχειροῦσιν 

αὐτοὺς πάλιν 

ὃ 

σαν. 

ΠΡ ΝΣ ἀνεῖλον" 

τὰς ἐκ 
-» 

τον 

Πολίχνην Πρ. Οἔ. δάη. 14, 8. 
ὕστερον ἰίογιτη ργῸ ἔστησαν δὶ. Ορ. 24, 

8. 2. 
8.1 

τῆς “έσβου αι. 
Σιδούσης αἰϊαιιοῖ οοἀά, αὐ δηίεα Οὐνουσῶν φαποὶ, 

καὶ αὖϑις Κλαζομεναὶ προσεχώρησαν 

οὗ Μιλήσιοι ὡς οὐ μετὰ χράτους τῆς γῆς 

καὶ “έων καὶ Διομέδων ἔχοντες 
“έσβου ᾿“ϑηναίων ναῦς, ἔκ τὲ Οἰνουσσῶν 

πρὸ Χίου νήσων καὶ ἐκ Σιδούσσης καὶ ἐκ 

Αυδοβί, ΘΥΔΠΊΠΊ, Ὁ, 18. στιν, ἴ8ρ. ἰοβίϊτη. ρ. 86. 

ΖΦαφνοῦντα. Ἡαΐτ5. πα} 6βι 
ἈΡιαὰ νϑίθγοβ πηθη 0 ηἶδὶ πἷο οἱ 
ἰηΐνγα 81, 2, Ὁἱ οἷ, δάη, 

Οδρ. 94, 81, ταῖς εἴποσι. 
σῇ «(η. 17, 8. -- Πάνορμον. 
Εγαὺ ροῦίὰβ ἃρυὶ ΜΙΙ6βὶϊ, 46. 40 
νὰ. Ἠρτοᾶοι. 1 1671. Ραΐ85. Υ 
ἢ, 8, αἰνθυβαβ Δ 60, 4116Π1Ὶ ὈΓΔ6- 
ἰογ Τἷν, ΧΧΧΥΙΙ 10, 6 οοπηπιο- 
τηοταῦ ϑίγαθο ρ. 947, πὶ νἱά. 
Ῥαϊπλογ. Οἵ. Βουυῖο, ἀδορτν, δηΐ, 
Πρ. 218. Θοίορτηία ῬΑΠΟΙΤΉΙΠ, 
βίδαϊα ἃ ΜΙϊεῖο ἀϊβίαγθ ἰθβϑίϑίαν 
ΘθΘΙΟΥ ϑΟΠεαϊα5πι. τηδοϊ ΤηΔΥΪ5 
ΡΠ 51 ΠΟΙ να: ΠΗ αν 
διαπλεύσαντες ἔστησαν. 
οἰ Θαρουΐονα } δοοῖρουθ τη] τη ἀ68 
σατανᾶ ΘΧβοθηβίοηθ, αι, ἴἃ- 
οἵα, Οὐοἰβὶβ οπὶ ἄἀποθ ρϑιιοῖβ Πο- 
501 ΠῚ, ΥΘΟΟΒβῖθ56 ἃ ὑγϊάπο ΡῬοϑβί 
γορουϊία ῬΆΠΟΡΠΙΟ 608 ὑΡΟΡ Θιτη 
βιδίαϊβ86," ΑὉτι Αηΐθα 46 τούτη 
ἡμέρᾳ ὕστερον οἴ. αἄη, 16], 8 

Οἵ, ϑί8ῃ]. 

ΙΥ 90, 8. -- ὡς οὐ... στα- 
δέν. ,,ὙἸάδίαν βοουαπάση Πδρο 
{ΟΡαθὰπὶ ἰπ8ί6 οτὶ οὶ 
(1588 ηἶδὶ νἱοίουϊα (411 ραγίᾶ, 
αὰδ6 Θχοϑγοϊίαϊ ροίοβίαίθπη ἴα- 
οογοῖ ἴῃ ἰοοῸ Ριρᾶθ βι051ϑίθηαϊ. 
Ωμποά 5Ϊ 8586. ὑϑοθρουδηὺ οὖ ροβίθα 
ΓΟΥΘΥβὶ {γοΟρΆ ΘῈ ΠῚ οΟἰδηῚ ΘΥΟΧθ- 
γαηῦ, Π1}}18. ΡΥΘΙΣΪ ᾿πα] οαθαίαγ. “" 
ΒΙοοπἔ, 
Ἐς Ἀν Πα Ὁ. τ ὙΡΩΞΣ 

ἀνεῖλον ραποίιπι πιαΐανὶ ἴῃ ΘΟ] Οη 
ῬΙΟΡίθτρα φαοά καί Ρευΐηοι 84 
τέ ἴη γΕΡΌ]5 οἵ τε ἐπὶ Μιλήτῳ 
᾿ἡϑηναῖοι.“ Πδδοκ. Οἴ- 
νουσσῶν. ὅϑιιῦ ρᾶγναθ ἰηβυ!αθ 
ΟΠ15. μαγθηΐθβ, ἀθ αυἰῆαβ νἱά. 
Ηεγοάοί. 1 105.5Όὁὡ.ὥὦἬἍΆἜΝὰπο νῃ]ρὸ 
᾿ἀγνοῦσαι εἰ ἀρυὰ [(8]05 ϑραῖ- 
πιαίογὶν οὐδ τιν. --- Σὲ δουσσης. 
Βίρρῃ, ΒγΖ. δυοίογα Ηβοδίαθο 
πόλις ᾿Ιωνίας δϑύς ΡΙϊηϊὰ5 Ἤΐϊβι, 
Ν. ΚΝ 38 ἴαϊβο δᾶἂπὶ ρῥγὸ ᾿'πβ]ἃ 

ΠῸη Ρο- 

τῳ 



ΕΤΟΣ Ὑ. ΘΕΡΟΣ 

Πτελεοῦ. ἃ ἐν τῇ ̓ Ερυϑραίᾳ εἶχον τείχη. 

. ΟἿΠ 24.) 41 

τῆς “έσβου] ὁρμώμενοι τὸν πρὸς τοὺς Δίους πο- 

ϑλεμον ἀπὸ τῶν νεῶν ἐποιοῦντο᾽ 
ὁπλιτῶν ἐκ καταλόγου ἀναγκαστούς. τας τῶν 

εἶχον ὦ" ἐπιβά- 

χαὶ 

ἔν τε Καρδαμύλῃ ἀποβάντες καὶ ἐν Βολίσκῳ τοὺς 

Πτελέου Ατυρ. Μ, οοτν. (58. Οὗ, Βονοάϊΐϊδη. 1 Ρ. 888. 
τείχη, ἀπῆραν Ναι., 

τ1ὀοΥγὰ παρπαθγαπι ἜΡΩΣ ΡΥ ΠΩΣ 
θυ Πι, δὰ πιᾶΓρ. Ἑ ϑρᾷ Ποὺ βδυτὶ πόα ΡΟΒ856 πηδ ἢ] ΓΘβύπιπη 651, 

καϑεῖλον δ Α}1ἃ νϑυίθηβ 4108 ΠῚ ΙΓ ΟΒ ἴῃ 
ἰάοπιαπα δἀαϊίαν ἴῃ βϑυῖθ σΘυθΟΥ ΠῚ 

Νε- 

απ, ἀπῆραν ΡΙᾶροῖ; πᾶπὶ δὲ ἰδηριθί οἱ αὐὶ πᾶθοπὶ τὰς ἐκ Πέσβου 
ναῦς ΟὟ ὃχ Οοπιιββὶβ 50 ν1556 ἀΙα τα 

σῶΐι 

8 8. Βολίσκωι δ αι., τεϊϊααὶ Βολίσσω. Βολίσκῳ ὶς ΤῊ. 5ουῖρ- 
β'ῖββ6 ἰθβδίδταν Ἠογοάΐαπ, ΤΡ. 212. ΠΡ. 483. 

μαθεὶ, -- Πτελεοῦ. ,,ΑἸΙϊπὰ 
οϑ ορρίάμτῃ ΤΠ θββααθ,., . 8104 
Ιοπσθ ποὺ δὰ Μιτηδπίετη οἱ Ενυ- 
τῆταβ." Δ 455. δ νδυ!]5 Ριο οἷβ 
ὙΠ πΠπΠ 151. 16. ΠΟΙ: 
ΒοΥγθῖρ. αὀορτ, δηΐ- 1 ρ. 188. 

[καὶ ἐκ τῆς Δέσβου!. 
ἘΠῚ τς νοῦθα ἴπγο ἀδηηπανὶῦ (455. 
Ποϑθυ5. ἰηβια πιο ΠηΔΙΟΥ οἱ 
ΥΘΠΊΟΙΟΥ οἴαΐ, απᾶπὶ απἃ ΡΓῸ 
βίδίοπθ αἰδυθηταῦ ἀπάθ ῥτοΐδοι 
ΒΘ. σοηίτα ΟἸἶ08 φογογθηί. 
θεῖπάθ εχ γ61}}}5 Βα ρον ου θι5 
ἔχοντες τὰς ἐκ Λέσβου ᾿4ὃη- 
ναΐων ναῦς οἷᾶτα ΘΟσΠ ΒΟ 
Τιδοπίθπι δὲ Ῥἰοπιθάοηῃϊοπι ΟἸΠῚ 
15. πανῖθιιβ ΓΘ βθτπι. ΤΟΙ Ια 1556, 
Οποτηοο δπίθη. σψοῦρθᾷ ρα ἃ 
᾿πητηϊσταν θυ ηΐ, ἴῃ Ρτγορδίμ]ο ἐδί. 
ΝᾺ 6ΟΧ ΠΡΝ ΤΣ ἔχοντες τὰς 

ἐκ Λέσβου 8. ναῦς «ὦ ἀπὸ 
τῶν νεῶν 8 ἀ5ουρίιπι ν6] 5 ροΥ- 
Βουϊρίαπι εδὲ ἐκ τῆς Ζέσβου, 
ααοὰ ΟπΠῚ 8Ἰΐϊθποὸ ἰοθὺ ἰρϑβὶμβ 
βου ρίουϊβ νι θὶ8 ἱπίουΡ ΟΒῚΓΠ1Ὲ 
οββοῖ, π6 ψεγθογαπ ἰτπποίαγα 
ἀεβι ἀδυαγθίαν, καί ραγιίοι!α 
ααάϊια εβι, - ἀπὸ τῶν νεῶν, 
ἴὰ αὐ ΕΧ ᾿ἴδ ἰγγαριοπ98. ἴδοο- 
τρῦξ δοδοθιπαι6. 56. τϑοϊρογθηί. 
ΞΞ ΟΡ γΑΟΣ δὲ... ἀἄναγκα- 
στούς. »» Επιβάται Ρἰογασηατι8 
ΘΧ αιανυία οἰν᾽ πὶ Οἰα5586. 5Π1η6- 
θαπίατ, αιδη 4 πδτὴ ἢ ΟΠ Π1}}15. [6 Π|- 
ῬΟΥΙθῸ5. ΒΡ ΘΓ ΟΥΙΠῚ οἰ Β5᾽ 1) ΠΟ - 

πη 65 518 Βροηίβ ἴῃ 1Ϊ8. ν᾽ ἀ θη τ 
τη 4556 (νἸ 4, δάη. δὰ 1Π| 98, 4); 
ἴππΠῸ 6ΓῸ Οἶν 85 5:6. Γιατ ο85- 
51ππὶ Δ 60 ὁὐδοι ΘΡαηΐ 81 Π11}1- 
τὰ ΟὈΐγο.ς Ατπα. ΟἿ, Πογ. 
Απίαα, 1 8 108, 1ὅ εἰ άπ. ΥἹ 43. 
Εογβιίδη οοπϊοῖϊα5. τῶν ὁπλιτῶν 
τῶν ἐκ κ. 868 σοηποι. τῶν ὁπλι- 
τῶν «Ὁ ἐκ καταλόγου ν᾽ θῖν 
ῬΘμάοΓθ. 
8 ὃ. ἔν τε Καρδαμύλῃ.. 

Ἔν αὶ ται ῬΟΚβἰτΠ6 ἴπ ΠῚ ΘῸΠῚ 
ἀποβάντες; πϑη] τοι] αἱ Ιοοἷ5 
οπλπΐθιι5 ΤῊ. ἀποβαίνειν εἰ ἀπό- 
βασιν ποιεῖσθαι ἔς τι αἰχίι. 
Οτατα Γογϑιίδη ἐν δὰ νικήσαντες 
τοι] οὐ. ϑθὰ δἷς οτἰταγ αἰ ΠῚ- 
οὐ]τ85. σϑορταρ τᾶ, ΝΑΠῚ δὶ ἃ 
ΑἸ οπϊθηβθα5. ΟἿ] οὐ ἀρὰ Οδτ- 
ἀδτηγίοη εὖ ἀρὰ ΒοΙβοαπι νἱοιὶ 
Βαηΐ, πὶ Πᾶθὺ ἀθ πὑπηἃ Ρυσπἃ 
Ἰῃ 6]! σοπάα 6556. ΠῸῚ 5011Π| εχ 
οἰησαϊανῖ μάχῃ, 56 οἰδυῖτ5. οὐϊδ πὶ 
ὁχ νδιὶβ καὶ αὖϑις ἄλλῃ. 
καὶ τρίτῃ ἈρΡᾶγθαι, Ιοου8 Ἀ]1ον 
ΑἸΤΘΡῚ ἀθθοί ῬγΟΧίμγλι5. [υἶπβθ, Αὖ 
Ὁ αγάατην]θη (ΠπΠοάϊε τὰ Καρδα- 
μυλὰ ἃρυὰά Οοτδθιι Ἄτακτ. ΠΙ 
Ῥ. 11) ρυοτηαπίανισα, ἱπίθν ααοα 
δὲ. οοππϊηρηΐοπὶ βία Οθηιββᾶθ 
βἰηΐ, ἈΡΘΠΠαὐ Ρτοςοβοῃ, δ γι ιοϊτ- 
αἴρῖι. Γ᾿ 79... 9 6 ΒΌΙΙΒΟΙ 51τὰ 
ϑΊθΡ!ι. ΒΖ, πόλις Αἰολικὴ ἐπ᾿ 
ἄκρου Χίου πλησίον οὺ. ἀπηὰἃ 
σοιηη. ΥἹΙΙ 8 ρ. 308 ἡ δὲ Βο- 

[καὶ ἐκ πρὸς ἐκείνους 
ἀγαγεῖν. 
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προσβοηϑήσαντας τῶν Χίων μάχῃ νικήσαντες καὶ 
πολλοὺς διαφϑείραντες ἀνάστατα ἐποίησαν τὰ ταύτῃ 

χωρία, καὶ ἐν Φάναις αὖδιες ἄλλῃ μάχῃ ἐνίκησαν 

καὶ τρίτῃ ἐν “ευκωνίῳ. καὶ μετὰ τοῦτο οἱ μὲν 
Αἴοι ἤδη οὐκέτι ἐπεξῆσαν, οὗ δὲ τὴν χώραν καλῶς 
κατεσκευασμένην καὶ ἀπαϑὴ οὖσαν ἀπὸ τῶν Μη- 
δικῶν μέχρι τότε διεπόρϑησαν. Χῖοι γὰρ μόνοι 
μετὰ “ακεδαιμονίους ὧν ἐγὼ ἠσϑόμην ηὐδαιμό-- 1 
νησάν τε ἅμα καὶ ἐσωφρόνησαν, καὶ ὅσῳ ἐπεδίδου 

«“ευκωνία Ἰὰ. αἱ ΡΙαΐανο!, ῬΟΙγΔΘη. οἱ Πμοάΐθ, 
8 4. 

Οὗ δή. τογαηΐ. 

λισσὸς πολί ἰΐχνιον κατὰ τὸ ἀκρω- 
τήριον ταυτησὶ τῆς νήσου. 
ποα Ῥγομηπηλαγ πὶ δὶ δϑὺ (δν- 
ἀλτην]6, ομηΐᾷὰ Θχρθαϊία βαηΐ, 
Πἶϑὶ απο νοῦρὰ ϑίθρῃδηὶϊ Χίου 
πλησίον ὈΟΘῚ ὨΪΠ118 ῬΥΘΙ θη ἃ 
βυηῖ, Αἱ Ποάϊΐο Κγο 550 5εὶ Κ7ο- 
ἰἶδο Ῥᾶρ5 οχϑίδί δα συγ Π,, Ὁ] 
ἌΘῸΡ Αὐνίβϑίαβ οβί, ἰίυβ. Οἱ. 
Τουνπϑῖ, τ, ΠΡ, 78, Οουβίηοι. 
Μδορᾶ. 1 ρ. 215 544. (πιαχὶπι8 
Ρ. 2328). Ἐπ 101 585 ργοοῦὶ ἃ 
ΟΔγάδιγ}6 νϑίθυ θη ΒΟ] βοιπ 60]- 
Ἰοοανὶν ΚΙιθρουῖ, ἴῃ 18}. Ιοη, οἱ 
Α60]. Οπδιμοῦγοπι ἐν Πἶος οπηὶ 
ἀποβάντες νἱάείαν. ἱππροϑπᾶπηι. 
» ΟΕ Χ δα. Ηϊβί. αν. 18,22. εκ γμορ. 
᾿- Φάναις. ΘΊΘΡΠ. ΕΣ, 
ἀκρωτήριον τῆς Χίου, ϑιναῦ., 
Ρ. 90 ἐν τῷ περίπλῳ δεξιὰν 
τὴν νῆσον ἔχοντι ἀπὸ τῆς πό- 
λεως (Χίου) πρῶτον μὲν ἐστι 
τὸ Ποσεέδιον, εἶτα Φάναι λι- 
μὴν βαϑυὺς καὶ νεὼς ᾿'Δπόλλω- 
γος, -. εἶτα Νότιον, ὕφορμος 
αἰγιαλός. Αἀα, Τήν. ΧΧΧΥῚ 48, 
11 (00] οἷ, ἱπίθυρι.) εὐ ΧΙ 98, 
106. Αρυὰ Ριοϊεπιδθαπι Ν' 2, 80 
ὴ Φαναία ἄκρα. Σήμερον 
ὀνομάξεται͵ ἀπὸ τοὺς κατοί- 
ποὺς τῆς νήσου ἑνικῶς ἡ Φάνη, 
καὶ ἀπὸ τοὺς ᾿Ιταλοὺς ναύτας 
Οαρο πιαδίϊοο.“ ΟοΥναὶβ 1. 4. Ρ. 
24 -- Πευκωνέίῳ. ἴῃ Τιγάϊδα 

Οἵ, δα, 
εὐδαιμονήσαντες ἅμα ΟΠΠ65 ῬΓΔΘίου αῖ., οὔἶτι5 βογὶρ- 

8 η ἃρηοβοῖς 818 νϑυΐίθηβ θθαῖὶ οἱ 1146 ποάοβϑίϊ οχϑιϊ- 

ΟΥ̓ 101 ΤΘοΐα, οἰβὶ ἀμὈἰ τα θυ, ΡῸ5 
ΤΗυογάϊάθα ΟΟ]]οοαίαν. ἴῃ Ρϑαὶ. 
ἘΠΟΥΟΙΟΡ. »Τοῦτο μένει βέ- 
βαιον, ὅτι τὸ Λευκώνιον τοῦ 
Θουκυδίδου το χωρίον τῆς 
Χίου τὸ σήμερον ὀνομαξόμενον 
“Μευκωνία᾽ τοῦ δὲ Πλουτάρχου 
[46 Υἰγιαῦς ὙΠῸ ΡΠ ἡ 
544. Ἠεἶβὶς.1 καὶ ι'τοῦ Πολυαΐί- 
νου [ΝΠ] Ἐ60] ἢ “Δευκωνία, 
ἀποικία τῶν Χίων, ὄχι ὅμως 
εἰς τὴν. πλησιόχωρον μικρὰν 
᾿ἀσίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν Βοιωτίαν." 
Οοναῖὶβ 1. ἃ. ρΡ. 17. (Αἰϊᾶπιθη 
ἅς Τιϑαφοπία θ6Ι ατὴ ΘΘβίι ΠῚ 6558 
ἃ Ο1 15 αἀνουβὰβ Εὐγτναθοβ ΡοΪγ- 
Ὁ ΘΠ ἀἸοῖ..) -- κατεσκευασ- 
μένην. ΟΓ, «ἄπ. Ι 91, 1. 

ὃ 4. ηὐδαιμόνησάν τε 
ἅμα καὶ ἐσωφρόνησαν, βὶ- 
Ὁ] οὐ δαὶ οὐ Θοῃη τ ἢ 68 
Γαρ Βα πον 
10, ὃ. ΟἹ 80, 2 2, νυϊραιᾶ εὐδαι- 
μονήσαντες ἅμα καὶ ἐσωφρ. 
Βροῦτος οαπὶ θοαίὶ ἔδοτϊ 
ΕΞ ΠΤ, Β'τη 1] οΟμ τ ΠΘ πη 685 
ἴδοι βιαηί; 864 δχ [ε]ϊοϊίδια 
ῬΥΪΠ απ ΟΥΑΙ 6558. ΟΠ ΠΗ 8 ΠῚ 
οὐ ργυυἀθηιίαπη ΟΠ ΟΥ ΠῚ ΠῸΝ οβῖ 
ῬΓΟΡΔΌΪ6, Οδίοθυππι ἔπθραηῦ αἅ 60 
4] ἀθ τϑῦη] ΠΟΡΑΡΙ) βίπαϊο 
605 γΘρΡΓΘΠθηΔογθηΐ, Ὑ]α. Ρορίζοη. 
δὰ Αεἰ, ΧΙΝ 36. -- ὅσῳ ... 
ἐπὶ τὸ μεῖξον. δ νουθὶβ οἵ, 
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ἡ πόλις αὐτοῖς ἐπὶ τὸ μεῖζον, τόσῳ καὶ ἐκοσμοῦντο 
φέἐχυρώτερον. καὶ οὐδ᾽ αὐτὴν τὴν ἀπόστασιν, εἰ 
τοῦτο δοχοῦσι παρὰ τὸ ἀσφαλέστερον πρᾶξαι, 
πρότερον ἐτόλμησαν ποιήσασθαι ἢ μετὰ πολλῶν 
τε κἀγαθῶν ξυμμάχων ἔμελλον ξυγκινδυνεύσειν 
καὶ τοὺς ᾿ϑηναίους ἠσϑάνοντο οὐδ᾽ αὐτοὺς ἀν- 
τιλέγοντας ἔτι μετὰ τὴν Σικελικὴν ξυμφορὰν ὡς 
οὐ πάνυ πόνηρα σφῶν βεβαίως τὰ πράγματα εἴη" 
εἰ δέ τι ἐν τοῖς ἀνϑρω "πείοις τοῦ βίου παραλόγοις 
ἐσφάλησαν, μετὰ πολλῶν οἷς ταὐτὰ ἔδοξε, τὰ τῶν 
᾿᾿ϑηναίων ταχὺ [ξυν]ἀναιρεϑήσεσϑαι, τὴν ἁμαρτίαν 

τοσῷδε ναὶ., τοσουτῷ Ἐ.. ΟΕ ΕΠ. 1 57. δ. 
ὃ ὅ. ἐς ΡτῸ εἰ Κι. 
τὸ ἀσφαλέστατον γαΐ,, αποα γϑοθρὶς Βεκκ,, Αὐ  41}1ἃ τηϊῃ 5 

ἴατο, εἰ Κυαθρ, παρὰ τὸ ἀσφαλέστερον Ἰάθπη 6556 γϑοίθ τηοπῃθϑί δῖ- 
48 ἧσσον ἀσφαλές. 

μεθ᾿ ὧν ἔμελλον αι. ΟΓἈἉ, ἀάη. 
ξυγκινδυνεύειν γαι,, κινδυνεύσειν νυ]5ο, ἀπᾶτο ΒΕΚΙ,.. ξυγ- 

κινδυνεύσειν βου βιῦ, Οἵἁ δάη. 1 67, 8 οἱ βα. ὙἹ 106, 2. 
πονηρὰ ουτὴ αὶ. αἰϊαᾳποί οοὐά, δῇ. Βα, ὙΙ] 48, 1. 
τὰ δῖ τῶν οπι. γι. 
ξυναναιρεϑήσεσθϑαι δαὶῖ,, ξυναιρεϑήσεσϑαι ναϊσο. Οἵ, 8δάη, 

τέ τι ταϑν]ὲ Κυαορο, --- ἐν τοῖς 
ἀνθϑρωπείοις τοῦ βίου πα- 
ραλόγοις. ον] εβ ἐν τοῖς 
πράγμασι τοῖς ἐν τῷ ἀνϑρω- 

άπ, ΥΙ 60, 2 ει110, 8, ἀ6 ορυ- 
ἰϑηϊα ΟΠ ον απ ἰπίτα ο. 40 οἱ 45, 
-- ἐκοσμοῦντο, δὐοτπᾶ- 
θδαπί γ685 5885. 

8 ὅ, μετὰ πολλῶν 
ξυμμάχων. ϑαπι ΡεΙοροηποβὶὶ 
οὐ γϑ αὶ, αὶ οαηλ ΑἸΠ ΘΗ Θ᾽ θ 5 
ΒΟΙ Γαι Θογθ δ. Θυοὰ, ἀδῖπα 8 
ἴὰν γαῖ. βϑαυίταν μεϑ' ὧν ἰπ5ὶ- 
ἐἰοϊαπι 6858 ἃρρανεί, Νᾷπι ἢθπ 
5οΙαπιὶ δὰ πρότερον Δάν θυ}! νἱπὴ 
ἰΘΙΏΡΟΓΆΪΘΏ ἀρίΐ5. ἐδ ἢ... 
ἔμελλον ἀὐᾶπὶ ἢ μετὰ 
ξυμμάχων, βοὰ εχ δαί, β801]ρ- 
ταγᾶ οἰΐαπὶ ΟἿ αἰσθγθηίαῦ. Π0ἢ 
Ρυϊὰ5 ἀδῆοον οοηαῖ 6556. 48 }1 
ΟἸΠῚ την} 15 οὐ θΟΠΪΒ 5060115 ἀδ- 
Ιου ης. θα οαπὶ ΟΠ 5 46- 
ἔδοθγᾶην ΕΡγτΠνδοὶ οὐ ΟἹ ΣΟ 1] 
(14, 2), δὰ 45 ἀμα5. οἰν᾽ταῖο5 
ΠΑ ΟΥ̓ ΠῚ ΒΘΟΙΟΡΕΠῚ ἈΡΡΕΙ το ΥἱΧ 
ὁοηνοηϊ,, -- ὧς οὐ. Οὗ Δάη. 
Τοῖπ;, 8: βεβαίως, ᾿παπὰ 
ἀπ 16, ἘΠῚ: οοπίτον 6 5Ϊ18. 
(ΓΝ 126, 4. 

ΤΒπογαᾶϊαϊβ ΥΟ]. ΤΥ͂. βθοί. 11. 

- εἰ δέ τι. Εἴ 

πείῳ βίῳ παρὰ λόγον καὶ παρ᾽ 
ἐλπίδα συμβαίνειν εἰωϑόσι." 
Αδηι. ον, Οἱ, ΝῊ 61, ὃ οἱ 
ἀάη, 1 78, -- ταὐτα. Ηοὺ Ρτο- 
ὨΟΙΊΘη ΘΧρΙἰσαίν. ῬΥΟΧίΙηῸ ἰη- 
Πηϊῦνο. Οὗ Κυιχορ, δὰ Ῥίοη. 
Ρ. 292. -- [ξυν]ἀναιρεϑή- 
σεσϑαι. Νεβᾷὰδ ξυναιρεῖν πο- 
ατ ξυναναιρεῖν ἢ. 1. Ἰά ΟΠ ΘΠ 
εβί. Νὰᾷπι ἤθοὺ ὑἀπη8ἃ οἰ 8115 
ἀδϑίνα τ 6 ̓παϊοαΐ, αἰ ἀραᾶ Τγ- 
οαγο, 60, οἠπμπϊθαβαιρ ἀρυὰ ΤῊ. 
Ἰοοῖϑ, αὖ δὰ ναγῦα ΘΟΙηΡοΟβιίἃ 
ξύν δοορᾶϊι, α ἢ ἃ νοὶ 5 σα πα] ναοὶ 
ὨΘ4 116. ἀβαπδτη 51 ΠΡ |166 πὶ ἰπίθη- 
ἄἀθπαὶ νἱπὶ παροὺ; {᾿πιὰ δμίθηι 
ΟΟΙΠΡΓΘ ΒΘ πάθγθ, οουγῖροῦθ 
(Π 561, 8), σοΠ 5 π16 16 (00. 
Ττδο}), 888. 4855. θίοηυ. ΧΧΧΥΙ 
18, 2) 5ἰρηϊῆοδί, ὕθὼὴ 46- 
Ιεσθ. θὲ δηϊθηδαίίϊομα οἵ, 54. 

4 



ἘΡΌ. 

5Οο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ, κδ΄. κε΄. 

ξυνέγνωσαν. εἰργομένοις δ᾽ οὖν αὐτοῖς τῆς ϑα-α 
λάσσης καὶ κατὰ γὴν πορϑουμένοις ἐνεχείρησάν 
τινες πρὸς ᾿Αϑηναίους ἀγαγεῖν τὴν πόλιν᾽ οὗ αἱἰ- 
σϑόμενοι οἵ ἄρχοντες αὐτοὶ μὲν ἡσύχασαν, ᾿“στύο- 

χον δὲ ἐξ ᾿Ερυϑρῶν τὸν ναύαρχον μετὰ τεσσάρων 
νεῶν, αὐ παρῆσαν αὐτῷ, κομίσαντες ἐσκόπουν 
[κ ᾿» ἘΛΉΜΕΙ Ἢ ’ ’ ἊΨ ’ 

πὼς μετριώτατα ἢ ὁμήρων λήψει ἡ ἄλλῳ τῷ τροπῷ 
καταπαύσουσι τὴν ἐπιβουλήν. καὶ οἵ μὲν ταῦτα 
ἔπρασσον. 

ΕΓ ΠΡΕΤΟΓ ἼΠ 25. Ἔκ δὲ τῶν ᾿Αϑηνῶν τοῦ αὐτοῦ ϑέρους 1 
Μηλητὸν ἀπο- τελευτῶντος χίλιοι ὁπλῖται, ᾿Αϑηναίων καὶ πεντακό-- 
ΤΠ τερον σιοι καὶ χίλιοι ᾿᾿ργείων (τοὺς γὰρ πεντακοσίους 

νησίους τε τῶν ᾿ἀργείων ψιλοὶς ὄντας ὥπλισαν οἵ ᾿4ϑηναῖοι) 

ΠΣ βαρ καὶ χίλιοι τῶν ξυμμάχων ναυσὶ δυοῖν δεούσαις 
περ!ιλησίων πεντήκοντα, ὧν ἦσαν καὶ ὁπλιταγωγοί, Φρυνίχου 

καλῶς ἀγωνι- χρὴ ᾿Ονομακλέους καὶ Σκιρωνίδου στρατηγούντων 
σαμένων, καὶ 
Μιλήτου πε- κατέπλευσαν ἐς Σάμον, καὶ διαβάντες ἐς Μίλητον 

8 6. γοῦν Μαϊ,, οὖν τοῖίφαϊ. ,,Οαἰάπὶ δ᾽ οὖν Βεκκ. ΟἿ, 
δάπ. ὟἼΠ 82, 1. 

τοὺς ᾿᾿ϑηναίους ΟἿΣ 
ἘΠΕ Ῥτὸ οὗ οοἂὰ. Οἷ, δάη, 

Ὁ, 81. ἈΑιρωνέδου αι. οὐ γυγβιι5. βἰμο σ δέ, 8, Ὁ 
4} ἀκ αϑϑϑηϊαηίιν, ΟἿ, ἰαπιθη Ῥβοιάο- θη. ΠΎῪΠῚ 17, 

2, 4. 10,2. -- τὴν ἁμαρτίαν 
ξυνέγνωσαν. [ηδβοϊ]οηίον Πᾶθο 
ἀἰϊοία βαηί, ἴῃ ἀυογαπι Θχρίδπα- 
ἰἴοπα ναϊάθ μϑοϑὶὶ ϑίθρῃ. ἴῃ 
ΤΠ65. ν. ξυγγιγν. Βεπα Ηδ8885.: 
πη ἰααϊοὶῖ ΘΥΓΟΥΘΠΊ ΘΠ - 
ΠῸ ὨἾΓΕΥ ΘΟΠΙπϊβοτ απ. Πὴ6 
γοῦο οἵ, δάη. 1 β0, 4, ἀΘ 
ξυγγιγνώσκειν μετά τινος ᾿ϑᾶῃ, 
ΤΠ 0 115.5: τἀδοτα ΜΠ 

8 Ὁ: εἰργομένοις ον ναὺ- 
τοῖς. Ὅς ἀκιϊνὶα οὗ δάῃη. ΚΡ 
δον τ πἀδ εἴργ. τῆς ϑαῖ. δάη. 
" 141. Ἐὰ ασσ ες ἢ αἰσϑόμενοι. 
Δά οὗς, ἀποά ἴῃ φοἀά. Θδ0, Π6α 6 
ἐγχειροῦντας πρὸς 49. ἀγαγεῖν 
τὴν πόλιν δυάϊνὶ Ροίοβι πθατιθ 
οὖς οὐπὶ Κταορ. ρτὸ ὧν τὰ ἔργα 
Δροὶρὶ. ΜΙπὰ8 ΦυΆπὶ αποὰ γΟΒΟΥΡ- 
Β'πλ15 ἰνδαϊιο οὖς 51Π|1|}16 οδί ὧν 
ἃ ΒιΙοοιηΐ, ρτοροβίταιμη. -- ἐξ 

Ἐρυϑιρῶν. 
Θαπὶ ΟἸϊο (28, 6) πὸ οαπὶ 4πδι- 
(0 πᾶνὶθι5. 56 οομία Ϊϊ556. ΡΡοὸ- 
ΟἹ] ἀυθῖο ἰὉϊΪ ΑἸΠΘηΙΘμβῖθὰ5. 56 
ΟΡΡοβαυϊΐ, ουτὴ 6Χχ ρυδ6β᾽ 115. ἴῃ 
Εν ναθα 51118 Ὀ6Ι πὶ οοπίνϑ, 
Ομῖοβ. βθῦεῖθ ὁοθρίββθηί (34, 2). 
ὅδρ. “ρῇ. 81. καὶ πεντα- 

κόσιοι, Βεοΐον δὰ δὰ, αυ88 
Βϑαυσηίαν ἀς ΑΥρῖνὶβ. --- τῶν 
ξυμμάχων. Ἧϊ οαπὶ ἀἰδιϊησαδη- 
[0 Ὁ Αγρῖν 8, ἀοθθηΐ 6588 Ὕγρίο- 
ΤΌΒ.. δἰ ὑπήκοοι Αἰβθηἰθηβί απ 
50οἷ!. -- ὧν ἦσαν καὶ ὅπλιτ- 
αγωγοΐί, Ηδύη ΠΟΠΊΘΥΠΙΠ 
ΟΥ̓ ΘΓα οοηδίαν Ηρδυρδί, ἀθ τϑαϊί, 
ΑἸοῖθ. Ρ. 52. --- Ὀνομακλέους. 
Ηϊο ροβίθα ᾧπτ5 6χ ἰγϊρί πα ἰγ- 
γΔΠΠΪΒ νἱάθυὶ ροίεβί, Οἵ. Χϑη. 
Ηϊδβι, αὖ. 1Π| 8, 2. δὐ 101 Βοῃποὶά, Β6- 
Ῥυρηδηΐ ἰδηθη ἃ ᾿Αποη. Ὑ]ῦ. 

ΝΟ πδυγδίιηι οϑί. 



ἘΤΟΣ Υ-. ΘΕΡΟΣ. (ἿΠ 34. 28.) 1 

5 ἐστρατοπεδεύσαντο. Πηιλήσιοι δὲ ἐξελϑόντες αὐτοί 
τε, ὀχτακόσιοι ὁπλῖται. καὶ οἵ μετὰ Χαλκιδέως 
ἐλϑόντες Πελοποννήσιοι καὶ Τισσαφέρνους τι [ξε- 
νικὸν] ἐπικουρικὸν καὶ αὐτὸς Τισσαφέρνης παρὼν 
καὶ ἡ ἵππος αὐτοῦ ξυνέβαλον τοῖς ᾿4ϑηναίοις καὶ 

βτοῖς ξυμμάχοις. καὶ οἵ μὲν ᾿“ργεῖοι τῷ σφετέρῳ 
αὐτῶν κέρᾳ προεξάξαντες καὶ καταφρονήσαντες, 
ὡς ἐπὶ ΙἸωνάς τὲ καὶ οὐ δεξομένους ἀτακτότερον 
χωροῦντες, νικῶνται ὑπὸ τῶν Μιλησίων καὶ δια- 

, 9 -“ 3 , ’ ᾿ 35 

φϑείρονται αὐτῶν ὀλίγῳ ἐλάσσους τριακοσίων ἀν- 
ἔλδκανς ἘῚ μᾷ ᾿ ͵ 5 ’ 

«δρῶν ᾿“ϑηναῖοι δὲ τοὺς τε Πελοποννησίους πρώ- 
τους νικήσαντες καὶ τοὺς βαρβάρους καὶ τὸν ἄλ- 
λον ὄχλον ὠσάμενοι, τοῖς Μιλησίοις οὐ ξυμμίξαν-- 
τὲς. ἀλλ ὑποχωρησάντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς τῶν 
Ἦ ΄ ἌΣΑ ἐ Ἁ λ ς ΘΝ, ᾿ δὶ ἄλλ ργείων τροπῆς ἐς τὴν πόλιν, ὡς ἑώρων τὸ ἄλλο 

8 2. ΑἸτογὰπιὶ τοῖς ΟΠ]. ΟΠΊΠ65 ργδοίου αὶ, ὕὈϊΓαπη4 6 ἴῃ [8}1- 
θὰ8 ΤΠυογ ἀϊάοαπι, οϑί. 

α 
8 8. προεξαΐξαντες αι. προεξάρξαντες Τὰν, Μοβαιι. Κὶ, Π|, 

Ατὶ Ομτ, Ὅδη., φυοὰ ἀρὰ Τῆμο, οοαϊοαπι ἴθγα ΟΠ] πὶ ΘΟΉΒΘΗΒ8 
ΓΘΡΟΠΘηΔαΠῚ 6588. ῬΘΥΡΘγα πὶ βουῖθῖῖ 00. δὰ ῬΙγγη, Ρ, 287, προεξ- 
ἄξαντες νυϊσο. Οἵ, άπ. 

Τῆῦο. 8 2 παγγδίδ. --- ἐστρατο- 
πεδεύσαντο. Ἐς αὐτήν εχ 
ΒαΡΘυουϊθ5 ἐς Μίλητον δυᾶὶτὶ 
ἰᾳθοὲ ΒΙοοταῦ, δ ηο ΓΑΡΆΠῚ στρατο- 
πεδεύεσϑαι γογϊ 5γηίϊαχὶη θυ τὴ 
Χρη, Ηϊβί. αν 1, 17 ᾿πνϑηϊνὶ 4 ο- 
66η5. Ροίυϊί ἰρβὶυβ ΤΉσοΥ 1415 
Θχθηρ πὶ Ὗ 84, 8. Αἴουγθ, τ] 
νἱὰ. δάπ. Ηϊΐϊο ἰδπγθη (4}1 δα αϊία- 
ΤηΘΠΐ0 ΟΡ ΠΟ 6851. 

8.2, οἵ μετὰ Χαλκιδέως 
νον Πελοποννήσιοι. Υὶἱά. 
17, 1. ὕοδϊ ουπὶ] ῃδυΐϊᾶ5 Ρεϊο- 
Ροηπδβίουαπη ΟἿ γο]ϊοιοβ 6586 
θυ ΠῚ 8, ΤΉ}]1065 οἰ βϑίαυῖ Πἷο 
εἰμ βρδυίεῃς [ξεν ταν]. Οὗ, άπ, 
θῶ 9. ΠΕ .09...,.Ὁ2. 

8.9: προεξάξαντες, Ὁ τῇ 
ΡῬΤΟΓαΡ 556} 1. ,ο» Προεξάσσειν 
γΟΥθῸ ἴῃ 51Π|}}} Ιο60Ὸ Ηογοάοιυϑ5 
ἸΒ85 ΓΧ 62 προεξαΐσσοντες κατ᾽ 

ἕνα [καὶ δέκα, καὶ πλεῦνές τε 
καὶ ἐλάσσονες συστρεφόμενοι, 
αὐ γεῦθα ργορίον (οἝ]]ουὶ ἀπὈ]1- 
ἰαίϊοη 65 ἃ Δ δβίθυτη, οἱ ΒΙοοπηξ. το- 
Γαιαία5. δάδεπὰᾶ 588} ἐσέπιπτον 
ἐς τοὺς Σπαρτιήτας." ὨΙπάα. 
-- καταφρονήσαντες. Δοτ, 
ἱποομαίίναβ, Οἵ. Κυαορ. αν, 8 58, 5 
δάη, 2. Καταφρονεῖν γΘ Ὀὶ δ'η6 
ΘΟ] οηθηΐο ροϑιὶ ΘΧΘΙΙΡ απ. Π 
1 4. ΙΝ 84, 1 δαῦ685. --- ὡς 
ὩΣ Ἴωνας. ἴοποϑ υὖ ΠΙ0]165 
οἱ οἰϊοιηϊηαίοβ σοηἰθιηπθθαπὶ Πο- 
ΤΕ ΝΙΝ ον 4.41: 
ὟΙΙ ὕ, 4. 

84. οὐ ξυμμέίξαντες, ἀλλ 
ὑποχωρησάντων. Οἱ. Κταυθρ. 
ατ, ὃ δ6, 14 άη. ὥ, --ὧς͵ ἑώρων, 
5361]. οἵ Μιλήσιοι, «ὦ ὑποχωρη- 
σάντων αὐτῶν (τῶν Μιὲιλησίων) 
Ρονυϊμεὶ, --τὸ ἄλλο, τ᾽ ἃ Πὶ 
Δοΐθηι, Το 05. Οὗ, δάη. 1 

4Ὲ 

ριτειχισμὸν 
παρασκευά- 

ζονται. 



52 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Θ, κε΄. κς΄. 

σφῶν ἡσσώμενον, πρὸς αὐτὴν τὴν πόλιν τῶν Μι- 
λησίων κρατοῦντες ἤδη τὰ ὅπλα τίϑενται. καὶ 
ξυνέβη ἐν τῇ μάχῃ ταύτῃ τοὺς Ἴωνας ἀμφοτέρω- ὄ 
εν τῶν Ζωριῶν κρατῆσαι" τούς τε γὰρ κατὰ 
σφᾶς 1]ελοποννησίους οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐνίκων καὶ 
τοὺς ᾿Δργείους οἱ Μιλήσιοι. στήσαντες δὲ τροπαῖον 
τὸν περιτειχισμὸν ἰσϑμώδους ὄντος τοῦ χωρίου 
οἵ ᾿4ϑηναῖοι παρεσκευάξοντο, νομίζοντες, εἰ προσ- 
αγάγοιντο Μίλητον, ῥᾳδίως ἂν σφίσι καὶ τἄλλα 
προσχωρῆσαι. 

Πελοποννησί- 20. Ἐν τούτῳ δὲ περὶ δείλην ἤδη ὀψίαν ἀγ-Ὶ 
ὧν δὲ καὶ 
Σικελιωτῶν γέλλεται αὐτοῖς τὰς ἀπὸ Σικελίας καὶ Πελοπον- 

ἘΠΕ: Θη- νήσου πέντε καὶ πεντήκοντα ναῦς ὅσον οὐ πῶθε 
ρ ὕς ἢ- 
γουμένου ἐς ξῖναι. τῶν τὲ γὰρ Σικελιωτῶν, ᾿Ερμοκράτους τοῦ 

τὸν Ιασικὸν Συρακοσίου μάλιστα ἐνάγοντος ξυνεπιλαβέσϑαι καὶ 
κόλπον πλεὺ- 
σαν ὑπ᾽ ᾿4.. τῆς ὑπολοίπου ᾿ϑηναίων καταλύσεως, εἴκοσι νῆες 
ΕἸ τ Συρακοσίων ἦλθον καὶ Σελινούντιαι δύο, αἵ τὲ 

υ 

᾽πὶ ιι- ἐκ Πελοποννήσου ἃς παρεσχευάζοντο ἑτοῖμαι ἤδη 
λήτῳ βοηϑεῖν. 

8 ὅ. ἀμφοτέρων ΟΠΊΠ65. ῬΥδθίου αΐ,, οαΐπ5 βου ρύθσϑη ὁ0Πη- 
ἤστηδὺ Ὑ α}1ἃ Ὁ Ὁ Ἰ Τὴ 4 ἃ 6 ν ΟΡ. 

προσχωρήσειν ΟΥη65 ρυϑθίον τῃ. (ΟἿ ΤΥ 69, 1 οἱ ϑίδ}!, Θυδοβί. 
βυδιήτη. ρ. 10. 

αρ. 326. 8 1. ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ Σικελίας ΟΠΊΠ65 
ΡΥδΘίους ἔα, Τχαπα γροίθ 86. Πδθοί, 

καὶ τῆς ὑπολοίπου αι., αὐ δὰ οἰδάοηη) 4 510] Θηβῖθ5. ὈΥΪῈ5 
ΑἸΠδηϊθηβθ 5. 81 τᾶ πὶ βἰστηὰὶ τεβρίοἰδίαν; ΛΘ Ιααὶ καὶ οηι. 

Σελινούντιοι Ναῖ. 
ἕτοιμοι οὰπὶ αἰϊααού 8115 αί., φαοα ᾳαδη τη} ἔδυ υ] Ρ οὐοϑύ (οἴ. 

δάῃ. ΤΙΝ 21, 2), ἴῃ Ναί. ἰδιηθὴ ρϑυὶϊ δ οΥἱ δία “Σελινούντιοι οἱ 
ἰηΐτα ξυναμφότεροι ἀδθθίαν. 

48, 8. Ὁ 28, 4. --πρὸς αὐτὴν λαβέσϑαι.... καταλύσεως. 
τὴν πόλιν Ἰἰάπρο οὐπὶ τέϑενται, Οὐ, δά. ὟἹ το, Ππτον εἴκοσι. 
αἱ τέϑεσϑαι τὰ ὅπλα ἐς τόπον Τριάκοντα καὶ πέντε Ὀϊοᾶ, ΧΠῚ 
Ιεσίπηιβ ΠῚ 2, 4, αἱ οἴ, δ6η. 84, 4. 08, 1, 568 ΤΙΠαοΥ ἀἰάθιπι 
ΘΟ ΣΥΝ ταθύαν Χρή, ΗΙϑι. αν. 1 2, 8. Οἵ. 

χωρίου. Οὐν προ δαάϊία 5ἰηΐ, ΠΑΝ Σ ἀρ λτ ον τον 

τ τπας ον τε τς 7 ο ἴσαν ΧΧΧΙΙ ορονίοί ἔπΐβ88. 
καρ. 96. 81. τὰς ἀπὸ... Θεὰ ταιΐοπε ὃὲχ ἴδ 4086 ἀπίθα 

ν αὖ 9. ΑΥ σου] ΘΧ ΡΠ οαίαν ργοχὶ- πᾶρναίδ βιιηΐ βαθάτιοία ΠῚ Ρἰὰ8 
πᾶ ΘΗ ΕἸ Δί1 016, Οἷ, δάηῃ. ΠΙΙ ΧΧΥΤΙῚ πυχηογδηίασυ. Ναπι ὃχ 
8, 4, --- ὅσον οὐ, ἰαπτατη πο. ΧΧΧΙΝ πᾶνίθυβ (6. 7) οαπὶ ΧΧΙ 
ΟἿ, δᾶη. 1 86, 1. -- ξυνεπι- δὈϊδβοηΐ (8, 4. 10, 2) εἰ ΧΧ γρά- 
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οὖσαι ἘἾ᾿ καὶ Θηριμένει τῷ “ακεδαιμονίῳ ξυναι- 
ΐτεραι ὡς ᾿Αστύ ὃν ναύαρχον προσταχϑεῖ φότεραι ὡς στύοχον τὸν ναυᾶρχον προσταχϑεῖς- 

σαι κομίσαι. κατέπλευσαν ἐς “έρον πρῶτον τὴν 

πρὸ Μιλήτου νῆσον. ἔπειτα ἐχεῖϑεν αἰσϑόμενοι 

Θηραμένει οοαα, ,Ηπηο ὙΠουϊπιθηθπὶ νοσαΐ Π{, [δὲ Ρ4].}] ὙΠ 
29, 3. 81, 1. 38, 1. 48, 8. 52, 1 οοπδοητίοηία 38, 1 Αὐρ. ΒΕΚΚ, 
51. 99, 2 (55. Ατρ. ρα. τ, ᾿ἰάειηαιιθ βδορίαβ, 851, 1 διϊατα ἢ), 
[τὰ ἀἰβοθυηὶ τοῦ ἃ ΤΠ 6 π6 ΑἸΠΘΠΙΘη5],. Οἵ. Θηρικλῆς, Θηρίμαχος. 

ξυναμφότεροι Ναῖ. πι. Αἱ νἱᾶ, ὙΠ τ0, 4. 
“έρον αῖϊ., τε! αποταπι δἰϊαποῦ ᾿ἘΕλεὸν νεῖ Ἔλεον. Οὗ, δά, 

ἰδβοηΐ (10, 8. 20, 1), ΧΧΧΥΠΙΙ 
ΘΧΒ Θταηΐ, 6Χ 4αΐθι5 οασῃ ρΥὶ- 
τη αυδίζαον (28, 1), ἀεῖπαβ 
56χ (238, δ) ἴᾶπὶ δηίΐθιιαο ΟΠ 1} 
νϑηϊββοηί, ΧΧΥΨΠΙῚ Οδμηοῆγθδα τὸ- 
τηϑηθῦδηῖ, ἤδβιηΐ ἰρσίίγ. δά 
ΧΧΧΠΙ πᾶνῖπὶ ΠῸΠΊΘΓΙΠῚ απ - 
46. Ομ 8|{6ΠῚ 511Π|Π18 ΠΔ ΟΠῚ- 
ΠἰπΠὶ Πᾶν ἰ ΠῚ, 4τιὰ6 οϑὺ ΤΟΥ͂, 29, 2 
ΟΠ Ππιοί, ΚΓ 58 ΠΑῚ ΠῚ ΔΤ ΘΙ 
οὐ ϑϑ πη πεν ιι πὴ ἢ ἈΠ] Θ 1 Π] Χοη. 
1.1... ἴῃ ἢΪ8. Πα ΘΕῚΒ5. ΘΡΓΔΓΠ ΠῚ 6558 
ΠΘααΪ. [Ι!τἀ4π6 γοβίαϊ, αὐ ροϑί 
οὐσαι οΥηϊθδαθ δ5868. βίδί μα Πη15 
4185 ΡΘΙΟΡ ΟΠ ποίου πῇ Πᾶν 65 ααἰπ- 
46. Αἴας ἴδοι. ἰδὲ βουϊρίαπ 
ἴαΐββθ ροίεβε καὶ ἄλλαι πέντε 
γε], δὶ 0505 [ιοθδοπηοπῖο5 4αϊη- 
46 πᾶνο5 Δα αἰ ἀἴ55θ ν οἰ πηι, αἱ 
ἀδθοθπὶ, ααθπιδαἀ ΠΟ ΠΠῚ ΡΥ] ΠΊ11ΠῚ 
βίαίπθῦαπηῦ (6, 5), Πᾶν 685 τηϊβογὶηῦ 
(εἴ. 6, ὅ. 11, 8. 19, 8), καὶ αὐὖ- 
τῶν Πακεδαιμονίων πέντε. -- 
Θηριμένει. Ἡϊο πδιδτοθι5 
πη αἰ. Οἵ, 29, 2, 4άη. 1Π| 26, 1. 
-- Πέρον. Ηπὶο 5οτιρίαναθ ὁ0Ὁ- 
βίατθ νἱάδίαν, απο Τογὰ5. ἀρπὰ 
Ἰοαυατη οἵ ΡΑΙΠΊΠ ΠῚ 5118 ΠΟ ἃρίθ 
ἡ πρὸ Μιλήτου νῆσος νοοοίαν, 
γυϊρσο ΕἸδοβ πο ποῃηϊηδίαν, ἀ6 
τὰ ἴηδι!α ΠἾΠῚΠ 4110] 56. ἰθθοῦα 
τη ΘΠ] ηἾ5856 δαηποίαί αβ8. Εββ8 
ἰηθη ργϑθίου Τδάθη ἴση 1} 68 
Παθοί ἰπβαϊαβ Ῥορο ΜΙϊοίαμα 
ἰοϑίδηϊγ Ρϑυβ. 1 88, ὅ οἱ Ρ]ΐη. 
Η. ΝΟΝ 81. Αἀά. Αὐγίδη. Αηδῦὺ. 
1.20, ὅ. ϑ8εά ,,.4 ἀοεπαθπάδηι 
Βεοκκογὶ βουϊρίπνγαμπη ρα πη απ ἀγρο- 
ΔΠλι15 ΡΥΟΧὶ πὶ οαρὶτ15 ἰηι1 ΠῚ 
[αὐαπαπδηι, οἴπὶ Πουπὶ ΡεΪο- 

Ῥοππηδβὶϊ ΜηΘίατη. τε πἀθηΐθβ ρτᾶθ- 
ἰθνθῆϊ ἀδθογθηΐ, ἱπᾶ6, βθἰϊαπηβὶ 
ΠῸΠ ΔρΡΡρυ ββθηῖ, ΑἸ θη θη 5105 
παι πι8. Δθυνὶ ροίαϊ}; ἀεῖπαθ 
Τιουτη. Οδίϊο βἰπιιβ [ἀϑῖοὶ [8 2] 
Ρτορί πα πᾶπι 6586; ΡΟῦΓΟ, ΟΠ 
ΑἸποηίθηβεβ ἃριὰ [δάρη [24,1] 
δά οδίϊιπι ρογίιαβ ὄοββθηΐ, Ρε]ο- 
Ῥοππηθβίοβ Πο0η ροίιῖ5βθ δὰ αΠ]8Πὶ 
Ῥυνγαγαπη ἰπϑα!αταπι Γάδ νἱοὶς- 
Π8ΓᾺΠῚ ἀοοράθυο, αυΐπῃ ἃ ἐοία οα558 
ΑἸΠΘπἰθηβίπαμη. ΘΟΠΒρ᾽ ογθη 7). οἱ 
ἰϑτηθη νουθὶβ ὡς ἀπὸ τῆς Πέρου 
ἐπύϑετο ἰπάϊοανῦὶ 6ο5 Αἰμθηϊθηϑὶ- 
θὰ5 ποὴ σοηϑρίοιιοβ ἴαοίοβ 6586, 
504. Π05. βοϊπμη (θ ἰΐἰ8 Πα ΠΕ ΠῚ 
ϑοσθρῖββο, ἢεηΐαθθ Πενγοάοίιβ 
Υ 125 πᾶιγαὶ [μϑυππη 5815 ΡΓΟΡΘ 
ΜΙ δεαπὶ ἰάσθυθ, αὖ Μ1165115 οὖ γοΐα- 
Βίαπη. ργαθθθαῦ εὐ ἰΙοθαμη, ππᾶθ 
ἴδοι ἴῃ ραίγαπὶ γονουίδηταν, [τὰ- 
46 νοῦθᾷ ἡ πρὸ ῆιλήτου νῆσος 
Ιαχὶπβ δοοϊρίεμάδ δαπίς. Ατη. 
Οἱ ᾿ηβα!απὴ ἴῃ 050 {ἰπογα Μ|116- 
τἀπὶ πανὶ η πὶ 5ἰίαπὶ [οἱ 8]}- 
αὐδηᾶο ἃ οοἰοηΐβ ΜΙ 65 115. οσσα- 
Ρϑίδπι}] οἰαβδϑδὶ εἱ, αὑδθὸ ὃΧχ 
ῬοΙΟΡΟΏΠ650 Ρ6. τηᾶτθ ἈΘΡΆΘΌΠΩ 
γϑοία ἴῃ σοηδβρθοίαπι ἰοοἱ, 4ΌΘΙΏ 
Ρείογοι, νϑηϊββοῦ, ἴατθ δηΐθ θυ 1 
5181, οἰἰα ηιδὶ ᾿πέθσν ΑΙ Π 1 ΠῈ ΔΤΩΡ 1115 
80. τὴ], ἱπιδυϊθοί πη οϑϑοῖ, ν᾽ ουὶ 
Ροίϊαΐβ56. δάάϊι, Αἀ Τιουὶ ποῖηθῃ 
ΘΟΥΓα ΡΟ ημἀππὶ Θογίθ ῬΥΟΡΘΗΒ05 
[ἴ556 Πρτγανῖοβ οἰΐατη οχ 564, 27,1 
ἈΡΡᾶγοῖ. Οδιίθγαπι ἀθ Τμοτὸ οἴ, 
Βίναθ, Ῥ. 488. θ8ὅ. ΡΙΪπη. ΓὟ 12. 
Υ 81 εὐ εχ τγεοθηϊονῖθυβ 
πηλχῖμηθ ἤο55. [τ ἰηθ}, ατδθο, 
Πρ, 116 544. 
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ἐπὶ Μιλήτῳ ὄντας ᾿Δϑηναίους ἐς τὸν ᾿Ιασικὸν κόλ- 
πον πρότερον πλεύσαντες ἐβούλοντο εἰδέναι τὰ 
περὶ τῆς Μιλήτου. ἐλϑόντος δὲ ᾿Δλκιβιάδου ἵππῳ 8 
ἐς Τειχιοῦσσαν τῆς Μιλησίας, οἷπερ τοῦ κόλπου 
πλεύσαντες ηὐλίσαντο, πυνϑάνονται τὰ περὶ τῆς 
μάχης (παρῆν γὰρ ὃ ᾿Δλκιβιάδης καὶ ξυνεμάχετο 
τοῖς Μιλησίοις καὶ Τισσαφέρνει), καὶ αὐτοῖς παρ- 
ἥνει, εἰ μὴ βούλονται τά τὲ ἐν ᾿Ιωνίᾳ καὶ τὰ 
ξύμπαντα πράγματα διολέσαι, ὡς τάχιστα βοηϑεῖν 
Μιλήτῳ καὶ μὴ περιιδεῖν ἀποτειχισϑεῖσαν. 

21. Καὶ οἵ μὲν ἅμα τῇ ἕῳ ἔμελλον βοηϑήσειν᾽ 1 
Φρύνιχος δὲ ὁ τῶν ᾿Αϑηναίων στρατηγός, ὡς ἀπὲ 
τῆς Πέρου ἐπύϑετο τὰ τῶν νεῶν σαφῶς, βουλο- 

Ὁ ὃ; 48η- 
ναῖοι, Φρυ 
νίχου ἀυδοὺς 
ξυνετοῦ κε- 
,“λεύσαντος, ἰ . , ε , 
ἀπὸ τὴς Μ- μένων τῶν ξυναρχόντων ὑπομείναντας διαναυμα- 
λήτου ἀπο- γεῖν, οὐχ ἔφη οὔτ᾽ αὐτὸς ποιήσειν τοῦτο οὔτ᾽ 
χωροῦσι, καὶ 

Τῇ ᾿ἀργεῖοι. ἐκείνοις οὐδ᾽ ἄλλῳ οὐδενὶ ἐς δύναμιν ἐπιτρέψειν. 

Ετέκανπ ὙΓ ὅπου γὰρ [ἔξεστιν] ἐν ὑστέρῳ, σαφῶς εἰδότας πρὲς 3 
σλξε , » ᾿΄ Π . Ε 

ουσινυ ὑὕπέδας τε ναῦς πολεμίας καὶ ὅσαις πρὸς αὐτὰς 

8 2, ᾿Δσιακὸν Ναι, 
8 8. οὗ ὑπὲρ Ρτο οἶπερ δαί. 

Οδρ. 97. 81. “Μέρου αι. Μοβαὰα. Ατ, Οἢτ., νυ]ϊσο Ζέρου. 
οὔτ᾽ ἄλλῳ" οοαά, Ἐ πα: Βεκκ. ἊΣ 5... 21: 

8 ἃ. Ἰασικὸν κπολπον. ἄδου πυνϑάνονται τὰ π. τ. μ. 
Ιαβϑ αὑτὴ βἰμπαπὶ νοῦδπη5 Ρ]Ϊηΐὰ5 Υ 
81, 112 ἤποπι Τοπΐδθ ροπῖί. Οἵ. 
ἀθ. δεο Εογρὶρ. ἄβθορυ. δπί, 1 
Ρ- 209. ἢε [880 ὑγ08 οἵ, 28, 2. 
--- τὰ περὶ τ. ΜΚ. Οἵ, ἀᾶι. 14, 2. 
88. Τειχιοῦσσαν. Τειχι- 

οὖς Δρρο!)!αύαν 0 ΑἸΠοη. Ρ. 8518. 
»Τειχιοῦντα οἱ Τειχιοῦσσαν 
Θϑη ρθη 6586 οβίθπαϊυ,,.., Οδβϑαυῦ, 
δὰ Αἰηθη, ὙΙ| 20.“ ἘΣ ΈΘῈΣ 
παρῆν, αἴξαοναι, Οἱ, Κτσαθρ. 
αν. 8. ὅ8, 2 8αη. 8. -- καὶ. 
παρήνει. Ηϑεο ρυοχίτηβ ρτδθ- 
Β΄ 6 5515 Ὡ0Ὲ δι αἀπροίοπαϑ. Νὰπι 
παρῆν... Τισσαφέρνει οδυΒ8Π1 
φομὐπεπιῖδ, ΟΣ 6Χ ΑἸοι θα 6 οοτη- 
Ῥοεῖγα ρΡᾳρηδο δνθη απ ΡΟ πουϊηΐ, 
Βϑηίθηςτ τη ἱπίογϊ θοίαπι οἰδοϊαηίΐ, 
αἰ ναὶ ΨᾺ}14, οὐ σομδουθηῦ ᾿πίθυ 
56. ἰᾶρο; 2. ὄντος δὲ ᾿4λκιβι- 

καὶ παρήνει αὐτοῖς. -- περι- 
ιδεῖν ἀποτειχισϑεῖσαν. 
Ο΄. δάη. 11 18, ὅ. 

(αρ. 327. 81. ὑπομείναν- 
τας. σιν. ἴῃ δίπά. Τῆαο. Ρ. 104 
ὑπομείναντες ταν, αποὰ 
ααδηααδπι 5ου 1 δὶ ρούμι (οὔ, 104,4, 
δά. Υ' 41, 3), ἰάπηθῃ πθοθββδγία πὶ 
ΠΟΙ 6ϑί, ΟΥ, ΤΥ 80, 2. ---ἐς δύ- 
ναμιν. Οἱ. Κυιορ. αν. 8 68, 21 
δάη. 8. 

8 3. ὅπου γάρ εεἰ. Ὅπου 
οϑιβαὶα αὖ ὟΠΠ 96, 2, Οπιηΐᾷ 
γοῦῦα ἴῃ νυϊσαία ἰΐἰὰ ἰᾳποοπάα 
6588, αὐ ἀγωνίσασϑαι ὈΪ5 Ἵπιε!- 
Ιδοίαπι οἱ δα ἔξεστιν εἰ δὰ ἔσται 
Βρθοίοί, ραίΐαί ΡῬογίυϑ. Βεά ,,ἰη 
Ῥοῦίϊ ταϊϊοῃθ ΠΟΠ ἐπι! 6 βἸτατ, 
αυἱὰ νοῦρᾶ μκαϑ' ἡσυχίαν παρα- 
σκευασαμ νοις [80 ΑΌΤ, αη8 οὐπὶ 
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ταῖς σφετέραις, ἱκανῶς καὶ καθ΄ ἡσυχίαν παρα- 
’ ΒΕ, , ’ σχευασαμένους ἔσται ἀγωνίσασϑαι ὅπότε βούλον-- 

, -» ᾽ -» γχΟ ": 9 , ται. οὐδέποτε τῷ αἰσχρῷ [ὀνείδει] εἴξας ἀλόγως 
3 διακινδυνεύσειν. 

» ὭΣ δ » 

ναυτικῷ μετὰ καιροῦ ὑποχωρῆσαι. 

8.2. παρεσκευασμένοις γί. 
αι., παρασκευασαμένοις ΤΟΙ 4]. 

ἐξέσται ρτο ἔσται αι. 6Χ ἱπίθρρυ. 
ὅποι τε βούλονται γαΐ., τϑααϊ ΟΠ], 
ὀλίγωι ῬΓῸ ἀλόγως Χαϑὶι. 

ἱκανῶς καί ἰηνῖτα οοἸ]οοδιΐοπο δὰ 
ἔξεστιν ἐν ὑστέρῳ τεϊαία} 510] 
νοι ϊηὺ (αἱ σοσ πον 55θηΐ, ..- 
ὯῸΟ ΒΌΘΔΓΠΠΙ . .. 267 οΟἶϊιπι 
Ἰη5ίγ αἰ Υ  Π] ΠῸΌΠΊΘΓΟ 86- 
γψοΥβι5 δἂἃ5 οογίδπαυτη 65- 
5 61). Ἡ 61 1π|.; αυΐ ἐχραηρθη- 
ἀπηὶ 6558 ἔσται σΟὨ ΘΟ, 40 ἀεἰείο 
δὰ πρὸς ὁπόσας ... σφετέραις 
εχ ἀγωνίσασϑαι ΠΝ ἀγω- 
ψιστέον [νε] ροιίιι5 ἀγωνεοῦνται]. 
Πα ΒΕΘΚΚον οἱ ΒΙοοπιῖ, ἔσται 
ἘΠΟῸΪΒ ᾿πΟΙ βου. .,,) ΗΘΙ πα ΠΪ 
δ θηἀδίϊ0 ῬυΟθδΥΪ ΡΌ5586 ΠΟ νἱ- 
αἀδίαῦ; ΠΔΠῚ 4110 Ρδοίο ᾿ΠΧΘΥΪ5 
ἔξεστιν ... εἰδότας . . παρα- 
σκευασαμένοις ἀγωνίσασθαι" 
Βτοά, ,; Μ411 πὶ παρασκευασα- 
μένους (γε παρεσκευασμένους) 
ἀγωνίσασϑαι 51η6 ἔσται, πἰβὶ ρο- 
τἰἶἰὰ5 ἀοοπάαπι ἔξεστιν.“ ΠΟΥ. 
Ατηοϊάπ5β ἀθηϊαιιθ ᾿ποθυ ἢ} γ6}]- 
φαΐξ, αἰγαμπη 5ΟΙΙΡΙΟΙ, ἔξεστιν 
ΔΠ ΘΟ 551558 ΟὈ] τι5, ἔσται ΡΤΔΘίον 
ποροδδἰίαίοπι δἀἀϊΐδβοί 8ῃ ἀγω- 
φίσασϑαι ὈΪϊ586 οσοσ᾽ία πη ππὴ 6556. 
Ῥρίπηατα ἀΡΡΆΓΟΙ ἔσται Ρτὸ ἐξέσται 
ΥἾΧ ἸΠΈΘΡΡΓΟΙΙ {δαὶ ΡΟ556 οἱ ἤθη 
50] πὶ ρΓορίον ἐν ὑστέρῳ, βεᾷ 
δια πὶ Ῥγορίου διακινδυνεύσειν, 
Διοα οἰ βάθη (6 ΠῚ ΡΟΣ ἷ5 δῖ, [ατα- 
γτη ἔσται ϑογνδηάυτῃ οἱ ἔξεστι 
ἀδ] θη ἀτιπὶ 6586. Ἰδεῖπᾶς παρεσλευ- 
ἀσμένοις αὖ δα ἱκανῶς ἀρ. ΠῚ 
εδῖ, ἴα δὰ καϑ᾽ ἡσυχίαν ρϑταπη 
οΟηνΘηΪ, Ναπὶ ἀἰοὶ δ]14 15. ρο- 
ἰεϑὲύ οὰὐπὶ θοηἃ ρΡ806 θ6]} πὶ 
Ρᾶναν 886, 868 δὰ 6] Π} πὴ οἷ τὰ 
θοπἃ ρΡᾷσε ρᾶγϑίι8 6558 (- 

οὐ γὰρ αἰσχρὸν εἶναι ᾿4“ϑηναίους 
ἀλλὰ καὶ μετὰ 

ΟΙ. Νβι., παρασκευασμένοις 
Οὗ, δά. 

Οἱ, δάη. 
Ο΄, δάη. 

ορίογέ σογιϊδίοὶ 861) νἱὶχ 
Θοπητηοο αἰοϊίαν, Ταμῃ [θη 551 π|ἃ 
ταυίαιῖοηθ παρασκευασαμένους 
ΒΟΥ ΘΠ 11ΠῚ 6556. ΡυὐδΠλι15; ΠΤ 
οἷι5. 4ᾶπὶ ἢΐο βίαια πη ναγ θίδτ 5 
ΘΧΘΠΊΡ Ια ΠΟ ΠΟΥΪΠη5, [)6 γε γθῚ5 
ἀεπίηπε ὅποι τε βούλονται, 486 
5015 γαῖ. Παροθῖ, ΘΟΏΒΘΠ ΪΠΊ15 
αὐϊάθπη ΟἸΠὶ ΟἸδββθμὸ 68 ΟΠ 
ῬοΟββθ6 τοῖο (ατᾶὰ δηϊπὶ ἀθ 
ὁαυ88 δἃ δαβουὶρίἃ ε5886. ἰπαὶ- 
ΘΘΠ1115 5), 564, Ἰοθί γθνθυὰ ὅποι 
βούλονται εἰσηϊβοοι α00 88 
ΟΟΠνΟΓίοσο ψοὶϊηΐ, ϑβθηίθης 
Ροίΐὰβ 'ᾧθὶ ρυρσηᾶτο νοὶ ϊπηϊ 
Ροβίαϊαί, οὐ τϑυῖοῦ απθπὶ ἢϊὶς 
ΟΙ455. δά πη τέ ραγιϊοαϊδθ 5808, 
ἀθὸ α'ο οἵ. Κυθῆπ, ἀν. πιᾶχ. 
8 ὅ19, 2, ἀρὰ ΤῊ. αυϊάοπ) πα8- 
4δ πη Θ.Ι8 [ΠῚ ΒΟΙΠη115. ᾿Πν ΘὨΪ(ΠΓ, 
ΤΙίααπε ὁπότε βούλονται τεοδύταϊ- 
τλι5 ἰάαπο δὰ ἀγωνίσασϑαι Ρει- 
ἀπουθ νΟἸΠΙΏ}1Ι5, -- τῷ αἰσχρῷ. 
Οπιΐῖ550 ὀνείδει, απο ἀε]. Κταθς 5. 
δρίϊ5. οἱ Ρυδδβίαβ ΡΕΡΥ Πἰομς 
Ἰοααῖϊιαν, Νδη) 586. πα η 4 υ8πὶ ἀἰοῖς 
τοὶ (1. 6. γθοθάθηβ!) ὑπρρ᾽ τὰ] Ποῖ 
ἀν] δ η 6 πὶ ΡΥ ϑοίθγ γί! ΟΠ 6 ΠῚ ρου ]- 
ΟἸΠτδιαΓαΠ 6556: Γϑοθάθυθ θη ΪΠῚ 
ΠΟ 6558 ἰυγρθ αὶ ΟρροΥαΠΠη 
Βὶ -αί, 46 ουἷΐπ5 βΒϑηϊθηίδο βαῦ- 
{παι αἀάϊιο ὀνείδει ἀοιγα ταν, 
Ελ γϑοίθ ΟΪαββ. τηοηθί τιϑ᾽ζατ Πὶ 
6558 ΤΙπογάϊαὶ τὸ αἰσχρόν (8 8. 
ΠΙΑ,.,40 Ν 106;.83: 1105. 11 6): 
ὄνειδος Δα 6 ΠῚ ΡΓΆΘίοΥ μαμ6, Ιο- 
ὁὰπὶ ἀρὰ ΘΠ] ΠῸΠ ἰμπΥΘηΪΓΪ, 

5 ὃ. μετὰκαιροῦ. Οὗ, δάη. 
ΥἹ 88,1. -- ἀλλὰ καί. Ο᾽ἁ, δάη. 
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ὁτουοῦν τρόπου αἴσχιον ξυμβήσεσϑαι ἣν ἧσση- 
ϑῶσι᾽ καὶ τὴν πόλιν οὐ μόνον τῷ αἰσχρῷ, ἀλλὰ 
κὰν τῷ μεγίστῳ κινδύνῳ περιπίπτειν" ἡ μόλις ἐπὶ 
ταῖς γεγενημέναις ξυμφοραῖς ἐνδέχεσϑαι μετὰ βε-- 
βαίου παρασκευῆς καϑ' ἑχουσίαν, ῇ πάνυ γὲ ἀνάγκῃ, 

προτέρᾳ ποι ἐπιχειρεῖν, (ἦ) που δὴ μὴ βιαζομένῃ 

8. 8. ἡττασϑῶσι αι. 
ἀλλὰ καὶ. περιπίπτειν οοαά., πἰδὶ αποᾶ παραπίπ- 

τειν Οἴν. ϑ6ὰ τοβϑ Τπύανὶ (ΘΠ ΡΟΥ5. οϑύ ρδυίτον αίᾳπο ξυμβήσεσϑαι. 
Οὗ. 514}. Ουδοδβί. βγατηπι. Ῥ. 6. 

μόγις “οάά. Ιοπσο ρἱανγίτηῖ, Οἱ. βα, ΝἼ 40, 8. 
καϑ' ἑκουσίαν οηι. Ὁ, Ε΄ αν, Τδὰν. Εἰ, 4 οπηϊβδίομθ Ῥυοθαία 

Ῥοῦν. ἀοίπάθ καὶ πάνυ γε ἰοσὶ νυ]ῦ. 568 καϑ᾽ ἔκ. ἰογιδνθ οὐἵα 6586 
415 το! εν: ΟἿ, Ἰρῖσαν αᾶπ. 

ἀνάγκῃ οἴη. γαῖ. 
που Ναῖ,. πῇ ΘΟ0ΥΥ. 

οαίαν, 40 ἱπηρθίμ5 αἰνϊ σαίαν, 
ποῦ δεῖ δ εῃ. Ἰπβπο: 

ΠρηῚ τοοίδμι, πῶς δὴ Ὁ 
γ6Π4πὶ. Οἵ, δάη. 

1 0) εθε»- 1.2. δ ΟΣ ΚΈΤΩΙΣ 
ἡ σσηϑὦσι. Ονάο ΨΥ ΟΣ ΠῚ Πἶο 
ἐβὲ: ἀλλὰ καὶ αἴσχιον ξυμβη- 
σεσϑαι (56 ἰὰ ρμο(ΐτπ5 ἰὰν- 
Ρ᾽ θΥ 6Υ ΘΠ ὑαΡ α ΤῊ), ἣν μετὰ 
ὁτουοῦν τρόπου ἡσσηϑῶσι. 
Αἴσχιον αἰγιτη. δανουθῖππὶ ἰἶο 
βδὶῦ ἀη δαϊθοιίσ αγη, ἀπ᾽ αγὶ ΡΌ5586 
Δρρᾶγοῖ εχ δάπ. 92. βεᾶ δὰ 
αἰσχρὸν εἶναι τηδρὶβ. δαϊδοιϊντπι 
φοοηνθηϊί. 1)6 ΘΟΠΙρδΥδεῖνο ὍΝ 
αάπ, 1 40, 1. Μίᾶεταά ἰηβοϊθητιβ 
Ροβίίαπι (οπὶ 101 πὸ 18]10118 
τρύπον, τρύπῳ, ἐκ τρύπου αἀϊ- 
οδίαν) σοποϊηἰία.} οὐἱσῖπ θη ν᾽  6- 
τὰν ἄεῦετα. - ἡ μόλις οὐπς 
ἐπιχειρεῖν. Τιαίϊπα ἀϊχοιῖβ: 
οαἱρνορίου οἰδ4 65 (1π 5᾽- 
ο1118) δοοορίαᾷβ νἱὶχ ἰἴθετθ 
σα ἔἰὺ ἀρρϑαϊδίῃ 81ᾶ 
Βροπίθ δύ (βὶ ἰδ] ἀρρανδίι 
οδν θα) τᾶ σπ ἃ ἃ ἀπὸ τι πὶ Π6- 
οοβϑϑιίαίθ οοδοίδε. φρτυϊοτὶ 
αἰϊᾳι 5. (ρτορν. δἰΐοα 1) δ6 - 
στοαὶ, Ὅε ἐνδέχεσϑαν εὐτὴ 
ἀαῖϊνο οὐ ᾿Ἰηπηϊῖνο, πο, αὖ 4|10] 
δρυὰ Τῆ6., οαπὶ δοοα5. οὐ ἰμἤηἶ. 
Ἰπποίο οἵ, ἜΓΝ Ηϊον. 4, 9. Ρβειαο- 
Ῥειποβίῃ. ΧΧΥῚ 4; ἀβ ἤ ρῖτὸ 
εἰ δὲ μὴ ροβῖίο δάη. Υ' 68, ὃ. 

(855., πη ΟἹ. εῃη., ποι οἵὰ. Μ. διρηὶῇ- 

ΟἹ... ἱπδρίαμη ρυορίου. ἰὑταηβιαη] ἴῃ οὐδιῖο- 
.) σπουδῆ Τ., σπουδὴ Β. Ὁ. Ε, ποῦ δὴ 

Πεκαϑ᾽ ἑκουσίαν νοΥθῖβ νἱά. 
Το. 84 ΡΏνγη. Ρ. 4. Ξ- 02. που 
δὴ εν ζέναι. Νυϊραίαμη ποῦ δή 
581 ΘΟΥΙΩΔ ΗΠ 6β8οί, ἱπίθυροσδιϊο- 
ηἾ5 βῖσθπο ροϑί ἰέναι Ῥοβῖὶίο ῖο ἴῃ - 
ἀογργθιδπάτιτη οβϑϑοῦ: αὐτὰ ἰσὶταΥ 
γαϊίΐοπο ποὴ οοδοίδθ ᾿ἴδοτα 
(ἐνδέχεσθαι Θδυΐπι 6Χ βιρουϊουῖ- 
θε5. τϑρϑίθμ απ} Ρ θυ σα ἃ 518 
ΒΡοπίθ βιβοίρετοΐ Βεᾶ Ἰϊοϑί 
ποῦ ἰηίοτάππι ἰάοπι ατοὰ πῶς 
να!θαὶ (οἴ, Ηετοά. ΠῚ 11. 850}"- 
ΑἸ. 1100), αυδπαθδηι δἰ 5. τοὶ 6Χ 
ἴρ50 ΤΙ. θχθηιρία ποὸη 58ηΐ δ]]δίὰ, 
ἰδ πγθη Αἰ ΘΟ ΒΟΥ ρ ΟΡ Θ0η- 
βιιθίμαϊπ8. ΠΟ ΘΟΙΠΡΓΟθδίιΡ ἰῃ- 
Βηϊνιβ ἴῃ Ἰηϊουγορσαιίοηθ ΟὈ] αι 
Ῥοβίίιι5 (αβευππίαγ. ΡοΪγΡ. ΙΧ 
48, 8. ΡΙαι. 865. 64, Αὐἱϑια. 
Ιρ. 278), φυδίοτη ἢἷο βαθδυαϊνὶ 
ΠΘΟ65586 δδϑί. Ο, Καρῃη. τ, πηὰχ. 
8. 414 6η. 1. Ιίδαπο ΤΠἰηᾶαν πῃ 
Βθουτὶ ῆ δαἀαϊαϊπηι5, απὸ ΘΔ 6Π1 
ογαιίοπῖὶβ σοπίονιηδιίῖο οἰποίίατ, 
4πληὶ ΠαΡαΪπι8 1 142, 8. ὟΙ 
δ 3: Ὑδ1 ο αἀπ Μα!Ἂ Μααν. 
ἴῃ Αἀν. οεἶϊ. ΤΡ. 838 οὐ δὴ, 
π60. ψοτο, οαΐπβ 50 Ῥοϑβίὶ 
ἜΧΟΙ ]ἃ ἀοβἰ ἀθυϑτηιι8. --πἡ βια- 
ξομένῃ γε. 8 αϑαϊτα νε}15 καὶ 



ΕΤΟΣ Υ. ΘΕΡΟΣ. (ὙΠ 27.) ΤΝ 

γε πρὸς αὐϑαιρέτους κινδύνους ἰέναι. ὡς τάχιστα 
δὲ ἐκέλευε τούς τὲ τραυματίας ἀναλαβόντας καὶ 
τὸν πεζὸν χαὶ τῶν σκευῶν ὅσα ἤλϑον ἔχοντες. 
δ᾽ ἐκ τῆς πολεμίας εἰλήφασι καταλιπόντας. ὅ 

[κέ 

πῶς 

κοῦφαι ὦσιν αἵ νῆες. ἀποπλεῖν ἐς Σόμον, χἀκεῖ-- 

εν ἤδη ξυναγαγόντας πάσας τὰς ναῦς τοὺς ἐπί- 

δπλους, ἤν που καιρὸς ῃ, ποιεῖσθαι. 
χαὶ ἔδρασε ταῦτα᾽ 
μᾶλλον 

ὡς δὲ ἔπεισε, 
καὶ ἔδοξεν οὐκ ἐν τῷ αὐτίκα 

[ν 9 ; “ , 9 Χ Ἁ 

ὐστερον οὐκ ἐς τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ 
’, ᾿) 5 ’ - 

οἐς ὅσα ἄλλα Φρύνιχος κατέστη οὐκ ἀξύνετος εἶναι. 
ἃ . ἢ 3 κ 9 τ καὶ οἵ μὲν ᾿4ϑηναῖοι ἀφ 

ω ’ 9 ᾿ ’ 

ἑσπέρας εὐϑυς τουτῷ 
-» στ “» , -»Ὕ ’ 

τῷ τρόπῳ ἀτελεῖ τῇ νίκῃ ἀπὸ τῆς Μιλήτου ἀν- 
ἕστησαν., καὶ οἵ ᾿“ργεῖοι κατὰ τάχος καὶ πρὸς ὀὁρ- 
γὴν τῆς ξυιφορᾶς ἀπέπλευσαν ἐκ τῆς Σάμου ἐπ᾽ γὴν τῆς ξυμφορᾶς ἀ: ἧς Σάμ 
οἴκου. 

8 4. εἴη ρῖο ἢ οπιῖπθβ ριδοίον Καῖ. 

ἄνευ βεβαίου παρασκευῆς, νἱάθ 
δ η 1 50; 2: 

ὃ 4, κοῦφαι, ἜΕΧροάαϊίδ6. 
Οὐ 57) 1: 

8 ὅ. καὶ ἔδρασε ταῦτα, 
οἰϊατη Ρουθ οὶὶ ἢδθο, αυἱροίςα 
5ΌΤΗ ΠΊΔΤῚ ΓΘΓΠΠῚ ᾿ρ056 ΔΤ] ΒΓ ἢ 8. 
6 καί νῖά 6 δάη. 1938, 4. ν δύση 
6588 ποαυῖξ ἔδρασαν, ατιοῦ 1]. ἀ6 
ΔΜ Ί]δπ,. - ΜοΘΙ ΘπἀοΥ Ὁ ἴῃ. Ἠδθγπ,. 
ΧΙῚ ρ. 8386 εοηΐϊθοϊ; Ὡδη] 516 
καί ἴππι}]6. οβϑϑοί, τἰὖ τθοίθ δηϊ- 
πη άἀνογεῖς Οα55. θυ ἢ 5. 51Π|1}}65 
ἸΙοςο5 1198, 4. ΙΝ 8, 9. ὙΙΙ 60, 2. 
ΜΠ Α. 8. .4..--Ἠετγοῦ; 1.79. 
ὙῊ 128, υϊθι5 ἀρρᾶγοὶ ἴῃ {4115 
Βα θ᾽ Θοιατη 8Ρο40-}5 γεροιὶ ἐχ ρτο- 
ἰαβὶ. --- οὐκ ἐν τῷ αὐτίκα 
μᾶλλον ἢ ὕστερον ΡΓῸ ἰπίου- 
Ρυθιαίΐοπθ ᾿ἰπηϑϑαπθηί πὶ οὐκ ἐς 
τοῦτο .. . κατέστη ἴάοηι |. 1. 
᾿ιδνεί, ἀδοθρίιβ ρυοσα! ἀπθῖο Θ0Π1- 
πηδίθ, απο Δηίο δ ροϑί ὕστερον 
Ροηὶ βοίεθαι, ϑὅ8ὰ πὸ δῖος αυϊάθπὶ 
Ἰάθπη ἷ8 ἀϊοϊίυγ, ΝΠ Ργϊοτα 
γογθα 5᾽ σα ἤοαηΐ, 4π0 ἰοπηροῦθ ἰὰ 
μά ]οῖπιπι [δοίιπη 511, ΡΟβίθυῖ γα, 

Οἵ, απ. ὙΠ 48, 8. 

δὰ 45. γ65. ρϑυππθεῖς, ΠοΙοίο 
δαΐθηη ΟΟΠΊΠΙαΙΘ6 ἤδθο ονδάϊὶ 56η- 
ἰοηϊϊα: πὰ] 0 πιασὶβ 4Ὸ 8 ΠῚ 
0 6 5ίαύϊπι ἐδ] ΡΟΥΘ ρΡοβίθᾶ 
ΡΗΥΥ πο α5 πῸὺη 50] πὶ ἴῃ 
ἢ δος γθ, 864 οιϊδπὶ ἴῃ οπιηΐ- 
θῈ5 4115, αΠτἃ5 βιβορρῖί, 
ν 5085, 68. παπὰ ᾿ρυπη 6 ἢ 5 
6556. "Πα ἐς οἵ. δα. Κ 75. 95 
ἀθ οὐ μᾶλλον ἤ Νν 8, 8. ΥΠ| 
48, ὅ. Πῖμο. Ρουξρίοί τον ἔγαβίγα 
Κιΐορ. οὐδ᾽ ἐς ΡΙῸ οὐκ ἐς οοηϊο- 
οἾἶ556. -- κατέστη. ΘΕΟΙ͂Ν 

86, ἐφ ἑσπέρας. Οἱ, ἀὰπ, 
ὙΙ29, 2. --ἀτελεῖ τῇ νίκῃ, 
π ἢ ἀπ πὶ ΟΠ Βα͵Πηᾶῖα νἱὶο- 
τονῖδ, 4τδηὶ 2ὅ, 4 γϑρουίανγδηί, 
Οὐπὶ ἄϑι. οἴϑοῖς Κυπορ. οοπἔενι 
Ν 18.1 ἤσσῃ ἀπεληλυϑότων. 
ᾶαὰθ ΠΟ ΟΡ(15 65 ἐπ᾽ ἀτελεῖ 
τῇ͵ νέκῃ ἐοηῃΐοοιο, --- πρὸς ὁρ- 
γήν. Οἵ, δάη. ΗΙ 48, ὅ., γγ6π6- 
αἰνὶ 4101 δὰ πρὸς ὀργὴν δααϊιὶ 
ΠΟῸῚ πΠΊΘΙηΪηΪ,. Κνυιιθρ. 568 
εἴ, ΡΙαί. Τιοσρ, 98δ8 ἐμπιπλὰς 
ὀργὴν κακῶν ἕστιαμάτων. 
[γατὶ ουδηΐὺ 46 οἰδάβ 236, 8 δοςθρίδ, 
πα ἰοἰβοὶ ΠΟῚ ΡΟΒβδθηι, 
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ἔπειτα δῖ Πε- 28, Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἅμα τῇ ἕῳ ἐκ τῆς ι 
»λοποννήσιοι Ἴασον ᾿αβόν. Τειχιούσσης ἄραντες ἐπικατάγονται, καὶ μείναντες 
τες καὶ .4- ἡμέραν μίαν τῇ ὑστεραίᾳ καὶ τὰς Χίας ναῦς προσ- 
μόργην ξω- λαβόντες τὰς μετὰ Χαλκιδέως τὸ πρῶτον ξυγκατα- 
γρήσαντες 

τοῦτόν τε καὶ διωχϑείσας ἐβούλοντο πλεῦσαι ἐπὶ τὰ σκεύη, ἃ 
τὸ πόλισμα Τισε φέρνει ἐξείλοντθῃ ἐς Τειχιοῦσσαν πάλιν. καὶ ὡς ἦλθον. 5 
παραδιδόασι. Τισσαφέρνης τῷ πεζῷ παρελθὼν πείϑει αὐτοὺς ἐπὶ 
ἢ πρό δρετος Ἴασον, ἐν ἡ ̓ “μόργης πολέμιος ὧν κατεῖχε, πλεῦσαι. 

καὶ προσβαλόντες τῇ ᾿Ιάσῳ αἰφνίδιοι καὶ οὐ προσ- 
δεχομένων ἀλλ ἢ ̓“ττικὰς. τὰς ναῦς εἶναι αἱροῦσι" 

καὶ μάλιστα ἐν τῷ ἔργῳ οἱ Συρακόσιοι ἐπῃνέϑησαν. 
καὶ τόν τε ᾿“μόργην ζῶντα λαβόντες [Πισσούϑνου 8 
νόϑον υἱόν, ἀφεστῶτα δὲ βασιλέως] παραδιδόασιν 
δ, ἘΠ ΕΘΡΠΙΡΙοι Τισσαφέρνει ἀπαγαγεῖν, εἰ βούλε-- 

ι) βασιλεῖ, ὥσπερ αὐτῷ προσέταξε, καὶ τὴν Ἴασον 
ἐξ ἰου ἡἘῈ, καὶ χρήματα πάνυ πολλὰ ἡ στρατιὰ 
ἔλαβε' παλαιόπλουτον γὰρ ἦν τὸ χωρίον. τούς τ᾽ 

Οαρ. 38. 8 2. τὰς οΠ|. ΟἸἼΠ65 ρΥϑθίον Ἧαί, δα 5 σῃἰ Ποδπίαν 
ΘᾺ 6 Πᾶν68, 485 85] ἱποοὺΐδ 6 Θοῃ Βρ᾽ οἱ αΡ 8 πί. 

(ᾶρ. 98, ὃ 1. ἐπικατά- οοίαι πιδὶϊ, νοὶ, ἃνπδπιθηΐᾶ, 
γονται, ρΡοΒίθα (ϊ. 6. ροβί 
ΑἸΠΘΗἸΘηβἴτπὶ αἰ ΒΟ 5511) ἃ ἢ Ὁ 6] - 
ἴα πὸ (Δα Μιϊεύιπι). Οἱ, δάη. ΠΙΡ 
49, 4. -- τὰς μετὰ Χαλκι- 
πως. ,ξυγκαταδιωχϑεί- 
σας. σίρε ΟἸΟΛα ΠῚ ἢᾶν65. οἱ 
ΒΙΠ1}] οατηῃ 115. ΟΠ] οἰ διιπὶ οἰ υδαῖθ 
ἡᾶν65 Ῥϑὶορομηθϑίαβ, 485 ΟΠ] 5 
πϑα015 σοΙηΡ] ον αγαΐ, ϑυγοτ  ὈΪ ΟΠ 14 65 
εὐ ΤΠγΆβυοΙοβ 17,. 8 Ῥθιβθουμ 
Βιιηἰ, [ΤΆ 488 ξυγκαταδιώκειν 
μετά τινος Ἰιἷο ΡΑΡΙιογ ἀἰοίαπι 
εδί δίαιια ξυγκινδυνεύειν μετά 
τινος 24: ιὅ; αδὶ οἵ. 54. -- τὰ 
σκεύη, Β ἐξείλοντο, ἵπ ρ6- 
ἀἰϊτηθ πίδ, αἀἀ8 Θ ΘΧΡΟΒΠΘΓΘΗ ἵ. 
Ἐξαιρεῖσϑαι δϑί νῸΧ 50] Π1η}85 
ἀ6 πον. Οὗ Ὑ1Π 90, ὅ. Ηδγοάοί. 
ΙΝ 196, Χοη. πᾶ}. ΠΝ 16. ,, Τὰ 
σπεύη 5αηϊ ἵπιρ 6 ἀϊπιθη τὰ νοὶ 
αΐΘ ἢ 51118ἃ, 4086, Π6 ΠΔΥ͂ΘΒ ΠΙΠ15 
Θτανδγθηΐαν, ἃπίθ Ῥγοθ] πὰ ἀ6- 
Ῥοπουδηΐαν, Ιιὰ, 27, 4.“ Η δ 80 Κ. 

ΟἿ Χο η. Ηἴἶβυ, ατ.[1,18. ΝἹ 2,217." 
Ἄττῃ, Βθοθηθ ον θ5. ἐθπηρουΐθιι5 
ἀϑιλὶ π1040 διτηδιηθηία δηΐθ ριι- 
Θη88 Πᾶν 8165 50] θυδηί, Ὑἱά. ἤγδκ. 
88 Ἴων, ΟΕΧΧΤΊ,.49...11. ἐς 
Τειχιοῦσσαν πάλιν ΘΕ ΠῚ 
πλεῦσαι ἴῃ. 

8 2. Ἴασον. 6 πδὸ ὑγ08 
ἰηο ΜΙϊοίαπη οὐ ΠδΙΣοΥ πᾶ 5511Πὶ 
ἴῃ γδοθβδῖι δἴηϊβ ἴδ β81οῖ δία οἵ, 
Ροϊγυ. ΧΥῚ 12, 1. ΕΟΥΌὶο. αθορν, 
δηῖ, ΠΡ. 915. -- ᾿ἀμόργης. 
Οἤ, ὅ, ὅ. --,κατεῖχε. Ῥον,: 
οοηὐϊηθθαί, ν]ά. 8δάη. Ιν 88, 3 
οὐ ὙἼΠΙ 100, 2. -- ἀλλ᾽ ἤ. Οΐ. 
86 ἢ. ΠῚ 71: 

8 ὃ. βεουδα γϑοίθ 46], ρει. 
Ναηι ᾿ἰοοὺ ΤῊ, πἴο δὰ ὑδρθίθυβ 
γο θεῖ, αὐᾶθ ἰᾶπὶ ὅ, ὅ ᾿η6]οᾶ - 
νϑυαὺ, ἰϑδηθη 8 2 δοο δἀάθηάᾶ 
δρϑηῦ, Ὁ] ὈΥΪΠ.1ΠῚ ἴῃ ἢδο ρΡᾶγίθ 
ΑἸΠΟΓΡῸΒ ΘΟΠΙΠΙ ΘΙ ΟΥ̓ ΔίαΓ, --- πα- 
λαιόπλουτον εν. χωρίον. 
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ἐπικούρους τους περὶ τὸν ᾿“μόργην παρὰ σφᾶς αὐ- 
τοὺς κομίσαντες καὶ οὐκ ἀδικήσαντες ξυνέταξαν, ὅτι 
ἦσαν οἱ πλεῖστοι ἐκ Πελοποννήσου" τό τὲ πόλισμα 
Τισσαφέρνει παραδόντες καὶ τὰ ἀνδράποδα πάντα, 
καὶ δοῦλα καὶ ἐλεύϑερα, ὧν καϑ'᾽ ἕκαστον στατῆρα 
δαρεικὸν παρ αὐτοῦ ξυνέβησαν λαβεῖν, ἔπειτα ἀν-- 

δεχώρησαν ἐς τὴν Ὠιίλητον. καὶ Πεδάριτόν τὲ τὸν 
“έοντος ἐς τὴν Χίον ἄρχοντα “ακεδαιμονίων πεμ-- 
ψάντων ἀποστέλλουσι πεζῇ μέχρι ᾿Ερυϑρῶν ἔχοντα 
τὸ παρὰ ᾿ἡμόργου ἐπικουρικόν, καὶ ἐς τὴν ίλητον 

“αὐτοὶ Φίλιππον καϑιστᾶσι. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 
29. Τοῦ ὁ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος, ἐπειδὴ τὴν 

Ἴασον κατεστήσατο ὃ Τισσαφέρνης [ἐς] φυλακήν, 

ἘΈΖ: 
ἃ ὅ. 

Ορρίάππι ναίοτὶ 
ΟΡαΪοπίαπὶ [Γἰνὶϊ νουθῖὶβ ἂρ- 
Π6 1165: ΟἵΥ ΒΟ 195: 

8.4. ξυνέταξαν. Θ᾽πη} 8] 
σφίσιν αὐτοῖς ΕΣ 5Ὀρθυϊουῖθ 5. 
-- τὰ ἀνδράποδα, τοὺς ἂν- 
δραποδὲσ ἕντας. --.κκαὶ δοῦ - 
λακαὶ ἐλεύϑερα. Ποατίίουϊο 
Ποη ἰΐογαίο οἵ. δάη. ΥἹ 40, 8. --- 
ὧν δεπεδιϊνιβ ῬγΘΟΪ οϑὺ τοὶ νο- 
η8}1} δάμιθίιαβ, Οἷ, Κυαθσ, ἄν. 
8 47, 17 δάη. 4. -- στατῆρα 
δαρεικόν., »» Εἰσὶ μὲν χρυσοῖ 
στατῆρες οἵ δαρεικοί" λέγουσι 
δέ τινες δύνασϑαι τὸν δαρει- 
κὸν ἀργυρᾶς δραχμὰς [4ττι- 
κὰς] εἴκοσι. Ἠάατγροογαί. ἴῃ Ζα- 
ρεικός. Ιάεπι ἀρρᾶγοι εχ Χρη. 
Απμδῦ. 177,18.“ Αὐτὴ. ΟΥ, Βοθοκῃ. 
Οαδεβί, τηθίγοὶ, Ρ. 180. Δ ΔΟΠ 51). 
Ἀπίϊαις κατὶ Σ ΤΙ Ὁ. δ7. ΗΘ Ί50Π, 
Μοῦ]. ρΡ. 218, -- καϑ᾽ ἕκασ- 
ΣΟ» 2:.6: ἑκάστων. γιά. 44η. 1 
64, 8. -- ἔπειτα. Οἱ. Κυπθρ. 
α΄. 8 ὅ6, 10 Δα. 8. 

ὅ. τὸ παρὰ ᾿Αμόργου 
ἐπικουρικπόν. Περὶ ᾿ἡμόργην, 

αὐτοῦ οοἀά. Οἵ, 8ᾶῃη. 

ἔοτγίπη8ἃ 

αὐ ὃ 4, πιαϊυϊὶ ΑΘ. Ροτι. Αἱ 
οἵ, δάηῃ. Ἦ ΝΊΚΑΙΣ Ἐπι- 
κουριχόν αἱ ὙΠ 2ὅ, 1: -- αὖ- 
τοί, ἱρϑβϑὶ Μιοίο Ρυδοίοοογαηί 
ΡΒΠΙΡΡα ΠῚ, πο Πϊββατη ἃ [.866- 

᾿Δμόργην τὸν Πισσούϑνου Ναϊι. 6ὁΧχ Ξιροιϊουθ5, 

ἀϑοπιοη 5. Πα π6 αὐτοί ορρο- 
βίθατη θϑὶ γϑυ 5 Τακεδαιμονέων 
πεμψάντων. Τάθπι ἴθοῖς Βνιαβὶ ἃ8 
ΤῊ 152. 9. Οὐοῦ! ἀπ ΟΟΠ6: ΘΕῚ 
αὐτοῦ ἴιὰ ἀοίαπαϊ! Ατη, ΠΩ ΟΣ 
Δάν ου50 Ροβί αι πὶ 6586. αἰοαῖ 58- 
Ρϑυϊονὶ ἀποστέλλουσι; ΡΠ ρριιπι 
ἽΠ|6 τδπιβπθῦθ ἱπθθηΐδ8 605 Ῥτδο- 
ἔδοϊββθ Μιϊοίο. ὅθ ἀδ 500 δά- 
αἰξ γοϑ μ 6γ6 προ ηἴ65, αυοὰ 
ἀρὰ ΤΊ, ποι Ἰθρίθιγ. Ουϊ νθγῸ 
ἐς Μᾶέάλητον αὐτοῦ ἰπηρεηϑἰα ἀ6- 
ἴθπαϊε 1. Ηογθβι. δάν. 0". Ῥ. 35 
ΘΧΘΠΊΡΙἃ αὐτοῦ γῬτο αὐτόσε Ρο- 
5111 αἴΐογγο ἀθροθαι. Νϑοὸ αυἱο- 
408πὶ ναϊθὶ ααοα (455. ἀἴοῖν αὖ- 
τόσε ΠΟΙ Ορτι5 6556, αυἷᾶ ἀμ 65 
ΤιΑοοἀδοιηοπίουατη, 4 αὶ ὮΙ ΡΡ ΠῚ 
ΜΙΙοίο ρυδοίθδοθυ!πῦ, ἴῃ ἰρ8ἃ Μὶ- 
Ιδιὸ Γαθνῖηι; Π8 ΠῚ ὨἾ ἢ] Ο Πηΐητι5. ἱρ- 
51 ἐς τὴν Μίλητον {πὰ ρο5- 
τα]αῦ; δαΐ Θηἶπὶ ἐς τὴν ηίλητον 
αὐτόσε δὺς ἐν τῇ Μιλήτῳ αὐ- 
τοῦ 5ογὶ θη πὶ ογαί, ἀ6 πὸ αἱ- 
ὁθηὰὶ ΘΘΠον ΟΡ ασπι 59: 1. 
Τοιθοτα αὐτοῦ δεϊ. Ηευν. ϑιυᾶ, 
Τῆὰο. Ρ. 104, αποὰ ουν 4υἷ5. δᾶ- 
ἀἸϊάογιε ΠῸὴ ἰϊφαοι. 

ᾶρ. 29. ὃ 1. κατεστή- 
σατο [ἐς] φυλακήν. 
Ριδορ. ἐς τϑοῖθ 46]. εδγν. 1. 1. 

πόσην τροφὴν 
Τισσαφέρνης 
τοῖς Πελοπον- 
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νησίοις ἢ δυέ- παρῆλϑεν ἐς τὴν Μίλητον, καὶ μηνὸς μὲν τροφήν, 
ὥσπερ ἱ πέστη ἐν τῇ «Ἰακεδαίμονι, ἐς δραχμὴν ἤττι- 

διενεχϑεὶς κὴν ἑχάστῳ πάσαις ταῖς ναυσὶ διέδωκε, τοῦ δὲ λου- 

ποῦ χρόνου ἐβούλετο τριώβολον διδόναι, ἕως ἂν 

δώπὲν ἢ πρὸς ὁ 
Ἑρμοκράτη 

ὡμολόγησε. 

βασιλέα ἐπέρηται" 
τελῇ τὴν δραχμήν. 

ἣν δὲ κελεύῃ, δώσειν ἔφη ἐν-- 
Ἑρμοκράτους δὲ ἀντειπόντος 

τοῦ Συρακοσίου στρατηγοῦ (ὃ γὰρ Θηριμένης οὐ 
ναύαρχος ὦν, ἀλλ᾽ ᾿ἡστυόχῳ παραδοῦναι τὰς 

μαλακὸς ἦν περὶ τοῦ μισϑοῦ). 
δὲ παρὰ πέντε ναῦς πλέον ἀνδοὶ ἕχάστῳ ἢ 
ξυμπλέων, 

Οδρ. 929, 8 1. 

Οἵ, επὶπὶ 62, 8 Σηστὸν καῦ- 
ἔστατο φρούριον καὶ φυλακὴν 
τοῦ παντὸς Ἑλλησπόντου οἱ 
Π| 92, 1 Ἡράκλειαν ἀποικίαν 
καϑίσταντο. Οοπίτα καϑέστα- 
σϑαι ἔς τι δὶ ΠῸἢ ΘΟΠΊΡΓΟΙ Δ αν. 
Νὰπὶ καϑιστάναι ἔς τι πϑᾷὰδ 
46 πὴ οϑί οἵ, πἰϑὶ Ἰοοὰβ ἱπαϊοδίαν 
(ΠῚ 84, 8), ΒΘΠΡΘΙ 46 5βίδία σοὶ 
οοπάϊοϊοπο αἰοϊξατ, ἴῃ αἀἀ8π| απἰϊὰ 
δαἀάιποῖίαν (1 82, 4, ΠΠ|81, 8. 100, 
ΟΠ 05 9 9. 08. ΡΝ 
ΤᾺ θὲ 19. ἸΠΡ ΤΟΥ 9. 9» Ὁ. Ὁ 
γι 856, 2. ὙΠ 48, 1. 16, 4, ΝΠΙ 
81, 2. ̓ ιθῦ, 8). Βιπῖϊοηι ἐς ἀσφά- 
λειαν ποιεῖσθαι νη 1, 8 παροΐ 
οἱ πιδοῖβ δὐϊα 1 40 Π06 Ἰοθο 4116- 
Π8ηῚ ἐς φυλακὴν ποιεῖσϑαι, ἴῃ 
δ Βυθ  τὴ ΠΡ αν: 1.5: Ἔ: 
Ἐνιβίγα ἱρὶίιν (418 ΘΧΘΠΙΡΪἃ αἴενί 
ΟἸ455. Νβαιθ τηδοῖβ ἐς 46 Ἵἤϊεοιιι 
ἀϊούατη 6586 Ροιοϑι, αὖ ΠΠ 64, 4. 
ὙΠ δ ὙΠ Ο . 9 7 ΎΥΙΠ 
1,.8. 86, 6. Τίᾷ Θοηΐϊπὶ ᾿ἱρδίτη 
δοιϊοπἶβ δνθηΐαπη ἀδβῖρηδῦ, ΠῸΠ 
αὐἰὰ οχΧ θᾶ τὸ ἰδοίαπι δἰ, δὰ 
απ δοίϊο ρουϊποῦ, πο δπΐοπὶ 
ΟἸα55. ἀϊοῖθ αἰϊμα ο6 Ιοοο 5ἰσπὶ- 
ἤοατὶ δία 62, 8, οαπὶ Ὠἷο [8518 
ΠΟῸΠ ΔΙ ΟΥ̓ ΠῚ ΡΥΟρΡαΡ ΠΘ Ομ! πὶ ἢδΐ, 
50 ἴρϑα ἃ [πίατα ἀοίθοιίϊοηα 
Ῥυϑοϑιαῖο ἀοθίεπαδίαν, ἴοῸ ἀπάθ 
ΘΟΠ ΡΟ απ Παθθαὶ ἢἶδὶ οχ ἰρϑᾶ 
ααδτη 510 {πϑιὺΐϊ ν Ὁ} 1 θυ Υδίδι! 066, 
ΒΟΥ ΆΠΊΙΒ. Οδίθγαηι ΑἸ 01 ἀ6 ἰοςο, 
ααὶ ἴρ58 Ῥτδοϑιάϊο ἀοίεπαϊναν, ΤῊ, 
φυλακὴν καϑίστασϑαί τινος 

ναῦς 
ὅμως 

ἔφη δώσειν οππε5 ργᾶθίθι αἱ. 

ἀἰοῖ (1 94, 2. ΓΝ ΑἹ, 2. Υ' 8, θ). 
-- ὥσπερ ᾿ὑπέστη. Ῥενδνθὶβ οὗ. 
δάη. ἘΝ 90. ὃ» 6 6 ὙΠ Ὁ ὅ- 
-- ἐς δραχμήν. Οπδοιίϊαν, 
αἰγιπὶ ἐς αἰβινὶ θεν ο βιροϊῆοα- 
{10}18 οα88 ΔΡΡΟΒ᾿[ΠῚ οἷο: (5᾽π- 
5018 5 ἄτῃ Π18 8} 8}, ἀπο πίϑτῃ 
ἴοο ἑκάστῳ νοοθ 5815 ἀβοϊδγα- 
ἴὰπὶ δι, βϑηϊθηία πᾶθο δἱῦ: ᾿τᾶ 
πὶ αἄοὸ αγασῆπιαηι ατἰβαπε 
οοἰϊαϊο ἃσοϊρογούν (δία. ζιῆε 
Βεοϊαιε οἴπον θυ ασληι6). ΑἸ θυ ΠῚ 
ἴάθο ρβοθῖ, φαΐα ἀἰϊϑιυ θα να ἐς 
ΔΙῚ ἀητα 508 ΞΑρβοί Ροπϊίαν, 
Οείογαηι οὗ, ΜδΈΠ, 8 δὅ18 ο. 
θὲ ποιΐοπθ ΝΣ Νἴο δὲ δριᾷ 
τριώβολον ποη οἰανῖβ νϑυθὶβ ἐχ- 
ΡΓΘβ8ἃ νἱὰ, δάη. ΤΥ 16, 1 εὐ ὙΠ 
851, 2. - τριώβολον διδό- 
ναι. ΑἸοϊ θα 46 δοίοτο. γιά. 48,2. 

ΡΟ: Ὁ δ γὰρ Θηοιμένης 
. ξυμπλέων. Οἷ. ἀάμ, 26, 

τω -- μαλακός, ΘΠ 5510, 
ΟΥ̓ 185,9: »Παλακὸς͵ ἣν περὶ 
τοῦ μισϑοῦ᾽ ἤγουν οὐκ ἐντό- 
νῶωῶς οὐδὲ σφοδρῶς ἀπήτει." 
ΘΌΠ0]. -- ὅμως δέ. Ῥανίίουϊα 
δέ δὰ ρυδθσγθβϑαπι Ῥᾶν ἢ 6 51ΠῚ 
τοίογίασ, Οὗ δάη. Ι 21, 2. ΙΙ 
835,2 οἱ 408 οἰίαι Κυπθρ. ΠΝ 
Ῥ. 864. “Ὅμως, ἷ. 6. 4 ἃ ἢ 4 ἃ ἃ τῇ 
τὐἱοθο]απὶ ἰδΔηζαι ἀΔ Γ6 
Ῥτὶα5 οοπϑδύϊποεδί. Ηδπο ρᾶ- 
ἰθὺ 6556. ψἱπὶ Ππΐπ5. ρατγίϊοι 86. “΄ 
ΒΙοοπιῖ, Οὗ Ηρυρβε, ἀθ τϑαϊυ, 
ΑἸοῖΡ. Ρ. 8. -- παρὰ πέντε 
ναῦς... ὡὧμολογήϑησαν. 

τϑ 

τρεῖς 
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ὀβολοὶ ὡμολογήϑησαν. ἐς γὰρ πέντε ναῦς καὶ 
πεντήκοντα τριώκοντα τάλαντα ἐδίδου τοῦ μηνός" 
καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσῳ πλείους νῆες ἦσαν τούτου 
τοῦ ἀριϑιοῦ, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τοῦτον ἐδίδοτο. 

8. 2. τρία ρῖὸ τρίακοντα ΟἸΠ65 ργδοίθι Υ αί,, ατὶ 01]. 

Αἀ ρ] ναοὶ ὥμολογήϑησαν {{Ππ- 
5 8 Π ἘΠῚ ΒΆΛΟΓΡ Διοὰ τη ]6. ὁ0η- 
ἴεν ΠΙ ΘΥ, 17 ἣν. οἵ ἡγεμόνες ὥσ- 
πὲρ νῦν ὑμεῖς. .. τὰς γνώ- 
μας ποιήσησϑε, Ὁ] νϑυθιπὶ ρὰ- 
γἶλον τοὶ οοπιρᾶγαίδθ δΟςΟΠΊΠΊΟ - 
ἀδιππὶ οβί. Οὗ. ἀδάη. 1 82, 1. 
ἐς γὰρ... τοῦ μηνός. σι 
ἴῃ οοαά, Πᾶδθο ἰγδάϊϊα βυηΐ, νἱὶ- 
σἰμεῖ ἔδυ τη Ἱ] 165 οἱ πδαίδ ἴῃ βίη- 
ΘῸ 5. πᾶνῖθιι5 [υϊββθηί,. δὶ Ρ]Ὲ5 
165. ΟΌΟ]Ο5 5 ΠΡ 5 η 6} }5. αἴ6- 
θὰ δοοθρίββθηί, Ἀδθνονα δ 61 
ἔαθγαπὶ ἀποθηι. Οἵ, δά, ΥἹ Θ.1- 
τ Ἰρῖταν ναῦϊο οοηβίανει, καὶ πεὲν- 
τήκοντα ἀεὶ. ῬΑ] θυῖα5. Νδπι 
»αποα αἸοὶώ παρὰ πέντε ναῦς 
πλέον ἀνδρὶ ἑκάστω ἢ τρεῖς 
ὀβολοὶ ὡμολογήϑησαν πδηπο 
Ἰη50] θη ἤθαθ ΟὈΒοσΓο, απΐηῃ 
γθοίθ οἱ ἂρίβ αἰοίππι οϑί, Ηοο 
ΘὨΪπ ν αἰΐ, ἴῃ 4 η85 αἀπϑβαιιο η8- 
ν 65 ΘΟΠΟΘΒΒΆΠῚ 6556 5{Π|Π|8 Π|, 6Χ 
αἃ 415 Ρᾶι|0 ρΡ᾽ιι5. ατιδηὶ ἰτγῖο- 
Ὀο τὴ δοοὶρίαί. Τιτὴ δα α}:, 48 ῃ- 
10} ΘΟΠΟΘΒ511Π1 511 4] 15 Πᾶν 1 θ1ι5. 
{τἰὰ ἰα]θηία, 1. 6. ΤΠ] ΟθοΙ 1 86,000, 
') 5'ηραϊαβ πᾶνο85 1200, 1. 6. 
5 Π 6 .Ὶ}}15 αἴθθι5 240, Ουοὰ 5] 
ἀποθη τ] ΜΠ }165. οἱ πϑιίδϑθ ἴῃ 51}- 
Θ.}45 πᾶνθ5. ΘΟΠΙρΡ μη τα}, ἈΡ6ν- 
11} δϑί 60 {065 4 Ια 6. ΟὈΟΪΟῸ5 
Ὥ6Ο 4υδίίπο}, 564 {γ65. οἱ ρϑι]ο 
βαρτὰ ἀἰμπη]αϊαίαιη [85,.] ΘοοΊρ το. 
Οπομἶδ ΠῚ αἰίοπι ἰίᾷὰ αἰνὶ αὶ ποη 

Ῥοββαῃῦ ΟΡΟΪΣ [οἰδὶ 14 βίδιίαϊ ΠῸΠ 
ΠΘΟΘ556 6586 ΓΟΒΡΟΠ δὲ ἊΝ Θβίθυτη., 
ΟὈΠ.,. αὐγιιπ] 5. ]ροπαϊα 5᾽Πρ.}}}5 
ἀἰθ θὰ. δ} ΠΊΘη51 05 80 4ΕΪθ 15 
8115. ΤΕ] ΡΟ 115. ῬΘυβο  αἵὰ 51η|, 
θ᾿ ΟΥ̓ΘΠΊ15], παρὰ πέντε ναῦς 
ἀἰοῖς, ἴθ 4αϊπίαη 4 ἈΠ 4 6 
μᾶν ΜΝ υἱ παρὰ πέντε ἡμέρας, 
αυϊητο αυοαιδ ἀϊ6, [ΕΘ η] ΠῚ 
παρά ποὴ ϑ5οϊδπι αἰβιγὶ θα 10 61 

ΟΥ. δάη. 

ἰηἀϊοαῖ, τἰὶ κατα οἱ εἰς, 5ε4 5πο- 
ΘΘΒΒΙΟΠΘΙῚ ΡῸΓ νίοοθβ, Οἱ, Μϑίῃ. 

8 ὕ88 ο, ε΄.] [πάϊοαὶ ἜΥΘῸ 
αὐϊπίδηι 4φυδηλατι86 Πᾶν ΘΠ Ρ6Ὶ νἱ- 
665 Ρᾶιίο ρυ5. δοοθρίββθ, ἱ. 68. 
6Χ οοπηραίδτοπα 118 200 {τ 00 0105 
βῖνθ οὔοοβ 600.“ Ποττη. [τἃ- 
46 Ρ6Γ νἱθθβ ἴῃ αὐϊηία απ86118 
πᾶνθ δοοθρθγαπί ΟΌ0105 8 -Ἡ ἴδ), 
ΞΞΞ᾿ Θ᾽ ὉΠΟΙΕ ἘΞΞ Τ ΟΥΒ ΟΠ. Ὁ) 960 
Παϊοῦ Ποὺ αἰϊαιδηι ᾿π! ααϊ ἴθι, βὶ 
π᾿ β'πρα 15. {ΓΟ ΟΙΪϊ8 ΠΌΤΊΘΓΔῊ 415 
ΒΘΙΏΡΟΙ ἰά4, αποὰ βυροιθναί, ἴῃ 
ὉΠ8ΠῚ ααἰηδπ πάνθ ΘΟ] αἰ Πὶ 
6556 βίδίπαμπηιβ,. Ουϊὰ φ6ηΐηι, 5] 
ἴουίθ 6! πο ααΐηίο 8]ἴαπῸ 
τήθη86 Πηϊτγοίαν ἢ Τὰ δηΐϊπὶ [ἰδ δὶ 
ΠΘΟΘΒΒΆΥ1Ο, τ, Ουτὴ ν᾽ο 65 ΠΟ Ῥ6Ὶ 
ΟἸΠ65 ΠᾶΡ 65 ρου Π]θαββθηΐ, 6 απ] - 
46 ααϊθιβααθ (οὐ πᾶν 65 ἴγαυαᾶ- 
γῆ αἰΐϊᾳᾶ 5 ρθη ρᾶγίρ, 
ααού τηθη865 δϑάθμιο 46 αὐϊηαιδ 
τηθηβίθιιβ ἀθογαηῖ, Οπδιὴ ΟὉ οδὰ- 
58ΠῚ 69 Ροίϊτι5 βίαι ἰοῦ πὰ (ὰ- 
Ιομία ΔΘα.ΔὈ}Πο ἴῃ απϊπαπθ 
αυᾶδηιιθ ἢᾶνο5. ἰδία 6556, 
40 ἤδραί, αἴ, 51 ἀποθηθ! ἴῃ βιη- 
σα 15. ΠΟΠΊΪΠ 65. δυδηΐ, Υἰγὶ εἶπ {γ10- 
θοϊαπι 11... βῖν8 Οθ [05 85,. δοοὶ- 
Ρογοπῖ, ἕπδ6 φαϊάθπι ΒὉΠ)Πηᾶ 5Ϊ 
ὨΪΠ1158. πιϊητια νἸ ἀουταν, οορΊίδη- 
ἀππηὶ δ ῬΑΡᾺΠῚ ν ΟΡ 51 118 6556, 
αὖ ἴῃ ΟἸἶθι5 πᾶνὶῦτι5. ΡΙΘητι5 
Γἀϑνὶῦ ἀποθη του πὴ ἢ ΟΠ} Π ΠῚ Π1Π16 - 
ΤῊ: ΕΠᾺ 515... Τρ ἘΠ πο... ἢ..94: 
Εδπά δ ηὴ γί ΟΠ οῖὴ 56 ααϊίαν ΒΟΘΟΚΗ, 
Οεο. οἷν. 1», 888. ϑΒεὰ ἰιυϊς 
δχριδηδιϊοηὶ παρά Ργλθροβι 015 
τιβ5 Ῥᾶιϊο δηῖθ θχρ!οαίιβ υἱάο- 
ἴὰγ τοραρπᾶνο. θυδιθ παρὰ 
πέντε ναῦς ρτδοίογοα 66]. Κυπορ,. 
5οα σπλθ]το ᾿ΙΘπίονα πλαςαίῖο Π6. ΓΘΠῚ 
εχρβάϊνιι Μαάν, ἴῃ ἀν, οΥϊ. 1 
Ρ. 388 τριάκοντα ΡτῸ τρέα 506υ]- 
ὈΘὴ5 οὐ 89 γὕϑπιὶ δχρ]οδηβ: ,γὑγὶ- 
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οἵ ἐν “Σάμῳ 80. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος. τοῖς ἐν τῇ Σάμῳ τ 
΄4ῶ᾽ οι οἵ- πέρφϑᾳ βοή. “4ϑηναίοις προσαφιγμέναι γὰρ ἦσαν καὶ οἴκοϑεν 
ϑειαν δεξά- ἄλλαι νῆες πέντε καὶ τριάκοντα καὶ στρατηγοὶ 
νον τὸ μὲν καρ υεμοῦ Χαρμῖνος καὶ Στρομβιχίδης καὶ Ηὐκχτήμων, καὶ 

ἐπὶ Χίον πέμ- τὰς ἀπὸ Χίου καὶ τὰς ἄλλας πάσας ξυναγαγόντες 
πουσι; τὸ δ᾽ Π Σύμο μέ: ἐβούλοντο διακληρωσάμενοι ἐπὶ μὲν τῇ Μιλήτῳ τῷ 

νε. ναυτικῷ ἐφορμεῖν, πρὸς δὲ τὴν Χίον καὶ ναυτι-- 
χὸν καὶ πεζὸν πέμψαι. χαὶ ἐποίησαν οὕτως" Στρομ- 3 
βιχίδης μὲν γὰρ καὶ Ὀνομακλῆς καὶ Εὐκτήμων 
τριάχοντα ναῦς ἔχοντες καὶ τῶν ἐς Μίλητον ἐλ- 

Ὁπρ: 9ῦ. 81 Ὁ 
Οἢ, δάη. 

. ᾿ϑηναῖοι ναι. ΟἹ. Ἄβη. 6δΧχ δου, 

προαφιγμέναι 1, Και. Ο. Ἐν, αποα ποη εϑὶ ἀρίυμῃ, 
πάσας καὶ τὰς ἄλλας οτηηο65 Ῥυδβίθι γαι.; 568 πάσας τηρ] 15 

Οθίουὶβ ΠϑυΪθιι5 αᾶπιὶ 6χ ΟΠῖο τονοοδιϊβ ν᾽ ἀθίαν σοην ΘηΪΓο. 

δἰηία ἰδἰθηία βιϊροπαϊαπὶ πη6η- 
ΒΙΓΠΌΠΙ εὐ βοχᾶρίηία ΠΔν] ΠῚ, 
5] ΤΟΥ̓ΠῚ ΟΌΟΪῚ ἴῃ αἰδπὶ ἀδγθηΐατγ; 
ΟΠῚ ἰοῦ Ποὺ ἴῃ αὐϊπαπαρὶπία 
αυϊπαιιθ πᾶνε8 ἀδγοίαγ, πϑαίδθ 
παρὰ πέντε ναῦς ρΡἷυ5 δοεῖρὶο- 
Ρθδηῃΐ, '. 6. ἰδηίο Ρ΄π8 ααυδηίιπηι 
δἀϊοϊ δαί αὐΐηαπθ πανἰ πὶ βίϊροη- 
ἀϊαση ἴῃ τοϊϊαπᾶ5 ααϊηαιδρίηΐᾶ 
ααΐϊηααδ αἰδβιγ αΐαπγ.“. Οἱ, Κταρο. 
ατ, 8 68, 86 84η, ὅ. Αἀ αυἰη- 
αὐδροὶηία α4αϊπαᾳι6 δαΐ6 1] ΠᾶΡΘ6Β 
26, 1 πηρθπηογαίββ αἰΐϊϑ 28, 1 δο- 
ορϑϑοιδηΐ, ἀθ φυΐϊθιβ ἴῃ ΡΓΟΧΙΠΊΟ 
ἐπ π αν, ΒΘΓΠΊΟ 68. 

90. 81 τοῖς Ὁ 
Ἂς ΟΊ Θ᾽ ΠῚ 1ΠΠ|πηὰ οΥδίϊοη 5 
ΘΟΠΪΟΥδίϊο δὲ 1 72, 1 οἱ 1118, 
4. ταδὶ νὶἱὰ. δάη. οἱ Κυαθρ. δὰ 
Ῥίοη. Ρ. 814. ΕΥΙΖβο, δὰ Τμποϊ. 
Ῥ. 02. θὲ τὸ ε΄, 27, 4. 60. - 
Στρομβιχέίδης. Ἦππο, ααυἱ 
ἴάτη δηίΐθα ἴῃ ΙΟηΪ8 ΠῚ νοπηοναύ (να, 
10, 1), ΑἸΠΘη85 Πλϊ55Πη) 6556, αὐ 
ΔΌΧΙΠ 8 Ροίογοί, Βαβρ σαί ΗδδοΚ, 
2 Ναθο δηΐτη ἀθηθο ργϑθίου ἔδοίτ5 
γδνϑυ αγ. ΕἸΔΘμΊ4π|6, οαπὶ ΡΟριι- 
Ἰαγῖ5 οδϑεί (χΧ8. ΧΠῚ 18. ΧΧΧ 
40), ἴῃ {θυ Π1] απο 6. ΔΠΠΙ1ΠῚ 
Ργοσοσαία) δύ ἰἱῃηρθυ 1.“ 
Κυυδρ. δὰ Ῥίοη. ρ. 818. θυοβ 
ἀποοβ οἰ αθ4 6} ΠΟΙῚΪ ἢἾ5 απο ἔα ἶ558 

Οἵ, δάη. 

σοηΐθοῖς Ηρυθβί. 46. σϑαϊὲ. ΑἸοῖθ. 
Ρ. ὅ8. -- - καὶ τάς. Καί ΠῸΠ 
Ῥεβροῃάθί δ] καί δηίθ τάς 
ἄλλας ροβῖιο, 564 51Π| Ιὲχ δϑὶ 
ΘΟΡαΪα, αἱ 172,1. -- τὰς ἀπὸ 
Χίου. Νάνοβ οχ Οἢΐϊο γονοοδίδο 
οὐ οοίθγδθ νἀ θην 686 6856. ἂς 
φαϊθυ5, αἸοῦαπι ε80 24,2. - καὶ 
τὰς ἄλλας πάσας ξυναγα- 
γόντες. ϑυᾶδογαιὶ Θῃἶπι, ΡΥ - 
πἴομυβ 27, 4 ἀποπλεῖν ἐς Σα- 
μον κἀκεῖθεν ἤδη ̓ ξυναγαγόν- 
τας πάσας τὰς ναῦς τοὺς ἐπί- 
πλους ποιεῖσϑαι. --- διακλη- 
ρωσάμενοι. ,,ϑοτία επὶπὶ ἰπη- 
ῬΟΥδίογυοβ .. . Το Γ8 Ὀ6}}1} ᾿ΠΊΘΥ 
586 ῬΑΥΓγὶ ΒΟ] οθαηί. Ὑιά, ΥἹ 42, 
1: 02. 1: Κταρδδ. 
8 2. τρι ἄκοντα ναῦς. 

τέσσαρσι καὶ ἑβδομήκπον.- 
τα ναυσίν. Ἠδιμηὶ Β.ΠΊΠ18ἃ 
ΟαΠ| δἰ( ΟΥΥ, ἴῃ Αϑίαπι δαίθηι δα- 
ἢὰς ργοΐεβοίδε βἰηύ ΧΧ (16, 1) 
Ἢ ΧΧΥ νεὶ ΧΧΥῚ (28, 1, υδὶ 
εἴ, δᾶάπ.) - ΧΙΎΥΠΙ (25, 1) -Ἑ 
ΧΧΧΥ (80, 1) ΞξΞ ΟΧΧΥΠΙ νοὶ 
ΟΧΧΙΧ Αἰὐποπίθηβία πη) Ὠᾶνθ8, 
ὁπλιταγωγοί, αι ἰπῖον ΧΙ 
(25, 1) ἔπογαηῦ, οὐ ΑὙρΊ ΟΥ ΠῚ 
ἀΟΠΊ ΠῚ τανειεταπι πᾶνοβ (27, 6) 
ΧΧΙΝ νοὶ ΧΧΥ ἔμπογυηι. [ἃ 
τοοίθ τη. Μίαϊα Ἠρυρβί. ἀθ τϑᾶ. 
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ϑόντων χιλίων ὁπλιτῶν μέρος ἄγοντες ἐν ναυσὶν 
" ἡ σὸς “ δ .9 ὁπλιταγωγοῖς ἐπὶ Χίον λαχόντες ἔπλεον, οἵ δ᾽ ἄλλοι 
, , δ ’ 

ἐν Σάμῳ μένοντες τέσσαρσι καὶ ἑβδομήκοντα ναυ- 
σὶν ἐθαλασσοκράτουν καὶ ἐπίπλους τῇ Μιλήτῳ 
ἐποιοῦντο. 

᾿ 81. Ὃ δ᾽ ᾿᾿στύοχος ὡς τότε ἐν τῇ Χίῳ ἔτυχε ΚΌΡΑ 
΄ ’, ’ τελξῶ "μὰ 

διὰ τὴν προδοσίαν τοὺς ὁμήρους καταλεγόμενος, χγαξομεναῖς 
τούτου μιὲν ἐπέσχεν, ἐπειδὴ ἤσϑετο τάς τε μετὰ κΡ ον ἘΠῚ 

εἴ. αἱ δὲ ταῖς 
Θηριμένους ναῦς ἡχούσας καὶ τὰ περὶ τὴν ξυιμμα- ἃ Χλαξομεναῖς 
χίαν βελτίω ὄντα, λαβὼν δὲ ναῦς τάς τὲ ΠΙΠελοπον-- ἐπ ΕΓ μ νει 

΄ ν σ, Ψνησοι οιαρ- 
ονησίων δέκα καὶ Δίας ϑέχα ἀνάγεται. καὶ προσβα- Ὑ ἀξοϊ ιν 

᾿ » ᾿ δ , ᾿ 
λὼν ΠΙτελεῶ καὶ οὐχ ἑλὼν παρέπλευσεν ἐπὶ Κλαζο- 
μενάς, καὶ ἐκέλευεν αὐτῶν τοὺς τὰ ᾿Αϑηναίων 
φρονοῦντας ἀνοικίζεσϑαι ἐς τὸν ΖΙαφνοῦντα καὶ 

8. 2. ἀγαγόντες ΟΠΊΠ65 ΡΓϑοίο αι...) ααἱ ἀπολιπόντες Πᾶθοι; 
ἄγοντες τθοίθ οοηϊοῖν Κυαορ. δὰ Ὀίοη. Ρ. 814, πἶβδὶ ἴογίθ Ἰοιαπὶ 
Ρϑυιοὶρίαηι ἃ ΑΠ|ἃ ποὸη δχργθβϑαπὶ 80 ᾿πίογργθίϊθιι5 δἀαϊίαη οἱ 
ἔχοντες 6Χ 5Βιρουϊουῖθιι5. ἃ] θημ ἀ ππὶ 6ϑι. 

λαβόντες Ρτᾶν αὶ. Μοβαι. Ε, 
ἐπίπλουν εὐ. ΟἿ, «ἀη. 

ΑἸΗο, Ρ. 84 ἀκ παᾶνὶθιβ δηίθα δὰ 
ἨἩΦΙ ΘΒ μία τη 5515 σοσὶίαί, 488 - 
Τὰ] δρυὰ ΤῊ. μα} 1ἃ ἔδοία δϑβί 
τηθπιϊο. --- τῶν ἐς Μίλητον 
ἐλϑόντων. γιά. ο. 3. --- οἵ 
δ᾽ ἄλλοι. ,ΟμΠανπιΐηιιβ, ΡΠγν- 
πἰομ 5, ϑοΙγοπἶ65; πᾶπὶ ΤἬὭνδϑΥ- 
ΙΕ (οἷς 17: 9510. 0}: νἱα δῖαν 
ἴδ πὶ ΑΥΠΘΠἃ5 ΓΕΡΎΘΒ5115. 6556, ᾿{6ΠῚ 
16οὴ οὐ Ὀἰοπιθάοη, αἱ ἱπίνα 
84, 8 παυγδηίαν δὰ οἰαβ56πι Π}551. “ἢ 
ἩΑΒΟΚ: ἐπίπλους Κτιυο- 
56. δὰ θίοη. ρ. 279 ρυοθα θυ 
σΟηΪΐοϊ,, ΘΟΠΊΡΑΓἃΠ5 838, ὅ οἱ 44, 
8. Ιἀφ ὈΙά. δὸ Βεκκ,, Ὄςοτη- 
τηθηάδηΐ 6]. 27, 4 εὐ 100, 2. 
Θρροπῖι «υΐάοπι, ΒΙοοηΙΙ, 19, 0 
ἐπίπλουν ποιοῦνται τῇ Μιλή- 
τῳ, αἱ ἴθϊ 46 στὸ 56Π16] [φοίᾳ ἀἱϊ- 
οἴταν, πἰς ἀ6 ἱπουγβι οηΐθ 5. γθρο- 
εἰτ|5. Ἰάθητάθπι. Αἀαϊε ἰάθη ἐπέ- 
πλουν ἰοσὶ οἰἰαπι Αὐῦὶ. Εν ΑΌ Π 
ἡ ἘΡῚ Ροϊν Ὁ. Ι. 29, 4, 56 10] 4υ0- 
4116 5[Π6:1}08 ἐπίπλους 51 1 Ποτὶ 
ΕΧ ᾿ἰρ515 νϑγθὶβ ἐπίπλουν. ποιή- 
σασϑαι εἰ τὸν ἐπίπλουν ποι- 
εἴσϑαι ἀρρᾶτγεί, 

ὕάρ. 8]. 81. ὡς τότε τοί. 
ΨΙ ΘΑ. ΟΣ Το ὡς πὸ ὅς [ἰ6- 
σοηάαπι 6586. ϑβυβρίοοιθ, νἱᾶθ 
Κνιορ. δὰ Ῥίοι, Ρ. 882. -- δεὰ 
τὴν προδοσίαν, ἣ ἔμελλε 
γενήσεσϑαι. -- καταλεγόμε- 
νος; 510] ,ἀ 6! 16 6 η 8. - τού- 
του μὲν ἐπέσχεν, νος αὶ - 
ἄθπὶ ᾿πίθγ πη 811, Ὁἢ δάπ, Π 
10, Ὡ. Ἐπ τ λυ ρ ρα ΦΟΤΣ 
ἡκούσας. γιά. 26, -- τὰς 
τε Πελοπ. δέκα. ἀπῆν τς 
48 βϑοαπὶ ΕγγτΠγ]5 δαααχογαΐ 
21, 6, οὐ 86Χ 8]148,. 486 Οθῃοῃ- 
Γοὶβ ργοϊθοίαθ ΟΠϊαη. νοπουᾶπί 
29: δ: ἸΑὙΗΣ 

8.2, τὰ ᾿ϑηναίων φρο- 
νοῦντας. γιά. δάη. Π| 68, 8. 
-- ἀνοικέξεσθαι. νά. λάη. Ι 
1 εχίν, -- ἐς τὸν “αφνοῦν- 
τα. ᾿αρηπαηΐίοπι ΡΟ θΔθ1]6 οϑβί, 
αὐ Οὐατηοῦ Ῥαΐαὶ, [1558 Ἰοοαπὶ 
ΘΕΠῚ, 46 ΠῚ ϑδίγαθο Ρ. 04 ἰδπι- 
Ῥίαπη ΑΡοΠ 8 ἀἴοῖτ, ΕΔ Πιβὶ 
ΘΗΪΠῚ ΠΟ ἰΐα Ῥτοοῦ! ἃ πιᾶυὶ 510, 
1 Π16 η, Οπὶ [θεῖν ἴῃ οΟΠίϊηΘηΐθ, 

. ἀνοικίξεσϑαι 5ἰσυϊβοδηδ ἴῃ 
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προσχωρεῖν σφίσι" ξυνεκέλευε δὲ καὶ Ταμώς, Ἴω- 
ΤᾺ χ Ἵ ς ΝᾺ 9 2 ’, 

νίας ὕπαρχος ὧν. ὡς οὐκ ἐσήκουον, προσβο-- 8 
’ -» Ἷ᾿ » 9 ’ὕ 

λὴν ποιησάμενος τῇ πόλει οὐσῃ ἀτειχίστῳ καὶ οὐ 
, δ Ἂς ᾿] , 9 ΄, 

δυνάμενος ἕλεῖν ἀπέπλευσεν ἀνέμῳ μεγάλῳ, αὐτὸς 
Ἁ 7 ΡΟΣ ᾿ ; . ν΄ 2 ΄ - 

μὲν ἐς Φώκαιαν καὶ Κύυμην, αἱ δὲ ἄλλαι νῆες κατ- 

ραν ἐς τὰς ἐπικειμένας ταῖς Κλαζομεναῖς νήσους, 

Μαραϑοῦσσαν καὶ 1]΄λὴην καὶ Δρυμοῦσσαν. καὶ 4 
ὅσα ὑπεξέ ὑἡτόϑι τῶν Κλαΐ. ΄ ἡμέ α Ὁὑπεξέκειτο αὐτόϑι τῶν αζομενίων. ἡμέρας 
2 ΄ Ν ᾿Ὶ , 9 Χ Ἀ ’ 

ἐμμείναντες διὰ τοὺς ἀνέμους ὀχτὼ τὰ μὲν διήρ- 
πασαν καὶ ἀνήλωσαν, τὰ δὲ ἐσβαλόμενοι ἀπέπλευ-- 
σαν ἐς Φώκαιαν καὶ Κύμην ὡς ᾿ἡστύοχγον. 

τ, μὲν 92. Ὄντος δ᾽ αὐτοῦ ἐνταῦϑα Δεσβίων ἀφ-ι 
στυογω πά- »ᾷ β Ξ3 Η Ν 

ἀστυόχ πα αψροῦνται πρέσβεις βουλόμενοι αὖϑις ἀποστῆναι 

«Ἰέσβιοι 

καρ. 81. 8. 8. ἐσβολὴν εοἀ4. Οἱ δάη. 
8 4, ἀνάλωσαν εοἀᾶά. Ο(Οἔ, 54. ΨῈ ΘΕῸΣ 
ὕαρ. 82, 8 1. πρέσβεις ἀφικνοῦνται οἴπο5 ργϑβίοι Ὗ αί. 
αὖϑις οἴλη. 

Ἰῃτοσίοτα τθορᾶοτγο [ἢ 068 
π αἰ οΥγἃ ἢ 68 Π| σ 8 Υ 6] θ6Π6 
Ῥοπϑίαν δα ἀοΟΠΊ ΟΠ τη αἰ τ} ΟΠ Θ.ὴ 
ΟἸαΖοσηθηϊοῦ μη (65 σμ ἈΠ Π|. “' 
Αγῃ, -- προσχωρεῖν σφίσι. 
δὰ 5:85 ρΡᾶγί65 ὑγδηβίγθ. 
Θαοᾶα αἰ ἃρι6 αἰοία πη 6556. 46 
50115 τοῖς τὰ ᾿άϑην. φρονοῦσιν 
ἸΏ 16 }166 88 ΡΘΥρθη 8 [ιο5. Θοηιτᾶ- 
γ108. 6888 τοῖς αἰτίοις τῆς ἀπο- 
στάσεως, ατοὸ5 ἴᾶπι 28, Θ ᾿ὰ- 
Ῥ᾽ΝΝ πα 6 ΠῚ 56 ΓΘΘ ΟΡ Ἶ556 Ἰορίπιιδ. - 
Ταμώς. Ε Χαπορ]ομῖβ απο- 
418 Απᾶραβὶ 1 2, 21 ποίι8. --- 
ὕπαρχος. Οἐ, πάῃ, 10, 8. 

8 8. προσβολήν πῦμο δποίογα 
σου. Νον. ἰδοῖ. ρ. 847 ρτὸ ἐσβο- 
λήν γϑϑεϊεΐηλ5, 04 ΠΘατι ἴ Τὴ - 
Ῥούαπι ἃριὰ ΤῊ. 5᾽ σ᾽ ηἸβοδὺ θα τι6 
οαπῃ ἀδί. ἰπη οὶ Ῥοίοϑι. Οὐ δάη. 
Ιν, 2ὅ, 8 οὐ ἼΙ 8, ὃ. -- 
οὔδῃ ἀτειχέστῳ. ΟΕ. 1Π| 88, 

εὐ ἰδὶ δάη. --- ἐς ΤΡΙ ΠΡ ΣΙ 
ὑπὴ Κύμην. Ἐτρο Πᾶθ αφιοαπδ 
ὉΓ0Π65 δὰ [,δορἀδοπιοηΐοβ ἀεΐο- 
οοσδηῦ, Οἷ, Κτιπερ. δὰ Ὀίοη. 
Ρ. 4342. -- Μαραϑοῦσσαν. 
Ε558 150] 81 ΟἸΔ ΖΟΠΊΘἢἾ5. γ᾽ οἰ ΠᾺ ΠῚ 
ΤΠυογαΙά65. ἴρΡ58 αἰοὶτ, σαν ῖίοῦ 

ἰάθη. ΟἷἉ, δάῃ, 

ἼΧΧΧΥΙ. 

Ἰοὶσαν Ἰη ΠΟΟ ΠΟΙΔΪΠ6 οὐγανὶ ΕὈΓΌΪο., 
αδορυ. δηΐ,1 ρ. 99. Ετ πΠαηο.ΐηβα- 
ΙΔ 1 οἱ ρυοχὶ πηᾶ5 ΠΟΠΊΪπαὺ. Οἱ 8 ΠῚ 
ΡΙη. Η. ΝΎ, 88, 187, -- ρυ- 
μοῦσσαν. ,,ρυμοῦσαν καὶ 
Πήλην Ατίβια, ὑ, 1. Ρ. 510." 
ἊΝ ἃ55. ψΡο γθῖο Εἰχοονρί. Πιοοϑί. 

[10 ΧΧΙ 27, 5] 
ἴῃ δα. ΡΙαηί. Ζπρυμοῦσα, ἴῃ θιο- 
Ὡον, Ζρυμοῦσσα, [ἴῃ Βοην εΙρῃ. 
Δρύμουσσα.]“ θα, 6 δοοθη- 
40 5. δἰ απο αϊ πουηϊπαπὶ οἱ ἀ6 σ᾽ 
ἀπρ!ϊοαπᾶο οἴ. 58. 24, 2. 

8.4. ὅσα ὑαῤδξ ἐκ εἰσ α αὖ- 
τόϑι τῶν Κλαξομενέίων, 
αὐϊοαᾳαυαϊὰ ΟΙδΖοι θηΐ οὕ ἃ πῇ 
ΘΟ δηιᾶηάαίαππι οὐ 101 1π πίο 
οοΟἸΙ]οοαίατῃ οὐδί. ΑἸ μ Πῖον [6- 
σἰίαγ 1 187, 8 οἱ δρᾶ Πογοάοί. 
ΨΠΙ 60 δαιιθ ὑπεκτίϑεσϑαν ἴ 
89, 8. -- ἐσβαλόμ ἕλοις «αν 
5.185 ΠᾶΥ65 ἱΠΠΡΟΠΘΗΐ65, π΄ 
γεγίϊς Ρονῦ, . 

ὅαρ. 82. 8 1. βουλόμένοι. 
Τιϑσαιὶ οἰνιιαύαιη ϑαδυαη Ρ6}- 
Β0η85 55ι1ηρηΐ. Οἵ, 8Δάη, Υ᾽ 44, 
8. --αὐϑις. Ναπι ἴδτὴ ρ8}0 
δηίθ ἀεδβοϊνουαηὶ Μοίμγηηα οἱ 
Μυά]οπο (22, 2) δίᾳφι Εγθβαβ (28, 



ΤΟΣ Υ. ΧΕΙΜΩΝ. (Υ1Π 81. 82.) [21] 

καὶ αὐτὸν μὲν πείϑουσιν. ὡς δ᾽ οἵ τὲ Κορίνϑιοι περὶ ἀποστά. 

καὶ οἵ ἄλλοι ξύμμαχοι ἀπρόϑυμοι ἦσαν διὰ τὸ Σὸν ΠΤΡΝ 

πρότερον σφάλμα, ἄρας ἔπλει ἐπὶ τῆς Χίου. καὶ τος ἀντιλέ- 
χειμασϑεισῶν τῶν νεῶν ὕστερον ἀφικνοῦνται λῶν Σου σς 

φἄλλοϑεν ἐς τὴν Χίον. καὶ μετὰ τοῦτο Πεδάριτος, 
τότε παριὼν πεζῇ ἐκ τῆς Μιλήτου. γενόμενος ἐν 
ἜἘρυϑραῖς διαπεραιοῦται αὐτός τὲ καὶ ἡ στρατιὰ 
ἐς Χίον: ὑπῆρχον δὲ αὐτῷ καὶ ἐκ τῶν πέντε 
νεῶν στρατιῶται ὑπὸ Χαλκιδέως [ὡς] ἐς πεντακο- 

8σίους ξὺν ὅπλοις καταλειφϑέντες. ἐπαγγελλομένων 
δέ τινῶν “εσβίων τὴν ἀπόστασιν, προσφέρει τῷ 
τε ΠΠπεδαρίτῳ καὶ τοῖς Χίοις ὃ ᾿Δστύοχος τὸν λὺς 

γον ὡς χρὴ παραγενομένους ταῖς ναυσὶν ἀποστῆσαι 
τὴν “έσβον᾽ ἢ γὰρ ξυμμάχους πλείους σφᾶς 

ἕξειν ἢ τοὺς ᾿᾿ϑηναίους, ἤν τι σφάλλωνται, χα- 
κώσειν. οἵ δ᾽ οὐκ ἐσήκουον, οὐδὲ τὰς ναῦς ὃ 
Πεδάριτος ἔφη τῶν Χίων αὐτῷ προήσειν. 

1 Ὁ. Κἀκεῖνος λαβὼν τάς τὲ τῶν Κορινθίων διὰ τοῦτο 

χειμασϑεισῶν καὶ πλανηϑεισῶν γαΐ., 6Χ ᾿πίθρρυ, 51Π1}}}} δίᾳιι8 
50:0]. ἤγουν διασπαρεισῶν ὑπὸ χειμῶνος. 

ἄλλοι Ρρτὸ ἄλλαι δι. 
8.2. ὡς οπι. αῖ., ἐς οπι. Τ. 1, Ραγιϊουϊαγαπι ὡς ἐς πος πιοᾶο 

ΔὈσπἀδηΐοΥ Ῥ ΟΒΙΓἈΡῸ ΠῚ ὈΧΘΠΊΡΙΔ ἀρβαηί, Νοὴ θά 6πι Βυηΐ, ἀ6 ααῖθι5 
ἀϊοίαπη οϑί ἀῃ 5Ππν Ν᾽ 8, Δ Βὲ ΡΙάη6 αἰ ΘΡΒ Ὁ] ὡς ἐς ὅ, 1. 

8 8. ὃ δῃίε ᾿Ἀστύοχος εὐ ργοχί πιιπὶ τὸν ΟΠ]. ΟἸἼΠ65 Ῥγδοίον Υδί. 
(ἂρ. 598. ὃ 1. τῶν οὶ. γαί. 

4), 5βεα αὖ Αἰπθηϊθηβὶθιι5. βίϑιϊ τα 
Βυθδοίαδθ. δυδηΐ. 

8 2. Πεδάριτος. ἤπμῃο τη6- 
ὙΠΌΣΒΗ ΠΕΡ Β΄ ν' ΞΟΟΙΟΎΥΪ 
ὅ8. Ρίαι, Τγο, 35, Μὸν. Ρ. 2910. 
941. 4911, -- τότε παριών. 
τ ΘΠ -- ὑπῆρχον δὲ 
αὐτῷ, 56}. ἐν τῇ Χίῳ. Νὶὰ. 11, 
1. - ἐς πεντακοσίους. 
Ὅς πυμηθγα! αἀἰβραίαῦ Ατη., οἱϊ 
ὨΠΙΠΘΓΒ ἰπδ ΘΧρ]ϊοαηα 5 νἱᾶ6- 
1ῸΓ, ἀαοα ΘΟΙΏΡΙ ΓῸ5. νΥ} 5. οἷδ- 
ἀἴθὰ5. ΟἸονππὶ (6. 24) ΔΡΒαπιριὶ 
βἷηί, Αὖὐ πανίυτη πλήρωμα, αὐοὰ 
ἀυσΘ ΠΟΥ ΠῚ ΠΟΙ ΪΠΠῚ οὐαί, οἱ 
πϑαιᾶ5 δἱ τα 1168 οΙΑββίαυ!οβ ὁοπη- 
ῬΙδοίαν (οἴ. δάῃ. 29, 2), βορὰ 

ΤὨ πον ἀϊα185. ΚΟ]. ΙΥ̓. ϑυοῖ. ΤΙ 

Ὦΐο 5011 πυμηθγαηΐαν ἡϑιίδα 17, 
1 δυτηδίϊ. 

8 8, τὸν λόγον. Αὐτίου δ, 
αυοὰ 4018}15. ὨΪό λόγος ἔαονῖ 
ΡΥοχίπη8 οχρ]ϊοαίαγ, Οἱ, τὸ 
ἀγώνισμα 17, 2, -- σφᾶς. 
0 σφεὲς. “ἢ ΒΈκκ, Ἄ ΟΙΣ 
21, 8. Ῥαυϊο ροϑὶ ἦν τε καὶ 
σφάλλωνται ταδὶ αὶς Ποῦγ. ϑεὰ 
ἌΤΠῚ ΟΟΠΙΘΙ 9. Ὁ. ΝΕ 15. 4. 
- προήσειν. ὕὐϑιιδιίαπ ᾿δο νἱ 
6556 πιράϊππὶ ἁἀηοίδί Κυιθρ, αἴδε- 
65 Ἠοιοίά. 1 24, 1ΠΠ| 157, 
ΟΡ ΘΡο 91. Δ Ομ  τῖ- 

ἔχων. 815 ἴῃ οοἀά. ττγδάϊταν 
συανίονῦ ἶς Ἰοσὰ5. ΘΟ ρίι5. δβῖ, 
Α΄ Ρυϊπιυτῃ αυϊά 6 πὶ πᾶν 65, 4185 - 

ΕΗ) 



ἐκεῖνος τοῖς [πέντε] καὶ μίαν ᾿Ερμιονίδα καὶ 
Χίοις ἀγανα- 
κτῶν, προσ- 
βαλὼν Κωρύ- τῆς Μιλήτου πρὸς τὴν ναυαρχίαν, 
κῳ καὶ Ἔρυ- 
ϑοραῖς, ἐ ἐς Μὲέ- 
λητον κομίξε- 

ται. 

00 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, λγ΄. 

ἕκτην Μεγαρίδα 
χαὶ ἃς αὐτὸς [ακωνικὰς ἔχων ἦλϑεν ἔπλει ἐπὶ 

πολλὰ ἄπει- 
λήσας τοῖς Δίοις ἢ μὴν μὴ ἐπιβοηϑήσειν, ἤν τι 
δέωνται. 

ἐνηυλίσατο. 

καὶ προσβαλὼν Κωρύκῳ τῆς ᾿Ερυϑραίας α 
οἵ δ᾽ ἀπὸ τῆς Σάμου ᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ 

τὴν Χίον πλέοντες τῇ στρατιᾷ καὶ αὐτοὶ ἐκ τοῦ 
ἐπὶ ϑάτερα, λόφου διείργοντος, [καὶ] καϑωρμίσαντο, 

πέντε οτῃ. Ὦ, 1., πέντε ναῦς Ο. Ῥεΐπάθο καὶ ἕχτην Πεγα- 
οἶδα καὶ μίαν ἝἙἝρμιονίδα οἸηη68. 

ἤλϑεν ἔχων ΟΙΏΠ65. ΡΥδοίον δῖ, 
Ο, δάη. οἱ 54. 20, 1. 

δάη, 
ναυμαχίαν δ ῖ. 
8. 2. 

οαΠ] ᾿ἀϑβίγοομιβ νϑηθιαί, ΠῸΠ 
Τδοοηΐϊοαθ [ἀγα πί, 564 6χ 80οὶ- 
οὐ πᾶν θτι5 Οδθηοῃγθαιη Ο0}- 
ΘΥοσαί5., τὖ Οἰαυ βϑίπιθ σορηο- 
βαίϊαῦ εχ 20, 1. 28, 1. 601|4{18 
απ 6, ὅ. 7. Ναῖμ Αριαϊβ 4υο- 
αἴθ ἄδθοθη πᾶνθβ ουτὴ τρία τ}5 
Οδποιγθαθ οοηϊπποίαρ (6. 7) ποῃ 
Τιοοηΐοαθ οὐδηΐ, 564. 50 ΣΟΥ ΠῚ 
ΟΡ᾽ 5 ΘοΟπραγαίδο (8, 1, πθουΠὶ 
οἵ, ὅ, 2. 8). Αἰαᾳὰθ Ἰρϑοόγαηι [.866- 
ἀϑοπηοηΐουαη ἤᾶγθ5 δάῆυο ΤῊ. 
ΠΟΠ ΘΟΠΊΠΘΙΠΟΥ̓Ανἱς ἢἶδὶ απ αὰ6 
ἃ ΟΠδ]οϊάθο σοπηραγαίαθ οατη 60- 
ααθ φῥγοΐθοίαβ (6, ὅ. 8, 2. 11, 8. 
12. 8) οἵ, Ἰιδοί 20, 1 καὶ αὐτῶν 
᾿Μἀκεδαιμονίων πέντε οχοϊάουὶί 
(οἵ, 101 84η.}, ἰᾶταθιι π6 ἢδ6 αυἱϊ- 
ἄδπὶ πᾶν 68 ουτη Αϑίγοοῦο ἔπθγαηΐ, 
Πὰδαᾳὰθ ἀρρᾶιοὶ “ακωνικάς Ἰηίον- 
Ῥυθῦ τὐἸθαθη πηι 6558. Επουπηΐ 
δαΐθη} Πᾶγ65, ααἰθι5 Αδβίγοοπμιιβ 
ἴῃ Αβίδιη ργοΐβοϊιιβ δβϑύ, αυδίίαοῦ 
(28, 1. 24, 6), φαϊθιβ οὰπὴ ροβίθα 
56Χ Ρεοϊοροπμηθβίοσαμη. ἃ θποἢ- 
τοὶβ τηϊβϑ8θ δοοθβϑβϑίββοηί (28, 8), 
ἄδοθη ΡϑίοροΟμΠΟΒΊΟΥ ἢ ΠᾶΨνΘ8 
οχϑυϊθσαηδ, ααἰθ85 Αϑβίυοομιιβ 
81, 2 Ομῖο ργοίδοίῃβ 6556 ἀἷοὶ- 
τὰν, 5Ὶ δαίΐθηυ οπτὴ αὐδίξιου η8- 
γὶθ 5 ΑΒ ΟΠ 5. Ὀτϊσηπτη δανθηϊί, 
τη ΡΠ Γ65. 6 τη θη] ΟΥα ἢΐαγ, 4 Δ Τη 
γονογᾷ 116 Πα αϊ.. Αοοθάπηΐ ΘηΪπ 
αὐαἰηαθθ ΟοΥϊπίπϊαθ, ἀηὰ Μορᾶ- 
το ἰζθοηαιιθ Ποϑιυτηϊοηϊοα ἀΠ8, 
Ἄγῃ, αὐἰάοτη βυβρίοαίιβ εϑὺ ἤου- 

διείργοντο οοἀά. ΟΠ. 

Οὐ, «ἀη, 
ΟΥ 86 η7 1.9: Ὁ, 

ΤΑΪ ΟΠ ΘΠ 5111Π| ΠΑΥ ΘΠ] ΒΘΡ ΑΓ ΪΠ| δα - 
γΘηἶβ86 πράαιθ ἰὰ ἃ δουϊρίουθ 
τηθιηο ἃ ἢ 6558, 8564. Π06 ροϑί 
51, 2, αὖϊ ἀδοθπι ἰα πίιιπὶ Αγ ΟΠ 
ἢᾶν65. ΘΟΙΠΠΠ ΠΟΥ Δ {11}, ἰδού τ ΠΊ 
6588. ογθαϊ ρυΟγβ5. ΠΘα ΙΓ. [ἈΠῸ 
γῸ πέντε, αποὰ ἴῃ ἀποθιβ 
οοαά, οτηϊ{πγ, ῬΥΟΡίΘΥ. ρΥδθ- 
Θ͵ΘΒΒΌΙΏ ΔΙ ΟΠ] Τὴ 515 οἰ τη 6β. 
Νᾷπι Οὐ πιὰ 5 αὐἰά θη] Πᾶν65 
ΔαΓαΪ556, οχ 82, 1 σοϑηοϑβοϊί"", 
5648 ααἴηαιθ ΟΟΥ ΠΙΟΥ απ Πᾶν 65 
δηΐθᾶ ΠΟῸῚ 5πηΐ σοΟΠΊΠ ΘΠ] ΟΡ ίΆ 6, 
ἈΑσοράϊν αποὰ 18 ἀδΠΊΠΊ, 5} 
πέντε αἴυϊ!, ρογϑρίοίίαγ, οὐν ΤῊ. 
ἕκτην ΜΊ., ποη μίαν ΤΉ. 5οτὶρ- 
βουϊί; πᾶῖὴ βίο Οου  Π] οσ πὶ πᾶ- 
νίατη ΠΌΠΊΘΥιΙ πὶ ἰδοῖία βιρηἰ Πᾶν ί. 
Θ᾽ δυΐοῃη πέντε ΤῊ, νϑυὶβ οχὶ- 
τηθπά ατη 6ϑί, νουᾶ ΠΥ ΠῚ Β.ΠῚΠΊ 8, 
ἴα ἴαοι]8 οἴβοῖταν, βὶ καὶ ἕκτην 
Μ΄. εἱ καὶ μίαν Ἕρ., ἰὰ απο 
[Δ 01 }Πππλθ Πουΐὶ ροίοθνιδί, 5685 1 ΘΓ 
56. πηπίαν 5886. βίδιαϊσηιβ ΘΟΘ 6 
δοίο πέντε ἃ ᾿ἰργᾶγῖο ἱπίουρτο- 
ἰᾶπα] οαυδ δαάϊίηιὶ 6856. -- 
πρὸς τὴν ναυαρχίαν. ὕι 
δαϊτοί 5. οδρθββογοί 'προ- 
γἰαπὶ οἰ 5515 8101 τηδηάᾶ- 
ὑππ (20, 1) τοί ἱπιουρυθίαίαν Βα. 

ξ ὃ. προσβαλών, οὑπὶ ἃρ- 
Ρυ 556, Οὗ δάη. ὟἹΙ 4, ὅ. θ8 
Οογγοο νἱᾷ, αἄη, 14, 1. -- καὶ 
οὐ τ οὐ τ λ δι διείργοντος, 
[καὶ] καϑωρμέσαντο. Ἔκ 
τοῦ ἐπὶ ϑάτερα ναϊετα εχ 
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8 καὶ ἐλελήϑεσαν ἀλλήλους. ἐλϑούσης δὲ παρὰ 1{1ε- 
δαρίτου ὑπὸ νύχτα ἐπιστολῆς ὡς ᾿Ηρυϑραίων ἄν- 
ὅὄρες αἰχμάλωτοι ἐκ Σάμου ἐπὶ προδοσίᾳ ἐς Ἔρυ- 
ϑρὰς ἥκουσιν ἀφειμένοι, ἀνάγεται ὃ ̓ ἡστύοχος εὐ- 
ϑὺς ἐς τὰς ᾿Ηρυϑρὰς πάλιν, καὶ παρὰ τοσοῦτον 

4ἐγένετο αὐτῷ μὴ περιπεσεῖν τοῖς ᾿4ϑηναίοις. δια- 
’ κ ΔΙΆ ΘΟ ’ Ἁ 9 Ν ν ᾳΨ, 

πλευσας δὲ καὶ ὃ Πεδάριτος πρὸς αὐτὸν καὶ ἄνα- 

ζητήσαντες τὰ περὶ τῶν δοκούντων προδιδόναι, 

ὡς ηὗρον ἅπαν ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν ἀνθρώπων ᾿ 
τῆς Σάμου προφασισϑέν, ἀπολύσαντες τῆς αἰτίας 

ὑπὸ νύκτα εχ ναί. 8 8. Δα ]α1 ΒΟΚΚ., ποὸ νἀθηίαν θα ἰ6- 
γΊΘγ8 Ροίαἶβθθ. οΥἾσΙ ; ΘΟ Π Γ ΟΘγίΘ ΠΟ ΤΆΡΟ δρυὰ ΤΙπιο. 

8 4. πρὸς αὐτὸν ναι. 
παρὰ ΡΐῸ τὰ περὶ γαῖ. 
εὗρον οοἀά. 

ἈΠΡΟΥΒ Βα πδε ἘΣ ὙΠ 9... Ὁ 
οοπβίαϊι. σιείργοντο καὶ καϑωρ- 
μέίσαντο ρτο καϑωρμέσαντο καὶ 
διεέργοντο ἀϊοίαμη νο]αϊξ ΔΘ. 
Ῥουίαβ, οαἶπ5. ΘΧΡΙΙΟΔΙΙΟΠ6 ΠῚ Δ ΠῚ- 
Ρίεχαβ ἀο6]1οῦ, ργαθίθγπδπι ααοα 
Ποίδπι {ΠΠ|π|5. ΠΥ ΡΠ] σθη ἰγαΐθοιϊο - 
ΠΘΠ] ΨΘΓΒΟΤΙΠῚ ἀρΡΕΙΪδι, φοπηρᾶ- 
γδί ΠῚ 608, 1 αὖϑις τὸ αὐτὸ 
ἕνα ἕκαστον παραγαγόντες καὶ 
ἐρωτῶντες, υδὶ εἴ, αἅη. ϑεᾶ 
ΑἸΠΘμΐθηβ65. ΠῸΠ ἃρίθ αϊοθηΐαν 
οὐ ᾿ἰρϑὶ εδεχ δἱίοσα ρᾶτίβ 60}}5 
(οαϊι54 81) Δρρυϊδὶ 6556.) ΘΕΠῚ 
ἰάδθπι ἀθ Ῥϑί οροπη 6515 δηΐθ ποὴ 
ΒΟΡΙΡίππι 810; 56 οἱ ἰρϑὶ, 5ἰοαΐ 
Ῥοὶορομποϑὶϊ, Οὐγ οι πᾶνοβ 
ΔρΡυϊονδηί, Οἷ, 84, 1. νίῃ 
Θηπητδιϊ ἀθθογο Πᾶπο 6556: καϑ'- 
ὠρμέσαντο (οἵ ͵ ᾿4ϑηναζῖοι) καὶ 
αὐτοὶ ἕν τῶ αὐτῷ Κωρύχῳ ἐκ 
τοῦ ἐπὶ ϑάτερα ὑπὸ παρεμπί- 
πτοντος διειργόμενοι λόφου 
5815 50116 ρεγβροχὶ θΚα5. Νᾶπιὶ 
ἴτἃ ἀθυηιτη οἴ; αὐϊὰ 5101] ψοιϊηὶ 
114 καὶ αὐτοί, 58:18 Θογηρτθηθη- 
ἀἰπηιβ, πθὸ δι: λόφου ἀδ ρῥτο- 
τ ηταγῖο ΟὐΥγοο ἀϊοίιπὶ 6586, 
αιοα ν6] Θ᾽ δυο πὶ ΟΠῚ 5511ΠῚ 
βου ποὸη Ροίθϑί, ραίαγθ οοσίμηαιν 
δυιὺ Πυΐτ15 ΤΠ 6 ΠΕ ΟΠ 6 ΠῚ ἀδβ᾽ ἀθΡΆ ΤΉ 115. 
ὕτ᾽ ἀαΐοπι Πᾶθο β' πὶ ἤοαιῖο οὐδέν, 

ν παρ᾽ αὐτὸν νεῖ παρ᾽ αὐτῶν τοεϊϊᾳα, 

ΟἿ 54. ΙΥ̓͂ δ4, 1. 

Ῥγοθαπάα οϑύ δρυορὶα οοηϊθοίατα 
Κυιοροῦὶ λόφου διεέργοντος 
καϑωρμίσαντο, 4π86 σΟΠΠΠΘη68- 
ὑὰν 4 |1|8 6 ἐγδηϑίιίοηο: ἃ ἃ αἰ 16- 
Γατη ὑπη11}} απ 5.) απὸ ἀοιἐϊ- 
πΘθδπίαΓ, 518 {10 ἢ 6 ΠῚ ΒαΡπε- 
γα ὑ, Ταὰπι λόφον «διείργοντος 
Ἰάοπι εϑὺ δίαιθ ἐν ᾧ λόφος αὐ- 
τοὺς διεῖργεν. Ούπι ΘηΪπ, πὶ 
Βιίναῦ, Ρ. 6044 {γτδαϊέ, 580 Οοῖγοο 
ΡῬΙαγο5. δββθηΐ ρουίαβ, ἴϊ, ἴῃ 4105 
ΑΒ ΘΟ τ5. οἱ ΑἸ Πθηΐϊθηβθβ ἱπνϑοίὶ 
οὐδηΐ, 6016 νἱάἀθπίαῦ αἰβιαποιϊ 
ἔμ]556., ἴῃ ἀπο ἴρ86 ΟΟΥΥοα8 
ΒῈ 51 468 ργοοανγογοί, --- ἐλ ελή- 
Ὅξεσαν., 5611, αὐρίατι. 

ἃ 8. ἀφειμένοι) ἀπὸ τῶν 
᾿ϑηναίων. 5610]. -- παρὰ το- 
σοῦτον. .. 4ϑηναίοις. Οἵ, 
δάη. ΠῚ 49, 4. ΓΝ 106, 4. 

8 4. καὶ ἀναξητήσαντες, 
501}. Ῥράαγιίιβ οὐ Αβίγοομιβ. --- 
ἅπαν ἐπὶ... προφασιοσ- 
δέν, τοῖα τοὐπὶ, αὐ 1ΠῚὶ 
(οαρυῖϊν}) εχ ϑδᾶπιο ϑδ8]νὶ 
ονδάογοπηΐ, 6858 51Π}1}]}8 ἐδ ΠῚ, 
Προφασισϑέν Ῥαββῖίνε αἰϊοίαπι 
οδϑί, αἰ ἐκτήϑη 1 128, 1, αδὶ 
νἱὰ. δάη., οἱ βἰ πη} 18. Ὀς 'Ῥαγιὶ- 
Εἰρῖο οἵ, Μαδίῃ. αν, 8 ὅ49, 4. 
Σωτηρίας ποθὴ ὁπΠῚ ρΓᾶΘρο- 
ΒΙΠΠ0Πη6. γΘΓΌΪ σοηϊα ποία τη θϑὺ, τὐ 

Β5Ὲ 



68 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ, λδ΄. λε΄. 

ἀπέπλευσαν, ὃ μὲν ἐς τὴν Χίον, ὃ δὲ ἐς τὴν Μί- 
λητον ἐκομίσϑη, ὥσπερ διενοεῖτο. 

πλοῦς τῶν 94. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ὴ τῶν ᾿“ϑηναίων στρατιὰ 
- ΡΣ ΡΗΝ ταῖς ναυσὶν ἐκ τοῦ Κωρύκου περιπλέουσα κατ᾽ 
περὶ Χίον χει-᾿ 4ργῖνον ἐπιτυγχάνει τρισὶ ναυσὶ τῶν Χίων μα- 
προ τον κραῖς, καὶ ὥσπερ εἶχον ἰδόντες ἐδίωκον" καὶ χει-- 

μῶν τὲ μέγας ἐπιγίγνεται καὶ αἱ μὲν τῶν Χίων 
μόλις καταφεύγουσιν ἐς τὸν λιμένα, αἵ δὲ τῶν 
᾿ϑηναίων αἵ μὲν μάλιστα ὁρμήσασαι τρεῖς δια- 
φϑείρονται καὶ ἐχπίπτουσι πρὸς τὴν πόλιν τῶν 
Χίων, καὶ ἄνδρες οἱ μὲν ἁλίσκονται οἱ δ᾽ ἀπο- 
ϑνησκουσιν, αἱ δ᾽ ἄλλαι καταφεύγουσιν ἐς τὸν 
ὑπὸ τῷ Μίμαντι λιμένα Φοινικοῦντα καλούμενον. 

(δρ. 84. ὡς εἶδον Ναϊ., ὥσπερ ἰδόντες τ] αἱ, οαΐα8. ἀἰ8- 
ὀγορϑμζα 6 ΘΠ ΠῚ Π ΘΠ ἔπ 6 ΠῚ 6588 50} ]ρ ΠΓᾺ ΠῈ ὥσπερ εἶδον ἰδόντες 
εχ ὥσπερ εἶχον ἰδόντες ἰονῖζοῦ ΘΟΥΓιρίϑτη π᾿ ϑγ». ΡΠΪ]. Βοπη. 
Ῥ- 393 54ᾳ. ἀοουῖϊν ΒΔ], 

ἐπεδίωκον οτηιι85. ρυδοίθι: γα, ϑεὰ ἐπιδιώκειν 6ἐβὲ ἔα ρίδβῃ- 
065: 761. πο νοβ ἸΏΒΘΟΌΙ, (Π| 19.. Ὁ: 92. 2. Π1| 09. 1. 111:.8. Γ᾿ 
14, 1. 48, 4. Κὶ θῦὅ, ὅ. ΝῪὟἽΠ 41, 2), αυοὰ ἠϊο ΤΠ 15 ἐδ ἀρίαπι. 

καλούμενον οηι, αῦ., δχρυθϑϑὶί  4|18. 

τὴν ἐς τὴν πατρίδα σωτηρίαν - Βίδποο (ο80 ΒΙαπο). ΟΕ, ἘοτΡΙρ.. 
Ιερίπιιβ ὙΠ Τ0, 5. -- ὁ μὲν ἄθοβν. δῖ, ΠΡ. 172. -- ὥσπερ 

ἐκομέίσϑη. Κυθορ. ἐκο- εἶχον, ΟΠ. η80. ΟΥ, αἄη. 1Π 
μίσϑη, αποὰ ΑΠ1ἃ ᾿ἰθουϊβ νοῦ- 80, 1. -- καὶ χειμ ὧν τε. 
ἴ6η5 ΟΠπλϊβὶ, ἀορϊθίαπη ψυϊ. 5.6 καὶ κα. τ. λΆ. ἢε τὲ- καί ᾿ΕΝ 
ΠΟῚ ῬΘΥΒΡ οἰ Π 115, ΟΥ̓ ΤΠ 5 τοί οὗ Ηεογοᾶ, Ψ|1] 217. Καθ. ὅτ, 
αὐ Χοη. Απᾶρ. 1 1, 7 Ἰ᾿ἴο χᾶχ. 8 518, 8. Εγιυδίνα τέ ,Κταο- 
Β.ῸΠῚ ΨΘΡΡ.Π ΔἸ θυ) ΔΡΡΟΒ1- ΘΈ61Ὸ Βα ΒΡ θοίι πη Θϑί, --- αἷ μά- 
ιἰοηΐϊδ ἀἰδίυι θαι ναθ τηθηῦγαπ λιστὰ ὅὄὅρμήσασαι, 4086 
Παθθϑδί, δηΐῖδ ἃ1|185 Ἰοηρ  5ϑῖπηθ ρτο- 

δρ. 84. περιπλέουσα, 1. οπτντντοτδπί (δου), 486 
6, οἶγοᾶ ΟὐοΥνγοση 80 ΟΥΘΗΪΔ] 1] 18 Χῖπ]6 ἔοθϑίϊηανθυδηί. “-- 
οἰὰβ ρᾶγίθ δα οοοϊἀοπίδ!οιη. δὰ διαφϑεέρονται. ΟἿ, ἀἅη. 1 
ἴα ρϑυῖ. ργᾶθβ. ἀϊβριίοοί. Νὰη 84, 8, -- ἐκπίπτουσι, εἷ- 
Οἰγουπη παν ραίο ἀδηλπὶ ΟὐΥγοο οἰυπίαν, Οἵ, δάη. Π 92, 8. --- 
ΑἸΠΘΕἰθηβί απ οἰ 5515 8 Αὐρίπιη. ὑπὸ τῷ Μέμαντι. Ἐϑι ΠΙΟΠ5 
Ῥϑυνθηῖϊ,:. ψιάθηάυμη ἰρὶίαῦ, 6 ΘΧΟΘΘΙβαβ ἴῃ ρϑῦίθ βϑρίθῃψ! ηα}} 
παραπλέουσα, ῬνδοΙοΥ ΟΥὐἂ ἢ Ρδθηϊηβαδ δάνουϑιιβ ΟΠ Ϊαπὶ ργῸ- 
πᾶν θ ἃ Π8, ΒΡ ΘΠ πὶ 511. --- οαν θη 5, Οἱ. ἤθη). ΘΟ. ΠῚ 1172. 
κατ ᾿Δογῖνον ΟἸΠῚ ἐπιτυγ- Βίγαθ. ρ. 648. Εοτρθὶρ. 1. ἃ. - 
χάνει ἴα 6. Ἄργεννον πομπὴ ΐ λιμένα Φοινικοῦντα κα- 
Θέ 80. 1]. Ἱ. ϑίδρῃ: ῬΊΟΙ Ὁ. 118. λούμενον. ΟΡ ΘΙΘΡΠδηὰ8: ἔστι 
ΡΙη. Κ᾽ 87. Ὅν! ποὺ ρυοῦυσπ-ὀ καὶ Φοινικοῦς λίμνη" Θουκυ- 
τα γ  ατὴ Θπλϊη δύ ρυοχὶ πᾶ οϑύ βίδα δίέδης ὀγδόῃ. ϑεὰ Ρίπθαο οἱ 
οὐ ΟἸἶο ἰπβαϊδθ. Νὰης οᾶρο πΠοϊβίθίῃηϊαβ γθοίθ ἰθραπί λιμήν. 
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ἐντεῦϑεν δ᾽ ὕστερον ἐς τὴν “έσβον καϑορμισά- Ἱπποκράτης 

μενοι ἘἘ παρεσκευάζοντο ἐς τὸν τειχισμόν. ὙΠ. 
1 90: 2 δὲ τῆς Πελοποννήσου τοῖ αὐτοῦ χει-- δον ἤδη ἀφ- 

μῶνος ἹἹπποχράτης ὃ Πακεδαιμόνιος ἐκπλεύσας ϑέκα απλεὶ καὶ ξξ 
μὲν Θουρίαις, ναυσίν, ὧν ἦρχε “Ιωριεὺς ὁ Διαγό-- μὲν ναῦς ἐς 
ρου τρίτος αὐτός, μιᾷ δὲ “ακωνικῇ, αἰιᾷ δὲ Συρα- Σπρ οτς. 
κοσίᾳ, καταπλεῖ ἐς Κνίδον" ἡ δ᾽ ἀφειστήκει ἤδη βάλλει, τὴν δὲ 

2 ὑπὸ Τισσαφέρνους. καὶ αὐτοὺς οἵ ἐν τῇ Μιλήτῳ, Κ᾽ ἴδον σῴξει. 
ὡς ἤσϑοντο, ἐκέλευον ταῖς μὲν ἡμισείαις τῶν νεῶν 

(καρ. θϑῦ. 81. ἀφεστήκει αι. Μοβδαι. ΟἷὗὈ 5. 1. 26, 7. 
ἀπὸ οοἀὰ. Ἐπιοπά. Ῥαϊπηθυῖαβ. 

1ν. ΧΧΧΥῚΙ 4, 1 Βοιμδῃϊ 
ΟἸΤπ πὶ Ροθ 65 ΡΒ οοπϊοππ- 
θη ρυϊπιὰτη ροτίαμι ΕΤΥ- 
ῃγδεδε οττδοργδοίογνϑοί. 
ἈΠῸ ΟΝ ΝΠ 16. δ ν Ὁ.5ῈΕ: 
Εβι ποάϊο 7βολδδηιθ ρουίι5. Οἵ, 
ΠΕΡῚ π, Α8.. Ρ. 268. Εονθ]ρ. 
ΠΡ ΤΕ 188. -- παρεσκευά- 
τ ἢ ἐς τὸν τειχισμόν. 
Ηἰϊς τειχισμός πϑρᾷὰθ ἃπίθαᾶ 
ΘΟΤΩΤΠ ΘΠ ΟΥ̓Δ τ15 65 ΠΘαΊῚΘ ΟΥΠΠΪΠΟ 
408}15 ἔπουϊῦ ΟΧ ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ ΠΑΡΓᾶ- 
ἄοπο σορσηοϑβοϊίασ, ἢθ5 εχ ἰϊ5 
ἀοηλιτη, αἰδ6 838, 2 ΠΑΥΓΔΗΌΓ, 
1πτ6]Π ρὶταγ, ΑὙἰΙΘΪ 5 Ἰστίυν οχ- 
ῬΙΪοα (ΟΠ. πὸπ Παρεὶ, ϑοᾶ 
οἰἶδπὶ 8ὶ δροβδβδϑί, πΙΠΊ ΠΟ ητι5 
ῬΓΟΥΒΒ. ἴπ ΟΌΒΟΘΓΟ δβϑοὶ ἢϊο 
τειχισμός. [Ιἰᾶᾳπθ πιιδία πη 
6586 ἤππο ἰοοατη ογθάϊμηιιβ, Οποὰ 
οοπἢνπιᾶπι γευθὰ ἤδη διαβε- 
βηκότες ἐς τὴν Χίον 88, 2, 
ααϊθὰ5 ἱπαϊοαίαν οἷὰβ γοὶ ἰ8Πὶ 
δηΐθα 8]1 48 πι τη θη 1 0 ΠῸ ΠῚ αοίαγη 
6556. Εχοϊάογιπὶ καὶ ̓ βουλόμενοι 
καταλαβόντες χωρίον ἐρυμνὸν 
τῇ Χίων πόλει ἐπιτειχίζειν νεὶ 
ΒΙ ΤᾺ} 18. 

αρ. 8ὅ. 81. Θουρέαι:ς. 
Ετρο ΤΠΟΡΙ[ἢ}} ΠΑ οὶ πὰπο Ρ6- 
Ἰοροππθβι ογΌτη 5061], 4 ΟἸΪ πὰ ἰδ 
δἰδουῦὶ βίυθαϊο δὰ Αἰ μπθηθηβ68 ρτοὸ- 
Ῥϑηβὶ θγαπὶ (οἴ, 11 88, ὅ), ὅ'ραν- 
ἰδ ηὶ5 ἀπίθτη βοοϊθίδίθπι ἀδηθρα- 
γεγδηΐὶ (ΥἹ 104, 2) Αἡ νἱοογδί 
οἱ τραϊογαὶ εἰθοία (ΥἹ1 88, ὅ) δὰ 

Ῥᾶγβ, ἄπδε 1, ΔοΘἀδοιη 115. ἴανο- 
θεαὶ (ΟΙ]. ΧΟΙΠ 1 Ξξξ ἃ. ΟἸιν, 412), οἱ 
ἰμν]θθ ΠῚ 6Χ ὑγθ8 οἰθοογαὶ δάγου- 
58.105, απἰ ΑἸΠΘηϊοπβὶθιβ. δα ἀϊοιὶ 
οὐδηΐ: Ηδδοκ. [ἃ 6ϑί, Οἱ, 
Ἄν δοῆβιῃ, Απί, ἅτ, Τρ. 181. 
4ωριεῦς. Οἷ 8άη. 1Π 8. Ηϊς 
τη ΧΙ 6. ΠΊΘΙΠΟΥ 5. 6586 ἀΘΌΘΠΊΙ5 
γ ΥθοΥπ πη ΡῬαπβαηΐδθ Ὑ] τ, 2: διω- 
χϑέντες (Δωριεὺς καὶ Πεισί- 
δωρος) ὑπὸ τῶν ἀντιστασιωτῶν 
ἐκ τῆς Ρόδου καὶ ἐς Ἰταλίαν 
παρὰ Θουρίους ἀπελϑόντες. 

καταπλεῖ. ΟΥ δάπ, ΠῚ 
20, (1. ἀφειστήκει τς 
ὑπὸ Τισσαφέρνους, δα ἀ6- 
Γεούϊ πο δααιοία οὐαί ἃ 
ΤΠ ΒΕ ΘΟ ΠΏΣ 8 ΠΕ: ΠΣ 8, 
. Ὑυϊραίαιη νἱχ γθοίθ σοι ραγαίο 
ἴοθοο ὙΠΠ109, 1 Ἔχουβανὶ Κυτοο,, 
δα Ῥίοη. Ρ. 844 εἰ ϑιυᾶα. ρ1}}}. 
ΙΡ. 197. Νᾷπηι ὶ Οπίάπβ ἃ Τι5- 
ΒΆΡΠΟΥΠΘ. ἀοἴδοϊββοι, πρὸ [8οο- 
ἀδοπηοη , ἱὰπὸ 500 11 Παΐπβ, {ΠΠπὸ 
πᾶν] αββθηΐ πΠ60 ΑΥΠ ΘΠ ΘΠ565. ὉΓ- 
θ6ΠῚ] ϑρυθϑϑὶ 6588 ρᾶι]ο ροϑβί 
(ξ 8) αϊοογθηίασ. Εἰ ἀοἤοϊτηιβ 
ΔὉ 115, 4αὶθ 5. ρΓαΪΠλι5. δὰ ἴθ6- 
ἀθγαῖὶ [ὈΪπηὰΒ.: ρᾶγιθγαὶ 8.16) 
Οπϊά 5 Αἰπδηϊο παῖ ει. 

ΘΠοΣ ὡς ἤσϑοντο, Οἵ Πὶ 
τ πὶ (56}], τὸ καταπλεῖν ἐς Κνί- 
δον) οοπιρογβδοπηί, Οὗ δάη, 
Ἦν 10, 2. ὯΙ 44; 8. -- ταῖς 
ἡ μι σείαις. Ῥαιῖνὶ ποι Ρεπάθηΐ 
εχ ἐκέλευον (οἴ, ἀάη. 1 44, 1), 
βεὰ βαπὶ ἀδιϊνὶ ἱπδίγαπηθιῖ. Φυ- 



το ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΤΡΑΦῊΗΣ Θ, λε΄. Δς΄. 

Κνίδον φυλάσσειν, ταῖς δὲ περὶ Τριόπιον οὔσαις 
τὰς ἀπ’ Αἰγύπτου ὁλκάδας προσβαλλούσας ξυλ- 
λαμβάνειν᾽ ἔστι δὲ τὸ Τριόπιον ἄκρα τῆς Κνιδίας 
προύχουσα,. ᾿ἡπόλλωνος ἵερόν. πυϑόμενοι δὲ οἵ 
᾿ϑηναῖοι καὶ πλεύσαντες ἐκ τῆς Σάμου λαμβά- 
νουσι τὰς ἐπὶ τῷ Τριοπίῳ φρουρούσας ἕξ ναῦς" 
οἵ δ᾽ ἄνδρες ἀποφεύγουσιν ἐξ αὐτῶν. καὶ μετὰ 
τοῦτο ἐς τὴν Κνίδον καταπλεύσαντες καὶ προσ- 
βαλόντες τῇ πόλει ἀτειχίστῳ οὔσῃ ὀλίγου εἷλον. 
τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ αὖϑις προσέβαλλον, καὶ ὡς ἄμει-- 
νον φραξαμένων αὐτῶν ὑπὸ νύκτα καὶ ἐπεσελ-- 
ϑόντων αὐτοῖς τῶν ἀπὸ τοῦ Τριοπίου ἐκ τῶν νεῶν 

8 2, προσβαλούσας αι. Τιᾶυγ,. οἰπὶ δἰϊαᾳαού ἀοίθυϊουϊθαβ. Αἱ 
οἵ, δᾶῃ. 

8 8. τῶ οΠὶ. ΟΠῚΠ65 ριϑοίον Ναί, ϑίδτγα ροίδβϑι αυζϊσα 8, αὐἷᾶ 
ΡΆ.]Ὸ δηΐθ ἷ5. ΘΟΠΙ ΘΠ οτία πὶ οδί Τυϊορίαπι, οὐ 56 η16} ἴᾶπι δυο. 10 
δαάϊίο, αὐ τοαὶν 8 4. 

λάσσειν ἰρῖψαν ἰηΠηϊν! ΠΟΙΉΘΗ 
ἀεθδὺ 6558 αὐτούς. -- ταῖς δὲ 

οὔσαις. .» γ αγθᾶ περὶ 
Τριόπ. οὔσ. . . - ποη ἃγοίθ ἰὰη- 
Βεπάα δαπύὺ ουπὶ ταῖς δέ []. 6 
ταῖς δὲ ἡμισείας, 568 δ ὠσὶ 
οαπὶ Ῥγδθαϊοαίο ξυλλαμβάνειν)]; 
πΟηάππ Θηΐπὶ ογαπύ {Π|8ἃ 6 οἰγοᾶ 
Τυϊορίαπι, 564. 60 δγδῃηΐ ἰΐαγαθ." 
Ηδδοκ. -- τὰς ἀπ᾽ ἜΣ ἘΣ 
του ὁλκάδας... ξυλλαμ- 
βάνειν (οο πα ργθμ δπᾶθτγθ). 
»»Βδιδίποη πὶ νἱἀθίαῦ. θἂβ - -: 
ΟὨθγαγὶαβ οομητηδδίαβ [οἵ, ΤΥ 68 
8 84η.}] αἀνοχίββα Αὐ πε π᾽ απ δἷ- 
θπα5. . .. θδ6 5Βοηίοηίϊαᾶ 60 ὁ60η- 
Πυπηαίαν, απο δὶ ἀ6 ῬεΙοροππο- 
ΒΙΟΥΙΠῚ ΟΟΠ 5110 Οουΐογοβ ἴδοι 
1Π|Ὸὺ δὰ Τυιϊορίαμη οοηίθηα 558 
ΠϑΥΥ ΔΗ , 50]]1οοὲ ἢ6 ΘΟΠΊΠΊΘδίι5 
Ἰρβου πὶ ̓ πίθγοϊ ρογθίαγ, . .. 568 
ΟὈϊδοοῦῖὶ δα 18 ΠῸΠ γον βίη 6 
6586 6Χ Αδρυρίο, 4αυ86 ῬΕΥΒΑΙΙΠῚ 
γΘσβ προ ο ῬΑγαθεί, ἔγατηθηΐα 
Δρροτίδία [υϊθδβδ6 ΑἰΠΘηἸ θη βίθιιβ 
δἰ υβάθῃη γθοὶβ Ποβίϊθαβ. Αἰ 06 
ἰθρΡοΥα ΑΘΡΎΡΟΪ 500 Απηγγίαθο 
ἴπ ᾿ἰθουἰαύθπη 856. νἱἀθηίυῦ νἱπᾶϊ- 
08 558. Κυαορ. δὰ Ὀίοη. ρ. 350. 

ἡ ΘΟ Ό 5. οοΥία 8Πη15 ροδβί, ἃ. (ΠΥ, 
410, ἰοσίτπηιιβ 46 στρ Αδρυρίϊο-ς 
γατη ἰᾶτῃ ροίθπίὶ, αὐ ἰὴ ῬΠΗοθηΐοθῃ 
56. ᾿ΓΓᾺΡΓΓΙΠΣ 6586 τηϊηδίι5 510 
(Ὀιοα. ΧΠ140,6).“Ατ ας -τπροσ- 
βαλλούσας, οαπὶ (ν 6] ρ6Γ 
ὑγαϊθοιϊοποπὶ δὰ 1 90, 1 1Ππ|3ίΓᾶ - 
ἰδ η1 486) ΔΡΡΟΙ τ θη ταν (8 
Τυϊορι απ): Οἷ- δάη ὙἹ 4... 5; 
Μα|6 ἢδ8β. ἱπὴρ δῖα ἴδοῖο, αυδϑὶ 
Ιαριβ υθία προσβαλόντας; Π8 ΠῚ 
ΠΟΙΊΘπς ἱπῇΠη!ἰνογαπι Ῥᾶα]0 δηῖθ 
νἱἀϊπιι5 6556 αὐτούς. --- Τριό- 
σιιον. Ποάϊο οβί οαρε τῖο. Οἵ. 
Εοτθὶρ, 1. 1, Ρ. 209. -- 4πόλ- 
λωνὸς ἱερόν, ἈΡΟΙΠΗΙὶ 58- 
ΟΥαΤα, ααἱ ἴδ᾽ ἰοπρὶ πὶ φγοοαὶ 
ἄυθῖο παρθθῦαι. Οὗ, ᾿πίουρυοῖ. δὰ 
Ηειοά. 1 144 οἱ ἀε σοηεϑί, Κυαθρ.. 
ατ, 8 48, 18 δάη. ὅ. 

8 8. ἀτειχίστῳ οὔσῃ. ὕι 
Ιοῃΐδθ αγθ65. Οἵ. δάη, ΠῚ 88, 2 
οἱ βιριᾶ 8], 8. Ιάϑι ἀθ ὁ δὺυ- 
ἀϊοπιιβ 41, 1, ἀε ὕδπιῖγο 44, 2, 
ἀ6 Τιαπιρβᾶοο, 62.,.3., Δ6 ΟΥΖίοο 
107, 1. - ὀλίγου. Οἵ, αάη. 
ΙΥ 194, 1. 

8.4, αὐτῶν, ἰ. ε. τῶν Κνι- 



ἙΠΟΣ Υ. ΧΡΜΩΝ. (ΥὟΤῚ 80. 80.) {1 

διαφυγόντων οὐκεῦ' ὁμοίως ἔβλαπτον, ἀπελϑόντες 

καὶ δῃώσαντες τὴν τῶν Κνιδίων γῆν ἐς τὴν Σά- 

μον ἀπέπλευσαν. 
1 80. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον ᾿᾿στυόχου “ακεδαιμο- 

νίων εὐπορία, 
ἥκοντος ἐς τὴν Μίλητον ἐπὶ τὸ ναυτικόν, οἵ 1Πε- οἱ πρὸς Τισ- 

λοποννήσιοι εὐπόρως ἔτι εἶχον ἅπαντα τὰ κατὰ τὸ σαφέρνη ἄλ- 

στρατόπεδον᾽ καὶ γὰρ μισϑὸς ἐδίδοτο Ἄς τ 
χαὶ τὰ ἐκ τῆς ᾿Ιάσου μεγάλα χρήματα διαρπασ- 
ἁέντα ὑπὴν τοῖς στρατιώταις, οἵ τὲ ηιλήσιοι προ- 

2 ϑυμως τὰ τοῦ πολέμου ἔφερον. πρὸς δὲ τὸν Τισσα- 
φέρνη ἐδόκουν ὅμως τοῖς Πελοποννησίοις αἵ πρῶ- 

ται ξυνϑῆκαι, αἵ πρὸς “Χαλκιδέα γενόμεναι, ἐνδεεῖς 
εἶναι καὶ οὐ πρὸς σφῶν μᾶλλον, καὶ ἄλλας ἔτι 
Θηριμένους παρόντος ἐποίουν᾽ καὶ εἰσὶν αἴδε. 

1 Ὁ ὐξυνϑῆκαι “ακεδαιμονίων καὶ τῶν ξυμ- αἵ δεύτεραι 

4, ἐπελθόντες οὔμηθ5 ριδϑίθι. αί. 584 βροντᾶ νοῦθᾶ 
οα αβᾶπὶ ΘΟΙ ΠΘηῦ οὐ" τ Ἰοία Ομ 0 4110 586. Θοηγ θυ θυ Πί, 

ὕαρ. 86. 8 1. ἐς ναι. Ο,, εἰς Ε., τοιααὶ ὡς» 404 τλα]6 Πΐπο 
ΘΟΠΙΠΊΘπποΥἂϊ ΒΘΡΏΝ. ϑγῃηί, Ρ. 210, 

8 2, ἐπὶ ρτοὸ ἔτει οῃηηθ8 ρυδθίθν αὐ. ,ωγΘ 86 ΡΥ ΔΘΡ ΟΒ1{10 40 Β8η51 
ῬΑυοὶρ᾽ουατη σοηθυϊν!5. ἱπποδίαν, ἀοοοί ΜΑ01}}.“" (0611. ΠΙῈ Ποῦ 
Ιοοο νϑὶ ἴῃ εἂ. ἰουίϊα 8 865, 1 αἀπταν, θα ἔτε οὐ 88, 1, υδἱ Τῆο- 
ΑἸ ΠΊΘη85 Ῥγοΐθοῖι5. 6556 ἀἰοϊταν, οἱ απᾶ8 ἀθ ρυδθβθηία οἰτιβ 18 πὶ ΡΓΙΠΒ 
Ὠδρναΐα βιιηΐ, δρί1185. δϑί, 

δίων. -- ἀπελθόντες, ἀϊ- ορρογίπηδπι Θοπαϊοίοποπι ἔοθ6.}5 
Θνοβϑὶ (840 εὐὖδε ΟὨΪἀ 0). Ῥογϑβιοὶ, σϑοίθ ἀοοιῖϊ Ηδαοκ. ΟἿ 

καρ. 86. 8 1, ᾿Δστυόχου Κτιθρ. αὐ. ὃ ὅ0, 10 8ἀη, 1. 
ἥκοντος. Νὶά. 88, 4. -- ἔτι, -- τοῖς Πὲλοποννησίοις. 
οὐἰατηΐα μι, 568 ῬΆ 110 ροβὺ Ὸη ΡΕΪΟροπηθβῖο5 τηᾶ]ο ἃ ]1,δο648ε- 
ἴίοη. Μιᾷ. 46, ὅ. -- τὰ .. πιο ηἾ 5 ἀἰβιϊη σαϊε [τὰ ΤΠ ΔΠὨ1ι5 
χρήματα. γἱά. 28, 8. οἱ Ὧε Ηϊβι. 6.. Ῥ. 107, αὐ {Π15 5015 
ΘΟΙ]ΟΟα 106. νΘΡΘΟΓΙΙΙῚ ᾿δάη. 190 ἤοοαιβ αἰβρ!ϊοαΐϊββο ἀἰοα. Αὖὐ Ρ6- 
1.- ὑπῆν, »ἘθρΡΡΘαϊαθαῖ, ΟΡ ΟΠ βου τη ὨΟΤΆΪΠ6 Πιαρθάδε- 
δὰ πιᾶηθπι, ἴθ Ῥγοιηρίθ πηοηϊΐ ΘΟΠΕΪΠΟΥΪ 50]6ηί. --- πφὸς 
ταί. Βαὰυ. Οὗ ΥἹ 87,4. Ηε-ὀ σφῶν. Οἷ, δ{η. " 86, ὅ. 
το. 181. Τοπιογα ὑπῆρχε συν. μᾶλλον, 501}. ἢ πρὸς τοῦ 'τίασα: 
Θιπᾶ, Τῆὰο, ᾿. 106 τὰνᾶθ νοοὶΐ φέρνους. -- ἐποίουν. 99ὉἙὈΓῸ 
Ὀ51 18 155] Πη8 πὶ 8. 5{{{π|6 8. τηράϊο.Κ. Βᾶι. Ργορυὶθ ἰδηΊθῃ 

8. 2, πρὸς δὲ τὸν Τισσα- δὍῸμ ῬΓΟΓβὰ8 ἰάθη να]οί. ΟἿ δάῃ. 
φέρνη. δοο, απὯε6 ροϑί πρῶς ΝΡ 70, 2. ΝΙ ὅδ, 2. Ὅς ἱπιρει- 
ται οοἸοοαπᾶα ἐουβἰίδη νἀθαηῖασ, ἴροίο οἵ. δάῃ. ΤΡ 10, 1. 
ΡΥ ΔΟΠἶββᾶ 6558. ἃ Τῇυο., αποᾶ 
ΟρΡΡοποιθὲ οθίθγὶβ ΥΘὈῸ5. δὲ σὑδίϊο- ᾶρ. 87. 81, Ξυνϑῆήκαι 
ηἶθαι5., 4ὰδ6 οΟπιπιοῦδο 585 γἱ- . .. σπονδάς. Ὀϊῆεττο Πᾶθο 
ἀεγοπίαγ ῬΟΙοροπ ἢ 6515, πη ἰΐθπὶ ποπὶὶπα ν᾽ ἀϊπιι5 ἰᾶπὶ ἴῃ 8δάη, δὰ 



ξυνϑῆκαι Δα- 
κπεδαιμονίων 
καὶ βασιλέως 

“]αρείου. 

7) ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ, λζ΄. λη 

μάχων πρὸς βασιλέα Ζαρεῖον καὶ τοὺς παῖδας τοὺς 
βασιλέως καὶ Τισσαφέρνη, σπονδὰς εἶναι καὶ φι- 
λίαν κατὰ τάδε. ὁπόση χώρα χαὶ πόλεις βασιλέῷς 3 
εἰσὶ “Ἰαρείου ῇ τοῦ πατρὸς ἦσαν ἢ τῶν προγό- 
νῶν, ἐπὶ ταύτας μὴ ἰέναι ἐπὶ πολέμῳ μηδὲ κακᾷ 
μηδενὶ μήτε “Πακχεδαιμονίους μήτε τοὺς ξυμμάχους 
τοὺς Πακεδαιμονίων, μηδὲ φόρους πράσσεσϑαι ἐκ 
τῶν πόλεων τούτων μήτε “Πακεδαιμονίους μήτε τοὺς 
ξυμμάχους τῶν “ακεδαιμονίων᾽ μηδὲ Δαρεῖον βα- 
σιλέα μηδὲ ὧν βασιλεὶς ἄρχει ἐπὶ Πακεδαιμονίους 
μηδὲ τοὺς ξυμμάχους ἑέναι ἐπὶ πολέμῳ μηδὲ κακῷ 
μηδενί. ἢν δέ τι δέωνται Πακεδαιμόνιοι ἢ οἵ ξύμ-- 8 
μαχοι βασιλέως, ἢ βασιλεὺς “ακεδαιμονίων ἢ τῶν 
ξυμμάχων. ὅ τι ἂν πείϑωσιν ἀλλήλους, τοῦτο 
ποιοῦσι καλῶς ἔχειν. τὸν δὲ πόλεμον. τὸν πρὸς « 
᾿Αϑηναίους καὶ τοὺς ξυμμάχους κοινῇ ἀμφοτέρους 
πολεμεῖν" ἣν δὲ κατάλυσιν ποιῶνται. κοινῇ ἀμ-- 

Οαρ. 37. 8' 1. τοῦ βασιλέως οοἀᾶ. Ἐπιοπᾶ. ΒΘΚΙ, ΤΑπν 
Ρᾶποα δηΐ ργᾶθ γϑ]! αυιουατη τι] πα ῖη 6. Ἔχ θη ρ!α, αὶ βασιλεύς το- 
Θσ6Π ΡΘΥβαΓ ΠῚ βρη Πα 5. υἰοα! ατη Παρθοὺ (Χοη. Απδ0. 1 4, 4. ὅ, 838. 
Ηϊδβι. 6ν. ὙΠ 1 97. 58: θ θοὸν: Ἐν; 10... ΒΟΟΣ ΜΠ ΤΟΣ Ῥ6πι. ΧΙΧ 
181), ὐ τηϑυΐθο ἵπ 5 ΒΡ ΟΊ πο ΠῚ νΟΘΘΠίαΡ, 

ξ 2, μήτε φόρους οοαά. Ἐπιεπα, ΒΕΚΚ., αυἷα Ποπ βίπριϊα ποὸ- 
τηϊηᾶ πορδηιᾳ ἀἰδἰ πη ρτιπίιν, 564 θη πεϊδυίοπεῈθ πορϑηίοβ ΘΟραΪΔπταν 
μὴ ἱέναι. μηδὲ πράσσεσϑαι. Οἵ, ἄπο ν 47, 9. 

Λακεδαιμονίους - Λακεδαιμονίων μηδὲ οπι. ναί. 
μήτε ὧν ναι. ΟἿ, 54. 11 49, ὅ. 
βασιλεύς βῖπθ αὐίίοαϊο Ὁ]. γαὶ. Νοβαα. Μ., ταὶ ὃ βασ. 
μήτε τοὺς Ναί. Μοβαι,, αιδϑὶ ἴῃ ΒΌΡΘΥΙΟΥΙθι15 ἀἸοίατη 510 μήτε 

ἐπὶ Δακεδ. Οἵ, 58, 1Π|49, ὅ. 8:64 νεὶ πορ]θοία ἰἰθγιῖο αὐίϊοα!]! οὈδίδί, 
8 8. οὗ Λακεδ. γαι. Αἱ νἱά. Ρϑ01Ὸ Ροβύ οἱ 8 1, 2. ὅ, ἰίεπὶ 

ο, 18 εὖ 584. ὅ8, 4. 

Υ 47, 11. -- τοὺς παῖδας .- υἱεἰοπἰπδἰπιογταπὶ βασιλέως ἔστω, 
Ἁ , ᾿ . . 

τοὺς βασιλέως. Αὐίαχούχοη 18,1; 564 π6 1}18 αυἱά πηι ἀγδθοῖδα 
δὲ ΟΥγαπ). 5) Ε11105 δαίθπι γθρῖὶβ [Ἰρθυίϑι! 58018 Θοπβα] πὶ 6858 ἴᾶ- 
ΟΥ̓ΘαΙΌΠ6 οδύ ἰάθο ἴῃ ἔοεάθγα πο- 
τηϊηδίο8. 6556, υὖ 60 ροϑὺ ΟὈἰ 1 ΠῈ 
ΡῬδίγῖβ ΟὈΠ συ θηίαγ: ἀρ ραγοί θη Ϊ Τὴ 
ΠΟΥῸΠῚ ΓΟΡ ΘῈ ΠῚ ΠΟῸῚ ῥα πὶ 6586 
θη Υ] 80 15 ἀθοθββου 8, πἰβὶ 058 
θᾶ Ῥτοθᾶββϑί, "' Ατση. 

82. ἐπὶ ταύτας μὴ ἱέναι. 
Ηδθο βυθβύϊαία δπὶ ἴῃ ἰΟΟιιΠὶ 
ΨΘΥΒΟΓΌΙΏ ΒῈΡΘΓΙΟΥΪ5 ΓΟ Θἀουἷβ ροτ- 

οἾ16 ἱπιθ]]ορὶίαν. --- 
πράσσεσϑαι ἐκ τῶν πό- 
λεὼν τούτων. Ἐεδρίοἰζαγ δᾶ 
ὈΓΌ65 ἀτὐᾶθοαβ ἴῃ Αϑὶᾶ βἰίαβ οἱ 
ἀἰθαία οχ ἢἰ8. 40 ΑἰΠΘηἸθηβῖθι5 
οχϑοίδ (οἴ, ὅ, ὅ), αποὰ 1,.δοράδ6- 
τη ΟΠ νοίαπίιν ἴδοογθ Π6 ργᾶβ- 
Ρο8. οἵ, δᾶμ, ὅ, 8, Ηδο οοπαϊ- 
οἴοπα [δορά δοιηοηῖ, οὐ 800]] νϑ- 

φόρους 



δτὴν δαπάνην βασιλέα παρέχειν. 

: 

Ω ὃ κέλητι ἀφανίζεται" 

ΕΤΟΣ Υ. ΧΕΙΜΩΝ, (ΥΠΠ] 817. 58.) 

φοτέρους ποιεῖσθαι. 
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ὁπόση δ᾽ ἂν στρατιὰ ἐν τῇ 
χώρᾳ τῇ βασιλέως ἦ μεταπεμψαμένου βασιλέως, 

ἣν δέ τις τῶν 

πόλεων ὁπόσαι ξυνέϑεντο βασιλεῖ ἐπὶ τὴν βασιλέως 
ἴῃ χώραν, τοὺς ἄλλους κωλύειν καὶ ἀμύνειν βα- 
σιλεῖ κατὰ τὸ δυνατόν" καὶ ἤν τις τῶν ἐν τῇ 

βασιλέως χώρᾳ ἢ ὅσης βασιλεὺς ἄρχει ἐπὶ τὴν Ἴα- 
κεδαιμονίων ἴῃ ἢ τῶν ξυμμάχων, βασιλεὺς κωλυέτω 
καὶ ἀμυνέτω κατὰ τὸ δυνατόν." 

88. Μετὰ δὲ ταῦτας τὰς ξυνϑήκας Θηριμένης Ὁ 

μὲν παραδοὺς ᾿Ἰστυόχῳ τὰς 

δῃ» 88. ὃ 1. δὲ οπὶ. 

ἰδη τὰ} ἰαπέππιὶ ἰρϑὶ δΧ ὑθοὶβ πγθὶ- 
Ρθὰ5 Ἰθαία οχίρογθ, ρυΐοτο ἴοθ- 
ἄθγθ οὈ] σαθδηίαγ, αὐ δα αν υθηῦ 
ΓΘΡ πη; Π6 ΑὙΠΘΗΙ ΘΗ 565 1ὰ [φοθυθηΐ. 

8.4, ὁπόση δ᾽ ἂν... παρ- 
ἔχειν. Ἦοο εβὺ οαραὶ Ῥγδθοῖ- 
Ραπηι ἰοθάουὶ δάϊθοίπμη. ἢ 6. τ 
εἴ. Ιαδιίη. 2. 

8 ὅ. ἐν τῇ βασ. χ.... 
χει. ,»Ὀιδύϊη σαν τοῖο η θη) ΓΘΘῚ5 
ῬΘυβαυ ΠῚ οὐ οαἱϊ ᾿πηρογοί. ὈΙΠ8- 
γαηΐίπο ἰδίδοῦ δαύ ατὶ αἰ ογαπὶ ὃ 
Νερθ χώρα βασιλέως ἵπονῖς 
Ρονβῖβ, Μϑάϊα, ΒΡ νυ] μα, 4186 
Ρᾶγίο5 ᾿Αβίδθ πιϑϊουῖβ ; ὅσης ἄρχει 
αταθοᾶθ οἰν ίαίθ5 Ϊοηΐδα, 4186 
Αϑῖδθ τηϊπουΐβ. .. - οἱ αυϊοαυϊα 
Ϊτα Αϑᾶπὶ οοσπραίμμη Ῥϑῦβᾶθ 
ἰθπθυθηῦ ᾿ς, ϑοίθηξ ἰδ] α [ἀϊ- 
βϑιϊποῖθ ἀἴ0 1] ἴῃ [ΟΥπλ}}8. ΡΌΡΠΪΘ 6 
501] πηηῖθ 5, πα ἔγαπαϊ δἰ Ἰοοιι5." ἡ 
Βδ8ιυ. 

Οάρ. 88. 8 1. κέλητι. Οἱ. 
ααῃ, ΤΥ 9,1. --- ἀφανέξεται. 
ΟΟΠΙράγαιβ Ἰοοΐβ ΙΥ̓ 80, 4 οἱ 
ΡΙαΐ. ΠΤ γ8. 7 ἴο νά]ογα διεφϑάρη 
νοοῖ ἀοπιοηβίγατ Ὀιάοιϊυβ. ϑ'οὰ 
1105 ἄποβ ἰΙοοὺβ ποῃ οἰυβᾶθιη 
ΘΘΠΘΓΪ5. 6588 πθὸ ΤΠιογάϊάοηη ἢοΟ 
ΘΧρΥΪΠηθΘ γα. ν ]θη θη ἁτη σα 1ἰοὸ- 
οαϊασγαμη 1556 γοβρομπῆθι Β] οοτηΐ, 
Νεο ΙΥ̓ 80, 4 ρεγάθπαϊ ποίϊο 

", 
αρο- 

ψαϊῖ. 

Ρ) 

ναῦς ἀποπλέων 

ἰρϑὶ νϑῦθο ϑυθίοϊθπάα οϑὶ, οἰβὶ 
ἀφανισμός Ἰθὶ εἴεοίι5. εβὶ δια- 
φϑορᾷ. Ηϊο,, ΤΙ αογ 1465 νἀ οίαν 
ἀΐοσοσθ {Ππππὶ ονδηῖΐββθ δῖνθ 
οναβίβϑθ ἴῃ 'ρ80 γϑάϊιι (ἀποπλέ- 
οντα, πο ἀποπλεύσαντα) Π60 
ἀπαπατη ραγίαπη γον θυ 1888. Οἵ. 
ΥΤΘΙ, ὁ, αθὶ [ουπια!α οὐ φανεροὶ 
ῃησαν Ιδβίευν ἀθ ἔπρα ΑἸοϊ θ᾽ ἷ5 
οἰ π54 116 ἈΠΙΪΘΟΥ τη Ν οαῦβατη αἷ- 
σομἀαπὶ ἀοπιπὶ τοαθαηίϊαμη. “ 
Ατὐπ, ΝΟΡὶ5. σΟΠΊραΥ δ ΪϊβΒ ν 15 
ΙΝ 80, 4 νουιϊβίσπα!α νἱἀθίαν ΤΠὰ- 
οΥαΙ θη. ἱρβαπι ἰσπονᾶ5856, απ 
ἴπ αἰβοθβδιι 46 ΤΠ θυ πηθπ 6 ἴδοιμι 
δβ58θί, Ιρίτας οὐκέτι ὥφϑη θδ6πὸ 
δχρίδπαι ἢ ακα58. Αὐ πιᾶῦὶ {Πππὶ 
Παιδί η] 6556. ρϑῦβρίοιιθ νϑυθὶβ5 
Β᾽ σῃ Ποαν} Ραίαι ΤῊ ϊγνν, Ηΐβι. αὺ,ς 
ΤΥ Ρ. 22; πᾶηὶ ἰίᾳ ἀφανέξειν 
Ιοσὶ, αὐ οἷν ἸΠ ΘΥύρΘγΘ 4 8, ν6- 
ἴα Χοη. Ηΐδι, ανς 16. 88: Καλλι- 
κρατέδας. ἀποπεσὼν ἐς τὴν ϑα- 
λατταν ἠφανίσϑη (εἴ. ΡΙαι, 1. 
ἃ.), Αεἰΐδη, Υ. Ἢ, ΧΙ 61 Βορ- 
ρᾶς. ὃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ 
τὴν ναυτικὴν ἠφάνισεν. Δαᾷ. 
ΡΙαῖ, Ροτηρ. 80 οχίν. οἱ (868. 49. 
Μῖνα οογίθ σου ηἸβοϊψαν ΠΤ ΟΠ ΠῚ, 
Ηϊβί. τ, 1. ρ. 108 ὙΠοΥΪ πη Θ Π 6 ΠῚ 
ἃ ΤΔΟραδοπιο ἶ 8, ααἱ ἢο πΠΟῸΠ 
Βη0 ΠΟΙΉΪηΑἰϊ, ΡυΠἰζα πὶ ΡείΔ 8. 

οἵ ᾿ϑηναῖοι 
ἐς Χίον ἀπο- 

ἐν βάντες 4ελ- 
Ὁ ἐκ τῆς Πέσβου ᾽4ϑη- φίνιόν τε τει- 
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χίξουσι καὶ ναῖον ἤδη διαβεβηκότες ἐς τὴν Χίον τῇ στρατιᾷ 
καὶ ἐραποῦητες καὶ γῆς καὶ ϑαλάσσης 4ελφίνιον 

μάτην ἐπικα- ἐτείχιζον, χωρίον ἄλλως. τὲ ἐκ τῆς γῆς καρτερὸν 

τοὺς Χίους 
᾿Αστύοχον 

λουμένους ἐς καὶ 
μεγάλην ἀπο- 
οίαν καϑι- πολὺ ἀπέχον. 

στᾶσι. Μιλήτῳ 
δὲ ἐν τούτῳ 

λιμένας ἔχον καὶ τῆς τῶν Δίων πόλεως οὐ 
οἱ δὲ Ἀῖοι ἐν πολλαῖς ταῖς πρὶν ὃ 

μάχαις πεπληγμένοι καὶ ἄλλως ἐν σφίσιν αὐτοῖς 
γίγνονται᾽ οὐ πάνυ εὖ διακείμενοι, ἀλλὰ καὶ τῶν μετὰ Τυ- 

δέως τοῦ Ἴωνος ἤδη ὑπὸ 1Πεδαρίτου ἐπ’ ἄττι- 
κισμῷ τεϑνεώτων καὶ τῆς ἄλλης πόλεως κατ᾽ ἀνάγ- 
χὴν ἐς ὀλίγους κατεχομένης ὑπόπτως διακείμενοι 
“᾿ ’ ς ’ ᾿ ΣΣς) 3 ΝΥ Ν» -»Ἥ Ω 

ἀλλήλοις ἡσυχαΐον, καὶ οὔτ᾽ αὐτοὶ διὰ ταῦτα οὔτε 

οἵ μετὰ ΠΠ|δαρίτου ἐπίκουροι ἀξιόμαχοι αὐτοῖς 

ἐπίπλοι. 

ἐφαίνοντο. 
λεύοντες σφίσι τὸν ᾿ἡστύοχον βοηϑεῖν᾽" 

ἐς μέντοι τὴν Μίλητον ἔπεμπον, κε-Ἢ 
ὡς δ᾽ οὐκ 

ἐσήκουεν, ἐπιστέλλει περὶ αὐτοῦ ἐς τὴν “ἀκχεδαί-- 
μονα ΠΕεδάριτος ὡς ἀδικοῦντος. 

Χ δὴ " ᾽ 

καν τὰ μὲν ἕνὅ 

τῇ Χίῳ ἐς τοῦτο καϑειστήκει τοῖς ᾿4ϑηναίοις" αἱ 

8. 9, ἐς 50]05 δαί. μαθοῖ, 
καὶ γῆς δαίι., 

Φι ΘΡ 1 το! χυὶ καὶ οἵη. 
ἐκ τῆς γῆς γαΐ., το]ϊααὶ τῆς Ο0Π]. 

αὐ ἴῃ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν Ὗ 18, 

Οἵ. αἀης. ΤΥ 81, 2. 
8. 8. ἐς ὀλίγον ὁοὰά. Οἵ, δάη. 
8 4. ὁ Πεδάριτος οπιπθ8 ργδϑίον αί. 

82. διαβεβηκότες, ἰγλη5- 
σταβϑὶ ἰδία νϑυβᾶηι 65, Οἵ, 
δάῃ, ΙΝ 1, 8. --- γῆς 5ϊ'π6 ἀγίϊο. 
ποῃ δὰ τὴν Χίον τοίδγεπάυπι, βεα 
δόμον πὶ αἰοίαπη 6556 εχ οθη- 
ὑγϑυϊο ϑαλάσσης ἰηι6}Π ραν. Οἱ. 
46, ῶ τῆς ἐς γῆν καὶ ϑάλασσαν 
ἀρχῆς. -- 4ελφένιον. Βᾶτρο- 
ογαίΐοη. χωρίον ἐν Χίῳ νοοδί. 
Τἰβίαι ἃ Ομίουαπι ἀγῦ6 τα] 18. 
-- ἄλλως τε, οεἰοετοααΐ, ἷ, 6. 
ΡΓΔΘίθΓα ΔΠὶ αυοᾶ τη πη! 6 θίαγ, 

8 8. ἐν πολλαῖς... πε- 
πληγμένοι. δ τὸ νἱά. ο. 324, 
ἀΘ νΘΓΡῸ πλησσ. 84η. ΠῚ 18, 2. 
-- ἐν σφέσιν αὐτοῖς, πίον 

56. Οἱ, δάη. 1ν 25, 9. -- οὐ 
πάνυ εὖ διαὶ εἐμενῆι. » Υ ἃ. 
ς, 24 εχιν. ο]. 6. 81 1πἰ0,“ Η 8 8 οΚ, 
-- Τυδέως τοῦ Ἴωνος, ἷ. 6. 
ΤοηἾ5 1110. Ομ 6πὶ, ρΡοδίϑπ ἰγᾶ- 
δἴοαμῃ, ἀθ 40 οἵ, Βογμμαγᾷ. ΗΪϑβί. 
{π|ς στο ον. 51 560. εὐ. Ὲ: 

ΟΠ ΟΟΙ στα ἴῃ Μα5. Προ, ΧΧΧΗ 
Ῥ. 145 544ᾳ., πυΐὰ5 Τγάοὶ ρδίγθιι 
ἔα 1556, οἷὰ5. σοὶ πα] πὶ οϑὺ ἀοου- 
ΠΙΘη απὶ ὨΪΒῚ ᾿ρΡΘῸπι ΠΟΠΊΘΗ. --- 
ἐς ὀλίγους κατεχομἕνη ς] 
ἤτοι ἀναγκαξομένης ὀλιγαρχεῖ- 
σϑαι. ὅ6Π0], Ῥοθν. δυοίονα ὁλέ- 
γοῦυς ταοβουϊρβίπιιβ. Νὰπι ρϑυοο- 
ὙΠ ἱπη ρου απ. ὨΜ]]8. πα ΆΠι 
Βουϊρίου βἰηριυίανὶ ὀλίγον 5'σηῖ- 
ἤοανι. 1 Ρἴαι. διΐπι ΡΟ ι. 808 ἃ 
τὸ ὀλίγον πυπιοῦαπὶ ἱπαϊοδί. ΟἹ, 
ΤΠ 97: 1 ὙΒΙ ΠΩΣ ἐ- 
89, 9. ΟἿ: Ὁ ε ἐς Ῥγδθρ. 
δάπη. ΠΥ 61, 4, Καθμη. αν. πιᾶκ. 
8 441 Β. ἈΠ Τἢ τ᾿ ἐς ὀλίγους 
καϑισταμένης Ηθρν. 1, 1. Ρ. 106. 

8 4, ὡς δ᾽ οὐκ ἐσήκουεν. 
1 τηϊπϑίαβ οὐαί, Ια, 88, 1, 
ἐπιστέλλει. Οἱ, ΥἹΙ 14, ᾿ 
ὙΠ|99Σ Ἵ 86πι ν  7.0ῦϑὃϑ32 

8 ὅ. ἐς τοῦτο καϑειστή- 
κει, ἴῃ Θπὶ βίαι τοάδοί 



ΕΤΟΣ Υ. ΧΕΙΜΩΝ. (ὙἹΠ 88, 89.) τῦ 

δ᾽ ἐκ τῆς Σάμου νῆες αὐτοῖς ἐπίπλους μὲν ἐποι- 
οὔὖντο ταῖς ἐν τῇ Μιλήτῳ, ἐπεὶ δὲ μὴ ἀντανάγοιεν, 
ἀναχωροῦντες πάλιν ἐς τὴν Σάμον ἡσύχαξον. 

1 99. Ἐκ δὲ τῆς Πελοποννήσου ἐν τῷ αὐτῷ ἐκ τῆς Ἡιλή- 
χειμῶνι αἵ τῷ Φαρναβάζῳ [ὑπὸ] Καλλιγείτου τοῦτον ἐρεσος 
“Μεγαρέως καὶ Πιμαγάρον τοῦ Κυζικηνοῦ πρασ- κα Σπαρτια- 
σόντων παρασχευασϑεῖσαι ὑπὸ “ακεδαιμονίων ἑπτὰ τ Ἔν 

Α 

καὶ εἴκοσι νῆες ἄρασαι ἔπλεον ἐπὶ Ἰωνίας περὶ ᾿Ιωνίας καὶ 
ἡλίου τροπάς, καὶ ἄρχων ἐπέπλει αὐτῶν ᾿ἄντι- ΠΣ 

5 σϑένης Σπαρτιάτης. ξυνέπεμψαν δὲ οἵ “ακεδαι- πλευσόμενοι 
μόνιοι καὶ ἕνδεκα ἄνδρας Σπαρτιατῶν ξυμβούλους Κρ, 
᾿᾿στυόχῳ, ὧν εἷς ἣν Δίχας ὃ ᾿Ἱρκεσιλάου. καὶ πρὸς τὴν Κρή- 

- τὴν ἀἄποτρα- εἴρητο αὐτοῖς ἐς Μίλητον ἀφικομένους τῶν τε ἂλ β ρόδο νν ἢ 

λῶν ξυνεπιμέλεσϑαι ἡ μέλλει ἄριστα ἕξειν, καὶ τὰς Καῦνον κατ- 
ψαῦς ταύτας ἢ αὐτὰς ἢ πλείους ἢ καὶ ἐλάσσους “ἴθουσι. 
ἐς τὸν Ἡλλήσποντον ὡς Φαρνάβαζον, ἣν δοκῇ, 
ἀποπέμπειν, Κλέαρχον τὸν ᾿Ραμφίου, ὃς ξυνέπλει, 
“᾿ ’ ν ᾿ ΦΆ ’ .Ν ὃ ὅν 

αρχοντὰ προστάξαντας, και ἀστιοχον. ἣν ΟΟΧΊ) 

8 ὅ, ἐπειδὴ δὲ ναι. Ττιρὰ. Οπυδηαυδπι ἐπειδή οαπὶ ορίδί, ᾿ἰδνὰ- 
ἰἶνο βίαν ροίεϑβδί (οἷ, ὙΠ 44, 8), ἰἀπηθη Πἷο, ΡῚ ῬγΟρ 5515. ΠΟ ἢδί 
ἴῃ ΠΆΡΡΑΙΟΠ6, ΤλΐΠῈ8 ἈΡΌΠ) οϑύ, 

ἀποχωροῦντες ναῦ. Οἵ. βἀ. Π 79, 6. 

8 89. 8 1. ἐπέπλει Ναϊ., τοι αυὶ ἔπλει, 56 δὰ Οαπι 115 
δαΐ ἴῃ 15 πανὶρανῖί ἀοβιἀθιδιηυβ, οἱ οὗἁἽ ]Κ 11, 2 ψαύαρχος δὲ 
αὐτῶν ἐπέπλει Θρασυμηλίδας. 

8 2. ξυνεπιμελεῖσϑαι οοαά. ΟΓ 54. ΙΓ΄ 118, 8. 

δγδηΐ, --- αὖ ... νῆες αὖ- 
τοῖς. Ἐπδύ δχϑιηρὶτηὶ ἀδιϊνὶ δὰ 

ἀδοπΊ ἢ 5. Ῥᾶναίδθ ἀἰοδηίαν, 
ἡλίου τροπάς] τὰς χειμερι- 

1Π 98, 1 ΠΙμβίγαι, --- 6 1ρ515 
μα ν θι5 οἵ, 8, 4. -- ἐπεὶ δὲ 
μὴ ἀντανάγοιεν]) αἵ ἐν τῇ 
“Μιλήτῳ δηλονότι νῆες. ὅ6}0]. 
6 μή εἰ ορίανο οἵ, δάη. 1 
15, 1. -- ἀναχωροῦντες. 
Ῥαΐ. ΡΓ868. 46 χὰ Ἰάθηί θη [δοίδ, 
ΟἿ, δάπ Κ᾽ Τὅ, 8. 54. ὙΠ] 40, 2. 
ΟΡ. 89. 81. Καλλιγεί- 

ΟΦ οἷς « πρασσόντων. Οἵ, 
60, 1. 8, 1. Ὑπό δαυίοπι, φαοὰ 
ΜΠ πρασσόντων ΠΟῚ ΘΟηνΘηΪϊί, 
ἄθοθϑβθ νοϊαπηι5, αὖ ΠΑΥΘΒ ΟΔ}1- 
δ᾽ οἱ ΤΙπηᾶροτγαθ οροῦὰ ἃ [,866- 

νὰς δηλονότι. 8610]. 
8 2, ξυμβούλους ᾿στυό- 

χῳ. γον πϑπῖο 1 88, 1, ΑἸοὶ- 
ἄἀλε ΠῚ 70, Αρίαὶ Κ᾽ 08, 4.“ Ατῃ. 
ΟΥ ἄπ: 1 88.,.1. ΚΝ .68; 4. -- 
Δέχας. (Οἱ. Υ̓ 20, ὩΣ: 50, 4, 10, 
8. -- ἀφικομένους. οΡοβὶ 
ἰδη} Ὀγον ἰῃίογν !] } πη ΠΘΟΘ558- 
Υἱαπ οϑὶ ἀφικομένοις.“ Ηοτν. 
1.1. Βεὰ οἵ 1. δ8, 1. ΕΥ̓ 20, ὃ. 
ὙΠΠ 8, 3. -- ἢ αὐτάς, να αν 
᾿Ρ588, ἴν δ. πθᾷι186 θ᾽ γο8. πθὸ 
Ῥϑυοίουοβ, 564 ὨΠΠΊΘΡΟ ἰηίθρτο 
το] ϊοίο. “ Η ἃ 86, - Χλέαρχον 



γ{ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Θ, λ19΄. μ΄. 

ἘΜ ΝΥ "2 9 ᾿ Ἁ - ΄, 9 
[τοῖς ἕνδεκα ἀνδράσι), παύειν τῆς ναυαρχίας, ἄντι-- 

΄ ΕἾ ’ . ᾿Ὶ Ἁ ΗΝ » 

σϑένη δὲ καϑισταναι᾿ πρὸς γὰρ τὰς τοῖ 1Πεδα- 
ρίτου ἐπιστολὰς ὑπάπτευον αὐτόν. πλέουσαι οὖν 3 
αἵ νῆες ἀπὸ ἡἹ]αλέας πελάγιαι Μήλῳ προσέβαλλον, 
καὶ περιτυχόντες ναυσὶ δέκα ᾿4ϑηναίων τὰς τρεῖς 
λαμβάνουσι κενὰς καὶ κατακάουσι. μετὰ δὲ τοῦτο 
δεδιότες μὴ αἱ διαφυγοῦσαι τῶν ᾿4ϑηναίων ἐκ τῆς 
Μήλου νῆες, ὅπερ ἐγένετο, μηνύσωσι τοῖς ἐν τῇ 

, ΝᾺ » , 
Σάμῳ τὸν ἐπίπλουν αὐτῶν, πρὸς τὴν Κρήτην 
πλεύσαντες χαὶ πλείω τὸν πλοῦν διὰ φυλακῆς 
ποιησάμενον ἐς τὴν Καῦνον τῆς ᾿ἡ“σίας κατῆραν. 
ἐντεῦϑεν δή, ὡς ἐν ἀσφαλεῖ ὄντες, ἀγγελίαν ἔπεμ-- 4 

᾿Ὶ Ν ᾽ -» »Ἥ -" 

πον ἐπὶ τὰς ἐν τῇ Μιλήτῳ ναῦς τοῦ ξυμπαρακο- 
μὠισϑῆναι. 

ναυμαχίας αι. ἃ. Οὗ 54. 20, 1. 
8 8. πλαγίαι δαὶ., πλάγιαι Τι. Αἱ οἵ. ἀἅη, 
προσέβαλον ογληθ8 ργϑοίου Ναὶ, ἢν. ϑοὰ οχ ρυοχίπια ἢϑυγᾶς- 

ἰοη6 νἱάθιανῦ ΔΡΡΆΓΘΓΘ 605 ὙΟΥΟΓΆ ΠΟ ΔΡΡ.]1558. 
κατακαίουσι οοἀά. Οἵ, ιπᾶ. Ἰὲχ ὅορῆ. 5. ν, κλάω. 
αἵ οτὰ. Ναί. ϑοᾶ 5ἰρηϊβοδηίαν γε θδ 6 Ῥγϑθίθυ {γ68 1185. 
Σάμῳ ναι. ΜᾺ]]., τϑφυϊ οοάά. νήσῳ. 86ἀ Ἰπι6 Πρ υαν ΞΔΙΊΟΒ 

(οἵ. 41, 4), αυᾶθ οὔὑτὴη πυβαθδπηι δηΐθα ΘΟΙΩΠΊΘΙηΟΥ̓αία ἰῖ, ἣ νῆσος 
ῬΥΘΘΙΘυ οοίθγᾶβ νοοδτὶ πο Ροίοϑί, 

8 4, νήσῳ ρΡτὸὺ Μιλήτῳ Ναὶ, Αὖὐ παυηίΐϊαβ. ἃά Αδβίγοομαπι 
τηϊβϑαβ οϑὺ (νά, 41, 1), θπὶ ἐὰπὸ ΜΙ|16ι ἔυϊ586 οχ 86, 1 εὖ 88, 4 
ΘΟΤΊΡ ΘΙ ΠῚ Ἰαθδπιιβ. 

χάριν τοῦ ξυμπαρ. δαί. εχ ἘΠ Οί, δάῃ. Ι.4. Χάριν 
δρυὰ ἱπῆπ, ἡυδαπαπὶ Ροϑαϊύ Τῆμο, πεὸ 8}181 ΡΓῸ ἕνεκα αὐυδπὶ Ὗ 70, 
1 οὐ τοῦ ϑείου χάριν. 

«προστάξαντας. Εχ ἀθουθ δ 
8, 2, -- τοῖς ἕνδεκα ἀνδρά- 
σι. Ἐκρο το ᾽5 αὐϑαηΐ, αὖ τη 040 
5018 ἦν δοκῇ ἰδρίπιιβ, Οδγίβ 
ΠῸΠ τηΪητ|8 Ρεγβρίσιιατα ᾿ἷο ̓ ρϑατῃ 
ἣν δοκῇ ο65ι 4υ8πΠὶ Βιρνᾶ, Τυτῃ 
δα καϑιστάναι ἀυὰὶ ναύαρχον. 
᾿ἀντικαϑιστάναι, αἀποὰ τηᾶναϊώ 
Ηογν. 1. ]., αἣὧἵἱ ΟΜ, Ῥοίεγαίΐ, ἰίᾷ 
ΠΘΟΘΒΒΔΥΪΏΠῚ ΠΟ οΓἴαί. -- τὰς 
νιν. ἐπιστολάς. Μία. 88, 4 
οὐ ἀδ ρίαγα! δάη, 1 182, δ. Πρός 
οδὺ 5.6 οὐ α 7 ΤῸ Ρ ὑῪΣ 
Κυιαθο, ὅ0, 1. Επν. Μρὰᾶ, 1858 
οοηΐογί, 

8 8. πελάγιαι, Ῥ6γ αἰ ἔπτη. 
Ο, 44, 8. 60, 8. 101,1, -- Μήλῳ. 
Ταπο ἂν ΓΝ οσουρδίδε, 

ψιά, Ν' 116, 4. --- τὰς τρεῖς. 
Πε ΔΥΠΘᾺ}0 οἵ, δάη, 1 116, 1. - 
κενάς οϑί Ρυδοαϊοδίαπι 25) .}. 

λαμβάνουσι. -- ἕπερ ἐγένετο." 
Οἢ, 41, 4. -- καὶ πλείω τὸν 
πλοῦν διὰ φυλακῆς πο ιη- 
σάμενοι; ΘῳΙοηρσίοτο ηδν]- 
σαιϊϊοηΐα οσαγϑὰ Ρ6Γ σϑυίϊο- 
ἢ 6 ΠῚ («ἀπ᾽ 118 οϑατίοη 6) 
ἕδοιο. θυᾷκα5: ἐπιμηκύναντε ς 
τὴν ὁδὸν φυλαττόμενοι παν- 
τατῆ. --- Καῦνον τῆς σίας. 
Οὐ ΠΟΙΆ ΠἾ8. ομΐπὶ Ογθίαθ ὉΓῸ5. ἴῃ 
ἘαγΟΡᾶ 5118 ευδί, Νοη ποοοββὰ- 
τίατη ΡαΐάπιιΒ τῆς Καρίας, φυοὰ 
οοπὶ, ΔΊ Ατα.- Μοο θη, ἴῃ Ηδυτη. 
ΧΙ Ὁ. 8366, οοηίτα 4π6πὶ Ο]858, 
ΙΝ ΤΟΙ ΕῪ 1 “αἰἴϑοις 



΄ 

2 

8 

ΕΤΟΣ Υ. ΧΕΙΜΩΝ, (ΥΠ| 89. 40.) ΠῚ 

40. Οἱ δὲ Χῖοι καὶ Πεδάριτος κατὰ τὸν αὖ- 
τὸν χρόνον οὐδὲν ἧσσον, καίπερ διαμέλλοντα, τὸν 
᾿στύοχον πέμποντες ἀγγέλους ἠξίουν σφίσι πο- 
λιορκουμένοις βοηϑῆσαι ἁπάσαις ταῖς ναυσὶ καὶ 

μὴ περιιδεῖν τὴν μεγίστην τῶν ἐν ᾿Ιωνίᾳ ξυμμα- 
χίδων πόλεων ἔκ τε ϑαλάσσης εἰργομένην καὶ κατὰ 
γῆν λῃστείαις πορϑουμένην. οἷ γὰρ οἰχέται τοῖς 
«Χίοις πολλοὶ ὄντες καὶ μιᾷ γὲ πόλει πλὴν Δαχε- 
δαιμονίων πλεῖστοι γενόμενοι καὶ ἅμα διὰ τὸ πλῆ- 
ὅὃος χαλεπωτέρως ἐν ταῖς ἀδικίαις κολαζίμενοι, ὡς 
ἡ στρατιὰ τῶν ᾿“ϑηναίων βεβαίως ἔδοξε μετὰ τεί- 
χους ἱδρῦσϑαι, εὐθὺς αὐτομολίᾳ τε ἐχώρησαν οἵ 
πολλοὶ πρὸς αὐτοὺς χαὶ τὰ πλεῖστα κακὰ ἐπι- 
στάμενοι τὴν χώραν οὗτοι ἔδρασαν. ἔφασαν οὖν 
χρῆναι οἱ Χῖοι, ἕως ἔτι ἐλπὶς καὶ δυνατὸν κωλῦ- 

σαι, τειχιξομένου τοῦ 4]ελφινίου καὶ ἀτελοῦς ὄν- 
τος, καὶ στρατοπέδῳ καὶ ναυσὶν ἐρύματος μείζονος 
προσπεριβαλλομένου, βοηϑῆσαι σφίσιν. ὁ δὲ 4σ- 
τύοχος καίπερ οὐ διανοούμενος διὰ τὴν τότε ἀπει- 

ξ λήν, ὡς ἑώρα καὶ τοὺς 
τας, 

αρΡ. 40. 8 1. 
5.8118. 115, 4108 ἸἀΘητ 6 πὶ πιἰ 6 θ δῖ. 

σαρ. 40. 8 2. οἷ γὰρ οἰκέ- 
ται. ἴδε ἢΪβ βουνὶβ ΟΠ οσαπὶ νἱά. 
ϑίθρῃ. Βυ2. ν. Χίος, Απιθη. 
Ρ. 206 ν". --Ἠ μεᾷ γε πόλει 
πλὴν ΜἹακεδαιμονέων 
πλεῖστοι γενόμενοι) πλείο- 
νες οἰκέται ἦσαν ἐν Χίῳ ἤπερ 
ἐν ἄλλῃ τινὶ πόλει πλὴν “α- 
κεδαιμονέων᾽ ἡ δὲ Λακεδαί- 
μῶν πλείστους εἶχεν οἰκέτας. 
080]. ΑἸΙον. ἰπίθ!!οχὶς ΟἸἰπι, ἴῃ 
Ἑαβι, δβι]θη., βεὰ νἱὰ, ἴθ] Κυιθρ. 
Ῥ. 419. Οἵ, Οἀ. ΜΏΘΕΙΙ. ΤΩΣ, Π 
Ρ- 46 54. Δ δοίιβπι. Δηλ, αν, 1 
Ρ. 14. ψεῦθὰ μιᾷ γὲ ΠΣ φοη- 
τεπὰς ὄὰπι 1 80, 8 ὄχλῳ ὅσος 
οὐκ ἐν ἄλλῳ ἕνί γεχωρίῳ Ἑλλη- 
νικῷ ἐστιν. Οἱ «ἀπ, 1Π| 39, 1. 
-- ἐν ταῖς ἀδικέαις, ἴῃ ἀ6- 

τ 

πέμψαντες ναί. 

υμμάχους προϑύμους ὄν- 
ὥρμητο ἐς τὸ βοηϑεῖν. 

564 νυραίαπι ἀρίϊα5 46 16- 
ΟἿ, δάῃ, 88, ὅ. 

Ι1ουϊὶ5. 515, εἴ τι ἀδικοῖεν. 
Οἵ, Καπθρ, ὅτ, . ὃ θ8, 12, 4. Ἐγυδίτα 
Ηρυν. Ἕ Ι. ἐπὶ ταῖς ἀδικίαις. 
-- ἐπιστάμενοιτὴν χώραν] 
ἔμπειροι τῆς χώρας 5'6Π0] Παρὰ. 

88, ἀτελοῦς ὄντος. ἘΣ 
1} 6556 ροϑβίθᾶ Δ 6] θηλ5 δ, 2, --- 
καὶ στρατοπέδῳ .. πηπροσ- 
περιβαλλομένου, ἄυπ εἰ 
δχουοϊίαβΒ οὖ πᾶνθ85 (Αἰμπο- 
ὨΪΘηΒ᾽ ΠῚ) πη ἃ ΟΥ̓. οὐΐδἃ ΠῚ Τη1ὶ - 
πἰτΐοη οἰσουτη ἀγα ν. [ἃ 
ἢαθο ἱπιθ!]οσθηὰα 6556 ὈΥΪΠΊΙ5 
ναῖν Βεθὰ, Οἱ ἴὰγα 5υναραίαν 
ιά, ἀθ πιυυὶοοσι πη ΘΔΒΊΓΟΥ ΠῚ 
τ Ἰτ|0Π 6 ΘΟΠΙΡΆΥΔῺΏΒ ὅ0, ὃ προσ- 
βαλὼν τῶν ᾿4ϑηναίων τῷ περὶ 
τὰς ναῦς ἐρύματι. Δαά͵ δά η. 
Ι 117, 1, --ὀ διὰ τὴν τότε 

τοὶς Χίοις 
μέγιστα κα- 
κουμένοις 
᾿ἀστύοχος 

πολλάκις ἐπι- 
πληϑεὶς τε- 
λευτῶν ὥρμη- 
το μὲν βοη- 

Δεῖν" 



ἀκούσας δὲ 
τὰς ἐκτῆς Πε- 
λοποννήσου 
ναῦς ἐς Καῦ- 
νον παραγξ- 
νέσϑαι, ἐκεὶ 

ἐκπορϑ'εῖ καὶ 
ἐς Κνίδον 

ὅϑεν πρὸς Σύ- ἢ 
μην ἐπὶ Χαρ- 

(ὃ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Θ, μα΄. μβ΄. 

41. Ἔν τούτῳ δὲ ἐκ τῆς Καύνου παραγίγνε- 1 
ται ἀγγελία ὅτι αἱ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι νῆες καὶ οἵ 
τῶν “ακεδαιμονίων ξύμβουλοι πάρεισι" καὶ νο- 

; μέσας πάντα ὕστερα εἶναι τὰ ἄλλα πρὸς τὸ ναῦς 

πλέων Κῶν τετὲ, ὅπως ϑαλασσοκρατοῖεν μᾶλλον, τοσαύτας ξυμ- 
παρακχομίσαι καὶ τοὺς μακεσιι μον ἐδ θα: οἵ ἧκον 

καταίρει, κατάσκοποι αὐτοῦ, ἀσφαλῶς περαιωϑῆναι, εὐθὺς 
ἀφεὶς τὸ ἐς τὴν Χίον ἔπλει ἐς τὴν Καῦνον. καὶ 

μῖνον κομί- ἐς Κῶν τὴν ΜΜεροπίδα ἐν τῷ παράπλῳ ἀποβὰς τήν 

τε πόλιν ἀτείχιστον οὖσαν καὶ ὑπὸ σεισμοῦ, ὃς 
αὐτοῖς ἔτυχε μέγιστός γε δὴ ὧν μεμνήμεθα γενέ- 

ξεται. 

μενος, ᾿ξυμπεπτωκυῖαν ἐκπορϑεῖ, τῶν ἀνθρώπων 
ἐς τὰ ὄρη πεφευγότων. καὶ τὴν χώραν καταδρο- 
μαῖς λείαν ἐποιεῖτο, πλὴν τῶν ἐλευϑέρων᾽ 

ἐκ δὲ τῆς Κῶ ἀφικόμενος ἐς τὴν 3 τους δὲ ἠφίει. 

, 
του- 

Κνίδον νυκτὸς ἀναγκάζεται ὑπὸ τῶν Κνιδίων παρ-- 

(Δρ. 41. 8 2. ἀφίει οο8α, 

ἀπειλήν. δ. 99. 1 Ὁ 18 
τότε δάῃ. 20, 1. Αά διανοού- 
μενος δυᾷὶ βοηϑῆσαι γ6] βοη- 
δεῖν, 

(δρ. ΑἹ. 8 1. νομέσας 
πάντα ὕστερα εἶναι ἀν 
νομέσας, φησί, πάντα ἐν δευ- 
τέρῳ εἶναι τοῦ ζξυμνπαρα- 
κομίσαι τὰς ναῦς, ὑπὲρ τοῦ 
ϑαλαττοχρατεῖν. ὅ6Π0]. ΤῊ, 
πάντα δεύτερα ΒΟΥ ρ51556 ραίδι 
Μείΐπεοῖ. ἴῃ δέῃ. ΠῚ ρ, 878. ϑεὰ 
βῖ Βορἢ. ἔταριῃ. 827, ὅ, ἀπθηὶ 
Ιοσὰπὶ 1116 ἈΈΡΌΙΙΕ, δεύτερος πρός 
τι αἰχῖς, ποῦ ἱρβύτη ἀοοθπηθηίο 
ἐδ ἀϊοὶ ἴδπὶ Ροίυΐβ86 ὕστερος 
πρὸς τι. “εύτερόν τε καὶ ὕστε- 
ρον ΡΊΙαῖο συνωνύμως ἴση σὴς ἰπ 
Τμερρ. 896 ο. --- πρὸς τὸ... 
ξυμπ. Ῥτορύ. ρῦᾶε ἢοο, υἱ 
ἀπ ἰγαάυσοτεῖ. Οἱ, Κυυθρ. 
τ 9 10. 2 ΣἘΠΠῚ Θ᾽. - κατά- 
σκοποι αὐτοῦ. Ῥοτί.: δὰ ἰρ- 
5185. δοίῖο 65 ΘΧΡΙΟΥδη ἀ 85. 

-- ἀφεὶς τὸ ἐς τὴν “Δέον. 
ἡ Πϊοῖαπι 6556. ρῖοὸ τὸ ἐς τὴν 

Οἵ, 58, ΙΝ 199, 8. 

Χίον πλεῖν 81 [Θβίππι Θ5ΐ, ΘΠ 
βεαυδία! ἔπλει.“ Ηπυᾶ5. Οἱ, 
Μδίιῃ. αν, ὃ 282, 1. 

8 2, Κῶν τὴν Μεροπέ- 
᾿ δα] τὴν Μεροπίδα περιττῶς 
προσέϑηκεν" ἄλλη γὰρ οὐκ 
ἔστι Κῶς. ὅομο!. ,,1{6 Ἰοααῖταγ 
οὐἰδπὶ ϑίγαθο Ρ. 086 εὖ Απίοῃίη. 
ΤΠ 1Ρ6γΆ]. 16. ΘΑ]. Ὅ6]. 100. 
Αὐἱβυά. [Π| ρ. 428] 4111.“ ἈΝ 455. 
ΟΥ, ΒοΥΡΙΡ. ἀεοθιν, ἀπέ, ΠΕΡ, 288, 
Ὁ] π18}8 “ἩΙερόπις. 6 πηΐνευβα 
ἢδο ἰπβαϊα οχ γϑοθηίουίθιιβ νὶα. 
τηαχὶπθ ἢ 055. 1. 1η8. ἄτδθο, ΠῚ 
Ῥ. 126 844. -- τὴν πόλιν, 501}, 
οἰ α5 4 6 η1. ΠΟΠΊΪηΪ5. ---- ἀτείχισ- 
τον. Οἱ, δάη. 88, 8. -- ὑπο. 
Οὗ, αἄπ.1 8,2. -- μέγιστός γε 
δή. Κνιορ. γε 46]. Βεᾷ οἵ, μα- 
λιστά γε δή ΡΙαί. 500}, 287 Β. 
ΞΞ- τὴν χώραν. .. λείαν 
ἐποιεῖτο. Οἵ, Μαιῃ. αν, 8 421 
δάη. 4. Κυιορ. ϑ'ηΐ. αἴ]. 8. 40, 
18 δἅη. 1. -- τούτους δὲ 
ἠφίει. ὕι βαρτᾶ 14, 1 ΟΠαϊοεῖ- 
ἄθιι8 οδρ {ἰν 08. 

8. ἀναγκαξεται. Οἱ 
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9 9 αινούντων μὴ ἐχβιβάσαι τοὺς ναύτας. ἀλλ ὥσ- 
πὲρ εἶχε πλεῖν εὐθὺς ἐπὶ τὰς τῶν ᾿ϑηναίων ναῦς 

Ε τι 

είχοσιν. ἂς 
“ σ ες τ » ’ 

χῶν Χαρμῖνος., εὶς τῶν ἐκ Σάμου 
στρατηγῶν, ἐφύλασσε ταύτας τὰς ἕπτὰ καὶ εἴκοσι 

» » ’ ; 5. 

ναῦς ἐκ τῆς Π]ελοποννῆσου προσπλεουσας, ἐφ 
ἁἕσπερ καὶ ὁ ̓ ἡστύοχος παρέπλει. 
ἐν τῇ Σάμῳ ἐκ τῆς ήλου τὸν ἐπίπλουν αὐτῶν, 
καὶ ἡ φυλακὴ τῷ Χαρμίνῳ περὶ τὴν Σύμην καὶ 
Χάλκην χαὶ Ρόδον καὶ περὶ τὴν “υκίαν ᾿ς ἤδη 
γὰρ ἠσϑάνετο καὶ ἐν τῇ Καύνῳ οὔσας αὐτάς. 

1 ἼΣ 

ὁ ̓ Ιστύοχος πρὶν ἔχπυστος γενέσϑαι, εἴ πῶς περι-- 

λάβοι που μετεώρους τὰς ναῦς. καὶ αὐτῷ ΦΕΣΟΣ 
τε καὶ τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ξυννέφελα ὄντα πλά- 
νησιν τῶν νεῶν ἐν τῷ σκότει καὶ ταραχὴν παρέσχε. καὶ ᾿Αστύοχος 

2 καὶ ἅμα τῇ ἕῳ. διεσπασμένου τοῦ ναυτικοῦ. καὶ 

τοῦ μὲν φανεροῦ ἤδη ὄντος τοῖς ᾿“ϑηναίοις, τοῦ σὶ ξυμμίγνυ- 

8 4. Μήλου ΝΟΣ οοΥν, ΟἹ, γ60. Τὸ, ν το αὶ Μιλήτου. ΟἿ, 89, 8. 

οοα!οΙθ 5 ΟΠ] οἱ θη [ἱπηπιὸ ΟΠ4]- 

ὅαρ. 42. 8 2. ὄντος ἤδη γαι. 

δᾶη. ΤΥ ὅ9,. 2. -- ὥσπερ εἶχε. 
Οἵ, δάη. 84. -- ναῦς εἴκοσιν. 
Μ4115 ναῦς τὰς εἴκ., 5εα [οτίαβ- 
515. ξεηθίῖνὶ τῶν ᾿4ϑηναίων ς0110- 
οδίϊοη 8. ΟΠ Ϊββῖο δυγιϊο}]} δχοιιβα- 
τππι ἀ πηπὸὼ ΠΝ 90, (1. ῬΆπΙΟ 
Ροϑὶ προσπλεούσας ἱπίοΓρτοίδιο 
οὰπὶ δά Πανὶ σα γθηί, 

8 4, ἐπύϑοντο ΕΓ ΧΣΩΥΞ 
τῶν. Οἵ. 89, 8. --- Σύμην. 
Ηδπο ᾿Π5 Ὁ] Δ τὴ πθα ἴδηι πίον ἈΠο- 
ἄσπι Οπίαππιᾳθ ἀϊοῖς ΡΙΙη, Η. 
ΝΙΝ 86, 188. Ποαϊο δ'ψηι πο- 
γηϊηδίαγ, ΠΟ τι ᾿ῃ ΕὈΥθὶς, ἀδορτ, 
δηΐ, ΠΡ. 241, ϑιμηιῖ, Οἵ, 6. οᾶ 
Βοβ5. 1ἰ. ἱπβαϊ. αναθο. ΠῚ Ρ. 121. 
-- Χαάλ κην. ,,Νοπιθη ἢυἴὰ5 ἴῃ - 
5.146. νυῖθ Δ διιοίουῖθιι5 οχρυὶ- 
πλϊύαν, Ρ]ϊηπΐα5. ἴῃ ἀπὸ Ιοοο [Υ̓ 
86] Ομδίοθη, ἴῃ αἰίθνο [ΠΥ 28, 
ἰίεπι ΧΥΤΙ 4] ΟΠαϊοίατη ϑβουὶρ- 
511, Βου]αχ [82] Χαλκείαν, ΤΙιθο- 
ΡἨΓαβιὶβ [Ηϊἰ5ὲ. ρίαπι. Ὑ1Π 5] 
οαπὶ ϑίγαυ, [ρ. 488. 056] Χαλ- 
κπίαν, Μεῖα ἀδπί αι οἵπὶ ΘΟΥΓ 15 

οἶδπι 1ΠΠ 7, 11]. ῬαΙ τ ον. ἀρυᾶ 
ἨΗυάβδου, ἀρπὰ Τῆῇῖο, Ταῦβιι5 
Χάλκη 44, 8 015, ὅδ. 60, 8 πἰδὶ 
αποά 60,8 ποιπὰ ι Ἰἰδτὶ Χαλκίας. 
Αἰᾳαθ ἀπο Χαλκη ΔρρεἸ]δίαν, 
ΥΩ Βο55. 1. ἃ, Πρ. 114 54. 

ὕαρ. 45. 81, ὥσπερ εἶχε. 
γιά. 41, 8. -- ἔκπυστος. σε 
δάῃ, ΠΕ 80, 1. -- περιλάβοι, 
οἰ τοατην Θαἶγοί, ΘΟ ΡΥ ΘΠ 6η- 
ἀετοὶ, Οἱ. Ηονοοι. ν 28, ΝΠ 
106. --- τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 
Ουπὶ ἀἴοὶ Ροβϑβιι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ταραχὴν παρέχειν, ἴᾶθο ῬῸῚ 5]- 
ΤΆ] 6 1} δἰ δου] ΟΠ 6 ΠῚ αἰοία 5ηΐ δὐ- 
ἡπ ΣΝ :80,. 8.» 801. οἵ, δἄῃ. 
ξυννέφελα. Ἐπινέφελα 51- 
ΓΔ ΠΡ Ἡδγοάοι. ὙΠ 87, 
πλάνησιν. Τηίοῦ ταυΐουοβ νο- 
065 δἴζονι Τοῦ, δὰ Ῥῆγγη. ρ. 881. 
Ποοῖίαν ααἰά θη ΔΙ οὐἶ 8 ἀρυά 
γΘΟΘΠΙΪΟΓ65, 86ἃ νἱ δοιϊνὶ. 

8. 2, τοῦ εὐωνύμου κέ- 
ρῶς. 6 πᾶ ἃρροβίίϊοπο νἱά. 

ἐπυϑοντο δὲ οἵ 

᾿Ἐπέπλει οὖν ὥσπερ εἶχε πρὸς τὴν Σύμην Χαρμῖνος δὲ 
πρῶτον ἐν τῇ 
μάχῃ ἐπικρα- 
τήσας ὕστε- 
ρον ἐς φυγὴν 
καϑίσταται" 

ταῖς ἐκ τῆς 
. Καύνου ναυ- 

σιν. 



τὰ τοῖς ἐν 
Σάμῳ ΄4ὃη- 
ναίΐοις πε- 
πραγμένα. 

90 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Θ, μβ΄. μγ΄. 

εὐωνύμου κέρως, τοῦ δὲ ἄλλου περὶ τὴν νῆσον 
ἔτι πλανωμένου, ἐπανάγονται κατὰ τάχος ὁ Χαρ- 
αἴνος καὶ οἷ ᾿Αϑηναῖοι ἐλάσσοσιν ἢ ταῖς εἴχοσι 
ναυσί, νομίσαντες ἅσπερ ἐφύλασσον ναῦς τὰς ἀπὸ 

τῆς Καύνου ταύτας εἶναι. καὶ προσπεσόντες εὐὖ- 8 
ϑὺς κατέδυσάν τὲ τρεῖς καὶ κατετραυμάτισαν ἄλλας, 
καὶ ἐν τῷ ἔργῳ ἐπεχράτουν, μέχρι οὗ ἐπεφάνησαν 
αὐτοῖς παρὰ δόξαν αἱ πλείους τῶν νεῶν καὶ παν-- 
ταχόϑεν ἀπεκλ ἤοντο. ἔπειτα δὲ ἐς φυγὴν κατα- 4 
στάντες ἕξ μὲν ναῦς ἀπολλύασι, ταῖς δὲ λοιπαῖς 

καταφεύγουσιν ἐς τὴν ευτλοῦσσαν νῆσον, ἐντεῦ-. 
ϑὲν δὲ ἐς “ἡλικαρνασσόν. μετὰ δὲ τοῦτο οἱ μὲν δ 
Πελοποννήσιοι ἐς Κνίδον κατάραντες καί͵ ξυμμι- 
γεισῶν τῶν ἐκ τῆς Καύνου ἕπτὰ καὶ εἴκοσι νεῶν 
αὐτοῖς, ξυμπάσαις πλεύσαντες καὶ τροπαῖον ἐν τῇ 
Σύμῃ στήσαντες πάλιν ἐς τὴν Κνίδον καϑωρμί- 
σαντο. 

48. Οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι ταῖς ἐκ τῆς Σάμου ναυσὶ 
πάσαις, ὡς ἤσϑοντο τὰ τῆς ναυμαχίας, πλεύσαν-- 

»" 

8 4. Τέγλουσαν αι. Τι., γοϊαυϊ Τεύγλουσσαν γεὲὶ Τεύ- 
γλουσαν. Οἵ. Βίορ!!. ΒΥΖ. 5, ν. οἱ βἀ. 24, 2, 

“λικαρνασόν αἰΐᾳιοι οοἀά. πρραῦς ἁ“λικαρνασέας 108, 2. ΟΕ, 
ἰπαΐοοπι 1π8ον, Αἰ, 1, 

απ. ὙΙ] 57,6. -- τοῦ ἄλλου. ἰδτηθη (8008 ργορα 5 πιθη πηθιὶ- 
Βᾶσον ἐν ἄλλου Πἴο ῥτὸ 
ἑτέρου (οἷ, δαη. ΠῚ 107, 4) ρο- 
51 ὑπ 6558 Δ’ Ιυγα 5 ΡΟΒίθᾶ οὐϊᾶ πὶ 
ναυτικοῦ, 05 κέρως δυάίνϊ 
ΡΟ558 ἷρ58 Ρειοερίι, -- Χαρμῖ- 
νος. Ησπο 0} οἰδάθηι ἴῃ ρυοχὶ- 
τὴ ]85. ὨδΡΡαίδιη ἰγυϊα δὲ ΑΥΒΙΟΡΙΝ. 
ΤὨθβιη. 804. -- ταῖς εἴκοσι 
ναυσί. Ανήοι]ιβ τοϑρίοῖν δὰ 
41.,.5. 

8. 8. κατετραυμαάτισαν. 
Οἱ, δάπ. ΝἼ 41, 4. --- τῷ ἔργῳ. 
γιά. δάμη. 1 106, 6. 

84, ἐςτὴν Τευτλοῦσσαν 
νῆσον. Ἠδης ᾿πβυϊδη), 48 πὶ ἴῃ 
Ἐουθὶρ. ἄθορυ, δηΐ, [γαβύθᾶ απδ6- 
ΒΝ Ί 115, ἰπίον ϑυηθη οἱ ἢδ]}- 
ΟϑΙ ΒΒ] [1556 ὁχ ΤΠυοΥἰα 5 
ἈΔΡΓΔΙΙΟΠ 6 ΘΟ] ρ ̓ν, [ἡ Κιορουῦ 

ἴδηι νϑυβιιδ, 564. σα πὶ ἱπίθυ ΡΟ 58- 
110 η18 5[5:0 ΘΟ]]οοαύμν, Ῥγδοθίθγθα 
αἰίομᾶθ πδηο ἀριοα]! δρυᾷ νήσου 
γοσαὈ] 1 ΠῚ ἐπηροδἐοῦρπι ποθὴ 8α- 
ποίαίαη ἴῃ Κτιθσ. ὅτ, 8 50, 7 
δάη, 2. 5; δ] Σοῦ 
Τραγία ἡ νῆσος (1 110,1, ΟΔἽ 
109, 4 Προσωπέτιδα τὴν νῆσον), 
ἣ νῆσος ἡ “Σφακτηρία (ταλου- 
μένη ΙΝ 8, ὁ. Αἀὰ. τὴν νῆσον 
τὴν Πτυχίαν ΤΥ 40, 8), ἡ νῆσος 
Ζῆλος. Νερ]οχὶὶ ὟΝ ΘΧΘΙΏΡΙ ΕΠ 
Κυύθθρον οἰϊδπι δὰ Αὐτΐ. ΑπδΡ. 1 
19, 9,. υ1}} ΥὙΘΟΘη ΙΟΥ ΠΏ 51η}111ἃ 
νοῦ δ 8} 65. 6χ Αὐι1ο1]5. {4|1ἃ 856 
δηποίδία ποσί ΠΆΌΘΥΘ, 

8 ὕ. τροπαῖον ... στή- 
σαντες. Ἡυϊΐὰβ το υἶα5. ποῦη- 
Δ} ΒΌροῦοθθο ἥηραηί, Ὑἱά. 
Ἠο55. 10. ἴηβ8ι1, αν. ΠῚ ρ. 128. 



Ὡ 

ὦ. 
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τὲς ἐς τὴν “Σύμην καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἐν τῇ Κνίδῳ 

ναυτικὸν οὐχ ὁρμήσαντες, οὐδ᾽ ἐκεῖνοι ἐπ᾽ ἐκεί-- 
νους, λαβόντες δὲ τὰ ἐν τῇ Σύμῃ σκεύη τῶν νεῶν 
καὶ Πωρύμοις τοῖς ἐν τῇ ἠπείρῳ προσβαλόντες 
ἀπέπλευσαν ἐς τὴν Σάμον. ὲ 

" “Μακε αιμό- Ἄπασαι δ᾽ ἤδη οὖσαι ἅμα ἐν τῇ Κνίδῳ ἀὐθν τς ὉΥΡὴ ἘΣ 
τῶν Πελοποννησίων νῇξς ἐπεσκευάζοντό τὲ εἴ τι λιστα Λίχας, 

δ πρὸς τὸν Τισσαφέρνη (παρεγένετο γάρ) 1:σσαφέρνει ἔδει, χαὶ ρὸς τὸν Τισσαφ θνῆ θὲ} γ ον 
λόγους ἐποιοῦντο οἵ ἕνδεχα ἄνδρες τῶν “ακεδαι-- σπονδῶν ἀμ- 

μονίων περί τὲ τῶν ἤδη πεπραγμένων. 

οἵ ἐν Κνίδῳ 

εἴ τι μὴ φισθητοῦσιν᾽ 
ἤρεσκεν αὐτοῖς, χαὶ περὶ τοῦ μέλλοντος πολέμου. ται δι᾽ ὀργῆς. 

ὅτῳ τρόπῳ ἄριστα καὶ ξυμφορώτατα ἀμφοτέροις 
πολεμήσεται. “μάλιστα δὲ ὃ Δίχας ἐσκόπει τὰ ποιού-- 
μένα, καὶ τὰς σπονδὰς οὐδετέρας, οὔτε τὰς Χαλ- 
κιδέως οὔτε τὰς Θηριμένους, “ἔφη καλῶς ξυγκεῖ-- 
σϑαι. ἀλλὰ δεινὸν εἶναι εἰ χώρας ὅσης βασιλεὺς 

καὶ οἵ πρόγονοι ἦρξαν πρότερον, ταύτης καὶ νῦν 
ἀξιώσει κρατεῖν. ἐνεῖναι γὰρ καὶ νήσους ἁπάσας 

Οαρ. 48, 8 1. ΡιΙῸ προσβαλόντες τηὰ]6 ὅι. προσπλεύσαντες, 
οἴη βοαπαίι" ἀπέπλευσαν ποὸ προσπλεῖν οὐπὶ ἀδίϊνο ἰοοἱ οοηϊαη- 
δῖαν. ὙΙάθιαγ 6Χ ᾿ΠίοΡΡΓ. ΟΥΤη, Οὗ απ. ὙὟ] 4; ὃ. 

8 2. ἅμα ὉΠ|. ΟΙΠΊΠ65 ΡΙϑΘίΘΡ ΚΝ δί. Οἵ, δάῃ. 
8 8. οὔτε τὰς Χαλκ. οὔτε τὰς Θηρ. ἔφη ΟΙΪ. 6. Και. αὶ]. 

γα]ς. οὔτε τὰς Χαλ. οπι.; Χαλ. οὔτε τὰς οι. Μ. 

ἐνῆν οοἀἀ., πἰδὶ αποὰ ἐχρῆν Ὁ. ψαὰ: ορονίονθ, αποὰ ἀ6- 
θὈόθαὶ 6588 χρῆναι. Οἱ. δᾶ. 

Οαρ. 48, 581. οὐδ᾽ ἐκεῖ- -- προσβαλόντες. Υἱά, «ἅη. 
νοι ἐπ᾽ ἐκείνους. ὙΡΟΞΒΙΒ 99} ὡς: 
Ἰμ 10} 8:6 γ ὥρμησαν ε δοπὶπποίο 
ὁρμήσαντες, αὖ 4851 ρΑυ ΘΠ 6515 
ἰηνουϊθοία ἤᾶθο βἰ1.6 θᾶ. Ρυδθ- 

8. 2. Ἅπασαι. Ετρο Αδιγο- 
ΟΝ, Απ 516 ῖ5, ΗἹρροογαιῖβ, Οἱ, 
Κυίορ. δα Πίοη, ρ. 800.--οὐσαι 

ΟΝ ἰογθὰ δίίθηἀθ ῬΥΟΠΟπΊθι. 15 46 
αἰν υ 515 ΘΟ]! ατΏ]. -- τὰ ἐν 
τῇ Σύμῃ σκεύη τῶν νεῶν. 
Θαηΐ ΔΥΠΙΠΙΘηῖὰ δηΐ6. ῬΓΟΘΙΪῈΠὶ 
το] οί. Οἱ, δάη, 28, 1. --ὀ Τω- 
ρύμοις. Βίθρ]ι. ΒΥΖ. “Μώρυμα, 
πόλις Καρίας, Ἀρρ. Οἷν. ΤΡ 172 
Δώρυμα, Ῥοδίων τι φρούριον 
ἐν τῇ Περαίᾳ, 1ἷν. ΧΧΧΥΙΙ 
17, 8 ροτιι5 δάνογβιιβ ἈΠο- 
ἀππὶ 6ϑί, Οἱ. Ἐουθὶρ. ἀβθορτ. 
ΘΠ 0.0 9. ΠΕ ΟΒΕ ας Ρ. 5.- 

ΤΒπογαϊαὶβ Υο]. ΤΥ. 5θοέ, ΤΙ, 

ἅμα, ΘΟηρ  6Ρ ἃ 18 6. 
80, 4. -- οὗ ἕνδεκα ἄνδρες. 
γἱά, 39, 2, -- ἀμφοτέροι ς] 
ἤγουν τοῖς Πακεδαιμονίοις καὶ 
Τισσαφέρνει. ὅ0}10], -- πολε - 
μήσεται. γιά. δᾶη. 1 608, τὸ 
-- ἤρξαν. Οὗ, δάῃ. ΚΟ 91, 

88. τὰς Χαλκιδέως, αυδὲ 
ἸορΊπηι8. ὁ. 18, -- τὰς Θηρι- 
μ ἕνους, 485 ᾿ΘρῚ 15 ο. 87. -- 
χώρας δοσης. .. κρατεῖν. 
γἱά.18,1.381,2. --ὄεῖναιγ ἀρ. 

0 



στρατεία Πε- 
λοποννησίων- 

ἐπὶ τὴν Ῥο- 

82 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΤΡΑΦΗΣ Θ, μγ΄. μδ΄. 

πάλιν δουλεύειν καὶ Θεσσαλίαν χαὶ “οχροὺς καὶ 
᾿, , » 

τὰ μέχρι Βοωτῶν. καὶ ἀντ᾽ ἐλευϑερίας ἂν Μη- 
δικὴν ἁ ἀρχὴν τοῖς Ἤ; ὕλλησι τοὺς Πακεδαιμονίους περι-- 
ϑεῖναι. ἕτέρας οὖν ἐχέλευξ βελτίους σπένδεσϑαι, 
ῇ ταύταις γε οὐ χρήσεσϑαι, οὐδὲ τῆς τροφῆς ἐπὶ 
τούτοις δεῖσθαι οὐδέν. ἀγανακτῶν δὲ ὃ μὲν Τισσα- 
φέρνης ἀπεχώρησεν ἀπ᾿ αὐτῶν δι 
ἄπρακτος. 

44, Οἱ ὁ 

Α 

και ὀργῆς 

ἀπὸ τῶν δυνατωτάτων ἀνθ τ τὴν γνώμην εἶχον 

σπένδεσϑαι ΒΕ ξυνϑήπας αὶ. ΕΧ ᾿ηίογρτ. Μαϊς ([]458. 
ξυνϑήκας ἀοίδπάθηβ σοπίθηαϊ!, οἱ σπονδας δπαϊαίαγ, βου θη ἀ ΠῚ 
6558 τρίτας αἰ δ7, 2. 
ἴῃ ξυνϑήκας ναῖοαι. 
βἰσηϊῆοαῦ αἴαιο ὃ αὐτός. 

ΟΡ. 44. 8 1. 
Ιεθ πιι ποϊὶ5 δύοθϑϑδὶς. 

»Ερο 5ἰπηρ!]οἴτον ἐνῆν [οἵ, 54.7 δο- 
οἸΡΙ θαι ἱπορᾶΐ, σοπίϊποθᾶ- 
τατ, Ουοἃ οἰβὶ αἰ 5 θυ} ν ΘΡΌ15 Βοῦὶρ - 
τὰ τῇ ΠΟῸῊ ογαί, ἰαἰθθαΐ ἰὰ ΠΠΘ ἢ 56Π81ι 
εὐ οοηβϑαπρηί. θυ βϑοαίῃβ νου- 
Βα πὰ 6 δῦ ἐνῆν γὰρ... Βοιωτῶν 
ἴῃ Ραγοπίμεβὶ ροβαὶ, ἃ 4υϊάοπὶ 
ΟΡτι5. 6556 ΡΪᾶπ ΘΠ ΒΌΘΥη, 48 
ΔΙΙοα αὶ 5ου]ρύαστιϑ (αν ΤΊαο. ἐν εἴ- 
ναι γάρ.“ Βαι. Ῥδτγθηιμεϑὶβ 
ΒΆ] 16 ΠῸΠ ροίοβὺ ἰπ Βοιωτῶν 
ἴα Πηϊτὶ, αὐ, αθπιδ πιο ἀπ πὶ Βδι. 
να], ΒΗ καὶ ἄντ. -- τοὺς 
“Λακεδ. περιϑεῖναι ὁἐχ ἀξιώσει 
Ροηοδηὶ, απο οὐ δαάϊταπι ἂν 
ΠοΥΙ πραῦϊ. ὠτᾶτθ δπὺ ἱπίεον- 
Ροβίο δὰ περιϑεῖναν φτοΐο- 
ΡΘπΠα8 δϑ δὰ} ΘΟ Πδονεπὶ Πᾶθο: δὲι- 
νὸν εἶναι... καὶ. -. ἂν περι- 
Δεῖναι, ᾿πάϊο πα πὶ ὁ58θ 
εὐ (ἰ4}|1 πηοὰ 0) 8οοά 8 6110 - 
ὩΪ085 ἱπιροτῖαπ Μράοτττη 
αταρθοὶβ ἱπιροβίϊατοβ 6586. 
Ηοο ροϑβίθεϊιβ ρυοθανὶῦ ΟἸ455, 56 
πἶβὶ ἴρβ 1οΠα8. οδυβϑπὶ Δ({}}}0 
ΟΡ ΤῸ ΠῚ δίγοΘο πὶ 6588 ρυϊίαγοί, 
Βᾶθο εἶ ορὶπῖὶο τῇηᾶοηδηΊ νἱπΊ 
δὰ Ῥουπη ον οππὶ ΤΊΒΒΑΡ ΠΘΓΠ6ΠῚ 
Ὡ0Π ΠΔΡιΪ, ἐς ΒοΚΚοτὶ Θηθη- 
ἀδιϊοπϑῖη γΘΟΘΡΙΠΊ08. -- καὶ »νή Ξ- 
σους καὶ τὰ μέχρι 

ϑθὰ ῬΥΌΥΒι5. ΠΟ ῬΘΥΒΡΙΟἶ ταν, ΘῸΥ ἰάθπι ΠῸΠ 
Εἰ ἕτερος Πἴο ΠῸπ ΔΙΌ6Υ δϑύ, βϑιὶ ΘοΠ  ΥΓΙΤη 

ΟΥ. Καρμη. τ, τπᾶχ. ὃ 4θ8, 10. 
ἐπικηρυκευόμενοι γαῖ., αυοα πο ρΡοίθβιὶ νᾶ- 

Βοιωτῶν. Ἦδε δηΐπι ΟΠΊΠ65 
ΤΟΡΊΟΠ65 Χουχὶ αἰϊαιυδηάο Ρᾶτα- 
ὁγᾶηῖ, Οἵ. Αὐίβιϊα. [ρ. 168. εἶχε 
μέν γε πρὸ τοῦ τὸν μέχρι Πη- 
νειοῦ τόπον" . εἶχε δὲ πάντα 
τὸν μέχρι τῆς ᾿ἀττικῆς. -- πε- 
ρεϑεῖναι. ΟἿ, δάη. 

84. ἐπὶ τούτοις, 15 
οοπάἀϊοϊοπΐθ5. Οἱ, δάῃ. 1 
10, 8. -- δι᾽ ὀργῆς, ἰταίαβ, 
αὖ δ, ἤν ΒΒ ΪΟ ΔΠΙΟΡ ΠῚ 11, 4. 

ὕδρ. 44 δ 1 ἐπικηρυ- 
κευομένων ἀπὸ τῶν δυνα- 
τωτάτων ἀνδρῶν. ἢε ἐπικη- 
ρυκεύεσϑαι νεῖθοὸ νἱά, δάη. ὙΠ 
48, 3. »» ΘΔ ΘΡΙ τα, 8 ἀοίοπαϊ 
Ροβϑὶξ νυ]ραία, αὐ ἀνδρῶν ἰυηρὰ- 
1 ΘῈ ΠῚ ἐστε.) ΠΟῚ ΟΠ δυνατωτ." 
θοθτ. πὰ νενδᾶ ἰάθιη βιρῃηῖῆ- 
οδπύ δῖατ6 ἐπεὶ ἐπεκηρυκεύοντο 
ἀπὸ τῶν δυνατωτάτων ἄνδρες. 
»» Υ ΘΥΓΡῸΠῚ ἹΠῈρΡ ΘΥΒΟΠΆΪΠΘΡ Ροδβίψαμη, 
ΓῚ 8, 2 καὶ ἐπαγομένων αὖ- 
τοὺς ἐς τὰς ἄλλας πόλεις, τὶ 
νἰὰ. ποῖ.“ (61|. 
(]α55. ΥΙχ γϑοίθ, Νᾷπι δὶ νϑυθᾶ 
5 πΉ 6 ΠΡ ΘΥΒΟΠ ΔΙ 6Γ, ΡΟΠιπ- 
{π|ν ΟὈΒΟυΓα, δηΐπ]0 ΟὈΘΓΘαΙΌΓ 
ΠΟΠΊΘη τῶν ἀπο όμθυ Οἵ, «ἅη. 
Ἰεπην εὐ ἼΙ 69, Τῶν ἀνϑρώ- 
πων ἀπὸ τῶν ἸΥΡΩΣ ἀνδρῶν 

ΕΥ̓ 8... 05 

ΑΘΒΘη5115 681. 

4. 

ἐς τὴν Ῥόδον, ἐπικηρυκευομένων 



τῷ 
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πλεῖν. ἐλπίζοντες νῆσόν τε οὐκ ἀδύνατον καὶ ναυ- τ ̓ ἽΠΠ 
» ἐ ι 

βατῶν πλήϑει καὶ πεζῷ προσάξεσϑαι, καὶ ἅμα ἡγού- ἀποστῆναι 
μένοι αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης ξυμμαχίας δυνα- ̓ ᾿ϑηναίων' οἵ 

ἣ δὲ ὑστερή- 
τοὶ ἔσεσϑαι. Τισσαφέρνη κὴ αἰτοῦντες χφήματα, σαντες μάτην 

τρέφειν τὰς ναῦς. πλεύσαντες οὖν εὐθὺς ἐν τῷ δι 
δσπ υ 

αὐτῷ χειμῶνι ἐκ τῆς Κνίδου καὶ προσβαλόντες παητρ πξ,. 

Καμίρῳ τῆς Ῥοδίας πρῶτον ναυσὶ τέσσαρσι καὶ 
ἐνενήκοντα ἐξεφόβησαν μὲν τοὺς πολλοὺς οὐχ εἰ- 

, , - “ 
δότας τὰ πρασσόμενα, καὶ ἔφευγον, ἄλλως τε καὶ 
ἀτειχίστου οὔσης τῆς πόλεως εἶτα ξυγκαλέσαντες 
οἱ Πακεδαιμόνιοι τούτους τε καὶ τοὺς ἐκ τοῖν δυοῖν 
πολέοιν, “Πίνδου τε καὶ ᾿Ιηγλύσου, Ῥοδίους ἔπεισαν 
ἀποστῆναι ᾿Αϑηναίων. καὶ προσεχώρησε Ῥόδος 

, .» Ὶ 9 α , Ν Ἀ 

Πελοποννησίοις. οὗ δὲ ᾿4ϑηναῖοι κατὰ τὸν καιρὸν 

ὃ 2. Καμείρῳ οὐτὴ αἰϊαιοὶ 8115 αι. Οἵ, Ἡδγοάϊδη 1 ρ. 198. 
ΠΡ. ὅ80 εὐ ἱπάϊοθπι ἴηβοῦ. Ατί. 1. 

πρῶτον νεη. Και,, πρὸς τὴν το]! 4αογαπι Ῥ] ΟΡ ΠΗ], 
ἔφυγον αι. Αἱ Ἰηροίηβ οοΘρἶ5586 ἀαϊάθιη Ρτοΐαρεγο, 564 ἔπρδπι 

ΘΟΡΙΠῚ ΤΠΟΧ ᾿ΠίθγΠΊββδη 6558 ρρᾶγεῖ δχ ῬΓΟΧΊΠΊΪδ5, 
ἸἸηλυσοῦ ρᾶῖ5 εοἀὰά. Οἵ, Ηοτοάίδη. Τρ. 2313, 

δαΐθπὶ 5815 τηΐϊτὰ δϑϑϑηΐ ψογθᾶ. 
σατο ἴῃ ρυΐογα ΘΧρΙἈΠδίΪΟΠ6 
ἀφηϊϊοβοθηάατη. Πὲ ἀπὸ οἵ, ΠῚ 
118, 8. πη !ον ἐκ ΥἹ 10, 2. 
Οείθγαπι 46 ΒΠΟάϊοΓα ΠῚ τΕΡασΙΙθα 
νὰ. ΜΕ]. ον. ΜΡ. 1417 84. 
νῆσόν τε. Τέ ἴα ἘΡΙ  πδυτα 
δβὲ, τῷ δἱ ἡγούμενοι πΟΠ δβϑβοὶ 
βΒοοαίασιπι. Οἱ, δάη, 1 16, 

8 2. προσβαλόντες. Ρνἱάὰ. 
δάη. 88, 2, --, Καμέρῳ. Ὅε 
5ῖὰ ἀπθίιιαίατ. Ὑι4. Ἐουθὶρ. 
αφορτ. δηῖ. ΠΡ. 246 εἰ, οοηίγα 
Ἠδη}1. 1τ. Α58. Ὁ. ὅ8, αυϊ ἴῃ Ἰ1- 
ἴ0γ6 δὰ ΟΥ̓ ΘΠ ίπὶ βρθοίαπτιὶ ἰὉ] 
[586 σοηϊοῖϊς, ὉὈῚ δάμας ρᾶτῖθ- 
τἰη86 αυδλράδη ἔαπιῖγος εἰ “4.α- 
γεῖγο (ρτορβ Μδίοπαπι) γθρϑυῖδη- 
ἴὰγ., ϑεᾷ Τδοραδοπηοπῖοβ πὶάο 
Ρτοΐδοίοβ δὰ πᾶπο οὔᾶπι ᾿πβπαϊδθ 
ἈΡΡ 508 6586. ΠΟῚ δϑβὺ ψγϑυγΙβ᾽ ΠΊ1]6, 
--ναυσὶ τέσσαρσι ἀβέδιε χες 
νήποντα. ΤΙ (26, 1. 29, 2) 
-Ἤ Χ (388, 1, αποσαπι ἮΝ 81, 1) 
-Ἔ ὟἹ (ς. 858) -᾿ ΧΧΥΙΙ (39, 1. 

41 ΠΣ ΘΥΟΔΟΣ δ ΞΞΞΙ͂Π: (49...3) 
Ξε ΧΟΥ πᾶνοβ. [46 οχ πᾶνὶ- 
015, 485 ΑἸΠΘΉΙΘη5685 42, 8 κατ- 

ετραυμάτισαν, πὰ νἱἀδίαγ ΠΟῚ 
τθρᾶγαία 6586, 4 ἀράποία ΧΟΙΝ 
γΓοβίδηϊ, -- καὶ ἔφευγον. Ργο- 
Ρτὶθ καὶ διὰ τοῦτο φεύγοντας 
γ6] οὐ διὸ καὶ ἔφευγον (οἵ 
πολλοί) εοχβρθοίδνυΐβ. ϑεὰ δῖ, 
Βεοῦηη. ϑὅγηιϊ. ρ. 468, --- ἀτει- 
χίστου. Οἷς τ δ ἀπ,....595.... θέε χες: 
τοῖν δυοῖν πολέοιν. Ατιϊ- 
σα] πὶ δαἀαϊίαπὶ 6556, αἴ ἴὰ πὸ 
ΟΠΊΠΪΠΟ ἰγ68. ὑτθθ685 ἴῃ 1Π|4 ᾿Π5Ὲ]8 
ἔμθυϊηῖ, ὁ], Ηργοάοῦ. 1 144 οἱ 
Βίγαθ. ρ. 6068 ἀοοοὶ ἄστη. Τοῖν 
πολέοιν, αὐ 29, 2. -- πηπέν- 
δου. ΔΑάΐπς ἡ ᾿Δώδος. Οἵ, 
Ἠλπμ, 1, ἃ, Πρ. ὅδ. Ηο55. [Ὁ, 
ἴη8, ἅταθο, ΠΠ ρ. 72. -- Ἰηλυ- 
σοῦ. ἤκςδπο ΤΙ ΧΧΧ  ιάϊα ἃ ΒΠο- 
ἀϊοταπι ὑγθθ ροβῖθα οοπαϊία ἀἰ- 
βίαν αἰυηηαὺ δίγαθο Ρ, θ58, ποῃ, 
αποά ΒΟΡΌΙροῦ ἀδορσν, δηῖ, ΠΡ. 
247 5ογίθιι, ΤΧ, 6 5ἴτπι οἷυβ 
οἵ 685. 1, 4. Ὁ}, .98: 54. 

6᾽ 



84 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Θ, μδ΄. με΄. 

τοῦτον ταῖς ἐκ τῆς Σάμου ναυσὶν αἰσϑόμενοι ἔ- 
πλευσαν μὲν βουλόμενοι φϑάσαι καὶ ἐφάνησαν πε- 
λάγιοι, ὑστερήσαντες δὲ οὐ πολλῷ τὸ μὲν παρα- 
χρῆμα ἀπέπλευσαν ἐς Χάλκην, ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐς Σά- 
μον ὕστερον δὲ ἐκ τῆς Χάλκης καὶ ἐκ τῆς Κῶ 
[καὶ ἐκ τῆς Σάμου] τοὺς ἐπίπλους ποιούμενοι ἐπὶ 
τὴν Ῥόδον ἐπολέμουν. οἵ δὲ χρήματα μὲν ἐξέλε-- 4 
ξαν ἐς δύο καὶ τριάκοντα τάλαντα. οἱ Π]ελοπον-- 
νήσιοι. παρὰ τῶν Ῥοδίων, τὰ δ᾽ ἄλλα ἡσύχαξον 
ἡμέρας ὀγδοήκοντα ἀνελκύσαντες τὰς ναῦς. 

οὐ πε 40. Ἂν δὲ τούτῳ καὶ ἔτι πρότερον, πρὶν ἐς 1 
φέρνη ὑποιτὴν Ῥόδον αὐτοὺς ἀναστῆναι, τάδε ἐπράσσετο. 
χωρήσας πρὸφ᾿ “λκιβιάδης μετὰ τὸν Χαλκιδέως ϑάνατον καὶ τὴν 
αὐτὸν τῶν 

Πελοποννη- ἐν Μιλήτῳ μάχην τοῖς Πελοποννησίοις ὕποπτος 
σίων κακοῖ ὦν χαὶ ἀπ᾽ αὐτῶν ἀφικομένης ἐπιστολῆς πρὸς 
τὰ πράγματα: , , 5. 5 3 3 ν 
τὴν μισϑοφο- ᾿᾿στύοχον ἐχ “ακεδαίμονος ὥστ᾽ ἀποκτεῖναι (ἣν γὰρ 
ρὰν ἜΡΌΡ ΤΕ, καὶ τῷ “Ἄγιδι ἐχϑρὸς καὶ ἄλλως ἄπιστος ἐφαίνετο), 

ὰ πρῶτον μὲν ὑποχωρεῖ δείσας παρὰ "ισσαφέρνη, 

8 8. ἐπεφάνησαν Ναϊ. αὐοὰ Ξιροτνεπῖτγα (42, 8) 5 σπἰβοδηβ 
πο, ἈΡῚ ΑἸΠΘπϊθηβ865 Ποϑίθθ ΠΟ ἀβ56οα {1 Βα ηὺ ΠΘ4 016 Οαμη ἰδ ΡυρΏδΙα 
ΘΟΙΠΒογαηΐ, ἀρύμμι ΠΟῚ 6ϑ8. 

Οδρ. 45. 81. ᾿Δλκιβιάδης τε δι. ἱπερίε. Ἂν 
γὰρ καὶ ναι. Νυϊρο καί ἀθοβὺ, αυοα ᾿ἰἃ ΘΟἸ]οοδύιπι) οϑί, αὐ δὶ 

ἐφαίνετο ποῃ δϑϑϑίὶ βϑοπίασυιη. Οἵ, δάη. ΠΠ 67, 6. 

88. ταῖς ἐκ... ναυσίν. -- οἵ Πελοποννήσιοι. Ἀρρο- 
Οἱ, 48,1. - αἰσϑόμενοι. ΟἿ, 5ἴιο 5᾽π}}Π18 οἱ φυδηι δα ποίαν: ται 5 
δάη, 86, 2..-- πελάγιοι. γιὰ. δα 42, 2, υὐἱὶ οἵ, δάη. 
αᾶη, 39, 8. -- [καὶ ἐ ἐκ τῆς Σά- Οαρ. 4ὅ. 8 1. ἐς τὴν Ῥό- 
μου.] Κιυερ. ἐκ τῆς Συμηςτὰ- δον. «ἀναστῆναι. Οὗ, δά. 
να]ῦὺ Ῥτορίον 41, 4. 56α Ποὺ νϑὶ 
ῬΙΓΟΡίον 48, 1 ρϑυιπὶ οϑύ νϑυ β]- 
ταΐ]8., ΑὐἰΔ ΠῚ ΤΘΠΊΟΙΟΥ 8 Πη118 
δβδὺ αυϑηὶ ππᾶς ἐπέπλους ΒΠοάο 
ἴδοθγθ ροίπθυϊηῦ, δὲ αὰὰ συϑιϊοῃθ 
605 ΘΒ τοὶ δι ᾿ἰΘΓ ΠῚ ΤΏΙ ΠῚ 
γϑ 1586. Ραϊδιηβὁ Ταπι εχ δῦ, 1 
οἰδυ βϑίτηθ. οορῃοϑβοίἑαν. ΑἸΠθυΐθη- 
5688 ΠΟΒ ἱπιρθίιι8 πᾶναῖθβ ΠῸη ἔδ- 
Οἶ8586 ῃἰβὶ οχ ὁ οὐ ΟΠ !ςε. Τα ὰ8 
500 ἴᾳγα (1455. καὶ ἐκ τῆς Σάμου 
ἢϊο β' γα ̓Π16ν δἀαίίαμι 6556 ῬΡαϊδί 
αίᾳιιο 34, 2 καὶ ἐκ τῆς Δέσβου. 

8 4 ἐξέλεξαν, εχερο- 
γαμῖ, Οὗ ει. ΙΝ 84. ΧΙΧ 293. 

Ι 81, 2. --- τάδε ἐπράσσετο. 
Ουπι 115, 4αυ86 ἀδίηαθ. ΠδΡυγϑη ΕΓ, 
οἵ, Ῥίαῦ, ΑἸο. 34 κ Τυβ 2: 
-- μετὰ... μάχην. Υἱἰά. ο. 
94, 25, -- ΤΟΥΣ ΤΟΣ ὦν. ΟἿ. 
Νθρ. ΑΙο, ὁ. ὅ. Οὐπὶ ῬγΟΧΙμπηΟ 
καί οἵ. δάπ, 1.65, 1. --; ἀπ 
αὐτῶν. .,,1. 6. Πελοποννησίων, 
αυοὰ ἀεῖπάε πιαρὶβ ἀθῆηϊίε ἐκ 
“ακεδαίμονος.. ἤδδοκ. Εχ- 
Βρθοίδυ θυ δ υ! 4 ὁπ παρᾶ, ατϑ88,8, 
Βθὰ ουχη παρεῖναι 5: στον ἀπό 
51, 1. --- ὥστε. Οἵ. Μαᾶν. ϑγυῦ. 
8 146 δάη. 2. Κνυερ. ὅτ. 8 08, 8 
ὅπ}. τῷ "γιδι ἐχϑροός. 
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ἔπειτα ἐχάκου πρὸς αὐτὸν ὅσον ἐδύνατο μάλιστα 
5 τῶν Πελοποννησίων τὰ πράγματα, καὶ διδάσκαλος 
πάντων γιγνόμενος τήν τὲ μισϑοφορὰν ξυνέτεμεν, 
“ » Ε - , “ὦ 

ἀντὶ δραχμῆς ᾿“ττικῆς ὥστε τριώβολον. καὶ τοῦτο 
Ἁ “ ΄ , ’ ν Π , 

μὴ ξυνεχῶς. δίδοσθαι. λέγειν κελεύων τὸν Τισσαφέρ-- 
νη πρὸς αὐτοὺς ὡς ᾿Αϑηναῖοι ἐκ πλείονος χρόνου 
ἐπιστήμονες ὄντες τοῦ ναυτιχοῦ τριώβολον τοῖς 
ἑαυτῶν ὃ ἢ διδόασιν, οὐ τοσοῦτον πενίᾳ ὅσον ἵνα 
αὐτῶν μὴ οἱ ναῦται ἐκ περιουσίας ὑβρίζοντες. οἱ 
μὲν τὰ σώματα χείρω ἔχωσι δαπανῶντες ἐς τοι- 
αὖὗτα ἀφ᾽ ὧν ἡ ἀσϑένεια ξυμβαίνει, 

Οἱ. 12, 2 εἰ 1θ᾽ δάη. -- ἐκάκου 
ενν τὰ πράγματα. Καὶ διέ- 
βαλλε αἀάϊι ΡΙαῦ. ΑἸο, 26 Ἰηϊ!, 
2. τήν τε μισϑοφορὰν 

ξυνέτεμ εν] ἀντὶ τοῦ εἰς ὀλί- 
γον συνέστειλε. ΘΠ 0], Οὗ, πο- 
Βίγαμη ὀεβολποίάθη. Τέ δυΐοπι 
βρεοίδι δὰ γεπιοιΐ5 καί, αποὰ 
ἰερῖτον δηΐθ τοὺς τριηράρχ. Ξ-Ξ 
ἀντὶ δραχμῆς ... τριώβο- 
λον. [τὰ ΤΥΒῈ5 αι ὀπιρίιπη δβϑύ 
ταθυοθαϊβ δυοίατι τη 39, 23 οοη- 

ΘΘΒΒι ΠῚ δὲ τονοοδίῃπι) αποὰά ῥτο- 
τηϊβουαῖ 29, 1. 56 ΓΠΓΒῈ5. Β1106Π- 
ἀϊαπι βπριθαγιιπὶ ἀγδο ἢ] ΔΓ Τα 
ἀδίθγαπι 6556, δὶ ΓῈΧ Ἰπι55155εἴς 
᾿άᾳὰθ ΡΘΡΡοραπη ἀεὶ. ἀντὶ δραχ- 
μῆς ᾿ἀττικῆς Κτιιθρ:. δὰ Ρίοηγ 58. 
Ρ. 3884 5ᾳ. -- καὶ τοῦτο μὴ 
ξυνεχῶς, ἰάφιιο ποπ 6ο0π- 
βίδητοτ {(πίολέ τεροϊπις 3), 56 
ῬΘΠΒΙΟΠΙθ 15. ἸΟΠ Θ 115. ἀἰβογθιῖβ Π6Ὸ 
ΡΙΘηἶ8. Οἱ, 78. -- ἐκ πλείονος 
χρόνου. Χρόνου ἀεϊοντῖ ἴδοι 
Κυιερ.; παυὰ ἀπρὶα 4αϊα 810] 
βίηβ 60 βἷο ἐκ πλείονος ἱηνϑηὶ- 
τὴυ8, Οἷ, δάη. ΓΝ 42, 8. δεὰ 
ἼΟΠ τηδσὶβ ἀαπιπδπά πὶ 4ΠΆ τὴ ἴῃ 
ἐπὶ πολὺν χρόνον (Ἰ 117), ἐν τῷ 
πρὸ τοῦ χρόνῳ, ἐν τῷ πρὶν 
χρόνῳ, 510} 1105, εἰβὶ μᾶθο αυο- 
απὸ ΑἸ] βἰπθ χρόνῳ Ἰεφ πίον, 
σε  δαη. ΓΕΘ; ἜΤ - - τριώ- 
βολον τοῖς ξἕἑαυτῶν. Ὅε 
βροηάϊο οἰδββιατϊ οσαμη οἵ. δά, 
ΥἹ 8, 1. ῬΡῬοβὲ Πᾶθο νϑῦθᾶ ἰδοὺ- 
ὨΔΠῚ 6856 Δρρᾶγει, Νϑτη Αἰῃε- 

οἵ δὲ τὰς 

ἰδ ηβἰ πὶ ΘΧΘΙΊΡ]0Ὸ ΑἸοΙ 184 65 ΘοΠὶ- 
ΡῬΓοΡᾶγα βίπάθι ααοὰ ΤΊΒβαρ θυ πὶ 
βυλάοί, αὖ τ] ΟΡ]. πὶ 5 ἱρο6Πα πα πὴ 
Πραὰο ἰὰ σοηβίδηϊον ἀθίαν, ΑἸΠ6- 
πἰ θη βία τη Δ α16Πὶ Γαΐϊο, τ ῦ ῬΓΟΧΙΠΊἃ 
οβίθηαυηί, ἀπαθι5 οδιιβὶ8. Πἰ 0, 
Ῥτπηιπὶ Θηἶπὶ τ 11} 115. ΓΔ ΟΠ 6 1ὴ 
ἰυχανῖαθ δαϊπιογα νοϊμηΐ, ἀθίη ἀθ 
ΘΟΥῸ πὶ ἰγαπβίπρία ργΟ θΘγΘ 60 
αποα ΡΑΓίδοΠῚ τη γοθαἷβ 115 ρτὸ Πα οὶ 
Ρίσπογα γοιϊηθπί, (πογατη ΡΥ 
60 εἰδοὶ ραίεῖ, φιοα {γ65. τα πίιπὶ 
ΟΌΟ]058, Αἰτθγι πη, απο Τηϑγοθάθιῃ 
ἀἸβογθῦῖβ ποὺ ρ᾽θηἶβ ῬΘΠβ ΟηΪθ115 
(οὐ ξυνεχῶς) 5οίνιπι. Αἰφαὶ 
πηθητ0. ἰαπίαπη ἢξ ἴῃ β'σηἤοαπάὰ 
ΑὙΒΠΘμ Θηβ᾽ πὶ γδίῖοη 6 {Ὑπ|πὶῚ Ο0Ρ00- 
Ἰοῦαπι, [ἰϑατι6. ΔΙ ΓΘ ΠῚ ΟἸΉΪ5511ΠῚ 
6588 ΡῬϑίθί, [46ΠῚ 60 ΘΟ ΓΤ ΠΠΙΓ, 
αυοὰ ΑἸοϊθΙα465. δὰ οοιηρτόθδη- 
ἀππη 5 ππὴ ΘΟὨ 51] πγὴ τηΐ ΠΟΥ 5. 5ιἰ- 
ΡοπαΪϊ πο σοηβίδηίο. βοϊνθηαϊὶ 
ΑΥΒΘΠΙθη565. αἴϊουτα ἀθθοὶ ποῃ 
Β0]ΌΤη ἰάθη βίϊροπαϊαπι, 56 δι ηὶ 
ΠΟῸΠ ΘΟηΒίδηίου ρΡοπάθηῖθβ. ΑἸΪτον 
ΘηΪΠῚ ΠΉΪΠΟΙ (Δ ΠΙ11ΠΊ ΠΊΘΓΟΘ5. ΘΟΓᾺΠῚ 
ΘΧΘΙΊΡΙΟ ΘΟΠπΊθηἀδγθίιγ, ἔχοὶ- 
ἀθγαπὺ Ἰρσίτυν καὶ τοῦτ᾽ οὐ ξυν- 
εχῶς πῇ 51}1}1ἃ. Οὗ, Βυπῖ0. Ρ}}]. 
Βοπηῃ, Ρ. 894. -- γεέρω ἔχωσι. 
Οἵ, ΠῚ 82, 2. Βνυβίτα χεῖρον 
ον. Νον. Τμθοὶ. ρ. 2710. --- ἡ 
ἀσϑένεια. Ατίίΐουϊο, 4φαοπὶ 46- 
ἸΙεύαπι ναἱῦ Ἰάθιη δὰ Πγρεγ. .Ρ. 86, 
τοβριοῖταν δὰ γεέρω τὰ σώματα. 
Οὗ. Ηδνγθβι, δάν. Ὁ". ρ. 36. 
οἵ δὲτὰς ναῦς. π τ ΘΠ. 
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ναῦς ἀπολείπωσιν οὐχ ὑπολιπόντες ἐς ὁμηρείαν τὸν 

ϑυῦῶς ἀπολείπωσιν οὐχ ὑπολιπόντες Ναῖ., ἴῃ 8610]. οἰ η 

(ὑἈ55.,7 6ΘΧ αἴθ 8118 1 ουρυθίδίαν ΡΥ Ϊ πὶ Ο1]8 586 ηὶ ἀθβθῦθηαο, 
ἀυπὶ ρΡδΓί6 ΠῚ βέϊρ θη 1 5101 ἀ 118 πὶ ΠΟη τ Ιϊπ α ὰ Θγθη οὐ - 
βίἀ6πὶ 5εαῖὶ; ἀπολείπωσιν ὑπολείποντες γε ῃ., ΡΟ ααΐ ἀπολιπόντες, 
ἶβὶ αποα ἴῃ ΠΥ Ε;. [ι. ἀπολείπωσιν ὑπολιπόντες, ἴῃ τηᾶγο, Τυρσᾷ, 
ἀπολείπωσι μὴ ἅτις ἀπολιπόντες, ἀπολείπωσιν ὑπολείποντες 601, 
ΟΙ. 8864 δὰ οδ]οθπὶ ραρίμδε βυθίθοίο γρ. οὐχ ὑπολείποντες. Ὅδ το- 

οορία βογίρίαγα οἵ, δι}. 
ἴῃ ποηΠῈ}}15 θ0ΠΙ5 [1015 ὁμηρίαν, αἱ Αἰϊᾳαοίθη5 ἴῃ οοαἀ. ῬοΙγΟΙ; 

566. Δ] θη 6Χ ὁμηρεύειν ψΘΡΌῸ οΥἴαπη ἀηϑίοσ δα ΘΟ νη ΘηΓ18 6556 
δαποίαι Βομνγοῖρ. ἴῃ Ιμοχ, ΡΟΪΥ}. 

Ηδδθο οπηΐβϑα πϑρϑίϊοπθ δὶ ἰηίου- 
Ῥυδίαίαν ΒΙοοτηδ,: (η6 ἡϑαΐδε 
ἰρβογαπι ργορίον δἔξιαβη- 
18 Δ βιϊροη αὶ! 50] Θ {188 
νἱνθηΐθβ ρδυϊϊ πη ΘΟΥΡΟΓ8ἂ 
ἀφοίογϊοταᾶ πᾶρογθηΐ, βυ1- 
Ρία5 ἔδοϊθβηνεβ ἴῃ δἃ, πη886 
τὴ 8 6 01}}111885 οΥτἰτ δία τ.) 
ῬΡαυθϊ πᾶνεϑ ἀδβουθυθηΐ 
γΘΙΪ Πα θη 65 ρὶρποῦγὶβ (το- 
αἴτα8 501} Ιοοο βύϊροπάϊὶ ρᾶτ- 
ἰ6πὶ δάμιο ἀ Θ᾽ τᾶ. Δα ᾳὰὰθ 
οχρίδηδηάδ πᾶθο δάϊθοὶί: διὶρθη- 
ἀἴὰ Π0ὴ ἰηΐθοτα πϑιι15 ΑἸΠ θη] 6η- 
ΒΙ ΠῚ ῬΘΙΒΟ] αἰ 6556, 564. ρϑΓ[ΘΠῚ 
ΘΟΓῚΠῚ ἀρια σἴσηα 5θ6αιδβι (8 ΠΏ, 
Οποα [Πρ] οται5. ΘΧΘπρΙο ἃρυᾶ 
Ῥοίγαθη. ΠῚ 9, 51 ὀομῇνγπλανΐ, 
αδὶ ΟἈβδα θη ΠῚ ἀοθπηομπβίγαβ88 
ΠΟΙ ΠΟΓηΙ, ἀ6 αυΐϊθ 5 ἰᾶπὶ ἀοᾶ- 
οἷὰ5. Ν  ρϑῦ! Ιοσαπὶ ΠῚ 20 δάβουρ- 
βΒοιᾶΐ, Θ.Π46ΠῚ [ϊ586 ΤΠΟΓΘΠΊ. 
Αταὰο ᾿Ἰά6η1 ἴῃ Βιβηπουα πὶ ηᾶν]- 
θὰ5 ἔἤδυϊ βοῖίθυε, Τὸν προσο- 
φειλόμενον μισϑόν 6558 511- 
Ρϑιάϊατῃ τοι ἀ αι πὶ, ΡΥ {6 Πὶ 
Βιϊρεπαϊϊ ποπάπαπὶ ΡΘΥ50]}8- 
τάττῃ “ ἰηο]]θοῖ ὃχ ὙΙ1 48, ὅ. 
Ὁμηρείας γοσα θυ απὶ ΓΒ 6588, 
ἸΙερὶ ἰαπηθη [ἴῃ ΡΙαί, Ροϊΐι. 8106 
οἱ ἈΠ οὐἾθη5. ἀρὰ ΡΟ. οἱ 
ἰρβᾶ νϑῖθα ἐς ὁμηρείαν Ῥίοπ. 
ΗΔ]. Αι. [ΝἹ 28.] ΧΧΧΙΝ 47. 
Ἄρρὶ., 110. 16, Μίιῃ. 117 δίᾳχιθ 
ἐφ᾽ ὁμηρείαν 1ο5. Απι. ΧΥΠΙῚ 
2, 4, ϑεὰ Αἰμδηΐθηβ65 γϑύϊηθη 0 
ΡῬϑυίθη βίϊρεπαάϊ! ποὸρ φΡοίογδηί 
εἴβοονο ν 8} ]6, η6 πδυίδο ἀϊβοβάθ- 
ΓΘ ΓΘ Ὶ ἴπ 4 1 6 ἢ (65 ΡΙΘΠΟΥΪΒ 000 

ΒΡ Θη ἀϊ πατὴ νοὶ, αποα τᾶθοὶ 5 
Ομ Θηϊθηζ 5 οδί, τ ϑιϊοίο δυϊ- 
Ρεπαϊΐο, 1. 6. 51 δὰΐύ σατῃ γοὶϊ- 
αὐυϊββθηΐ βίϊρ., 5688 πὸ ἀἴ8- 
οραογθηῖ, αυἷᾶἃ, 5ὶ δ ͵ 556ῃΐ, 
γι παῦθτο ἀοθθγθηΐ βίϊρθη- 
ἀϊπη. θὰ ἤδη αἰ ἢΠου!ϑίθμα 
Ηδαβῖιι5 μαι]. Ρ. 11 [ἃ ἜΧρθα τε, 
αὐ ΠΟΘ ΙΪΟΠΘΙῚ μή, αυ8ε δὲ νϑγ- 
θυπὶ ἄἀπολ. Ῥδυηθαί,, πο0η ἰΐθπη 
84 ρϑυγιοϊρίαπι ρογίϊηθγα Θχρ οί, 
Τιᾶααθ ομθ80ὸ οὐχ πος δπαμπίὶ- 
διαπι βίο ἱπιθ] ρθη άτιπι δἰυ; οἱ 
ρΡανγιΐτη αὖ, αποὰ Ρἰρη ον 8 
Ιοθο βιϊρ 6] ἴῃ. τοδὶ ἀπ ηὶ 
τοι α αἰ 586 ηΐ, Πᾶν 65 π ἀε- 
ΒΟΓΘΥΘπῖ. υΓΠῚ ἰδηθη δ65ΐ, 
ααοὰ πορϑίϊο ρθι ΟΟἸ ΠΟ Δί! ΟΠ 8ΠῚ 
ΒΌΔΠῚ ΟΠ ἰοίᾶ ΘΠ ΠΕ ι0η6. 60- 
Πϑορθη5 δά ππὰηὶ νοθυπὶ ἀπο- 
λείπειν ϑρθοίαγεα (αι 510 ποῇ 
ἀεβϑυθῖθ, οπϊίίοτο ἀδθ58- 
Τ6 6) ΟΧΙ δε πηδίιΓ, ὈΓΔΘΒΘΓ τη 
ΟΠ ἴῃ ΒΌΡΘΙΙΟΙΘ ρϑιΐθ οοΠ- 
ῬΡΕΠθηϑἰοηἶβ ἰὰ πὸπ ἢαι. Με 
ἰσίίαν οδύ βουναία παρϑίῖοηθ ψ6- 
ἴδιο: πδνϑ πᾶνϑϑβ 8111 ἀ6β6- 
τοηΐ πὸη ταοὶϊοίᾶ ΡΓῸ ἷ- 
σποτα πιοτοθάθ δάμαυς ἀς- 
ὈΪϊίᾷ,. Οὐ δυίεπιὶ ΠηΘΓΟΘ85. ΠΟῸῚ 
γϑ οί οϑιιδ 510 ἀδβεγοπάϊ, βὰ0 
Ιος0 Ροϑἰϊἃ δϑὲ περϑιῖο οὐχ πεατια 
μή ὀχϑρβοιδπάαπι, Ῥγοῦϑιιβ γαρὰ- 
ἀϊδηᾶα ΘΟΠΙΠ, ἢ 5οϊαγ ΒδαοΠθηϑβί. 
ἴη ΡΠ, ΧΧΧΥΙΙ Ρ. 61. Οδίθγαπα 
αἰΐθηάθ αἰβουϊτηϊπα νοοδὈ.] ΟΡ ΠῚ 
ἀπολείπειν εἰ ὑπολείπειν οὐπι- 
Ρᾶιᾶπάοτγαπι Οαπὶ [,811η18. ἃ 656 - 
γ6γ6 οἱ στὑϑιϊπαθθιο. -- τὸν 
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8 προσοφειλόμενον μισϑόν᾽ καὶ τοὺς τριηράρχους 
καὶ τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων ἐδίδασκεν [ὥστε] 
δόντα χρήματα αὐτὸν πεῖσαι ὥστε ξυγχωρῆσαι 
ταῦτα ἑαυτῷ ἢ ἢ πλὴν τῶν Συρακοσίων" τούτων 
δὲ Ἑρμοκράτης [τε] στρατηγὸς ὧν ἠναντιοῦτο, 
αὖνος ὑπὲρ τοῦ παντὸς ξυμμαχικοῦ. τάς τε πόλεις 
δεομένας χρημάτων ἀπήλασεν, αὐτὸς ἀντιλέγων 
ὑπὲρ τοῦ Τισσαφέρνους ὡς οἱ μὲν Χῖοι ἀναίσχυν- 
τοι εἶεν, πλουσιώτατοι ὄντες τῶν ᾿Βλλήνων, ἐπι- 

χουρίᾳ δὲ ὅμως σῳζόμενοι ἀξιοῦσι καὶ τοῖς σώ- 

Αὐ ροβὶ πεέϑειν ἴνβαᾷιθηβ δϑί, ΑἸτούαμη ὥστε οἴ, αι. 8 ὃ. 
Οὗ. δάῃ. 

αὐτῷ ΡΓῸ ἑαυτῷ Δι. Ἢ 
τὲ εἰ μόνος ομι. αιϊ., στρατηγὸς ὧν οπι. τοϊαιΐ; ΨΆ]1α νϑγίθη8 

4 οΥὰ πὰ ἀχ ΠΥ ΥΟΥΥΥ 5015 οπμπΐα πὶ Δαν ουβαθᾶτυτν οἱ 
στρατηγὸς ὧν οἱ μόνος Θχρτοββῖυ Οὗ, δάῃ. 

ξύμπαντος ΟὨλΠ65 ριδοίον γαῖ, Οὗ, 5ὰ, ῶ, 4. 10, 2. δάῃ. 24, 8. 

προσοφειλόμενον μι- 
σϑόν, τ τ οθἀ θ πὶ 46 ρτᾶο- 
εΓ δοοοδρίϑπηι ἀδθοίαν,. ΟΙ. 
ΨΗ 48, δ. αἰ 5ἰββ πηπὶ οϑύ ααοα 
ΟΙαβ5. ὁχ σοῃϊθοιαγὰ βογὶ ρβὶῦ προ- 
οφειλόμενον. Νάᾷπι ποι δηῖθἃ 
ἀοθοῦαιϊαν ᾶθο ΠΠΘΓΟΘ5, 568. ἢος 
Ρ50 1θῃηροῦ δἰΐδπὶ ἀεγείαν. 

88. καὶ τοὺς... πεῖσαι 
ὥστε͵ ξυγχωρῆσαι. Οαπὶ ρᾶ- 
τὰ δἰθσα}}5 δίο ὥστε ἰᾶπὶ διονὶ 
ἰητθυν 10 οἷ5 Ροβίϊαηι, ρυϊὰ5. ἃθο- 
τοῦθ. Ἠεϊβκῖο ἀφ! εγὸ ΡΓδθβίδι. 
Νὰπι πείϑειν ὥστε αυίιϊαιϊ551- 
ταῖιπι 65: (1Π151.;..1.. 606; ἃ. 70... 
100, 1. 102, 6. Κὶ 10, 2, 88, ᾽, 
βεὰ ὥστε οὐπὶ νοιρὸ διδάσκειν 
ἰαποιῖ Ῥνδοίθιυ ᾿ι0 0 ΘΧΘΙηρίτπὶ ΠῸ- 
νἱπη5. ΠυΠ απ. --- πλὴν τῶν 
Συρακοσίων, ρτδεοίον 5γ.- 
ΓδΟΌΒ8η08. ἀτοε5. Νίαϊς ἰοὺ 
δηϊοοο θητθι5 σοπἰ δῖαν, αυαβὶ 
Θνγδοιβδηἷβ ἀποῖθ5 ΑἸοΙ θα 65 
Ρουβυδάθηὶ ποϊαοτῖι. Νρο αὐἷο- 
ἀυδπὶ ρυοάθβυ αᾳιυοᾶὰ ΟἸα85. ἰπύθυ- 
Ρτοιαῖαῦ: τὰ αἰ πππιο ὁ 5ὅ'.υ1ἃ - 
ΟυΒ8Π085 60 πὸ δἀάυχὶίί, 
αιοπὶαπι ϊο αἰ }}}} ἀϊοίαπὶ οϑὶ πἰβὶ 
ΡῬγδθίον ϑυγδοιιβᾶηο5. Νίηι- 
ταπὰ ὨΪ}}] ὈΒ4Ὲ8 ΠῚ πηι} πὶ ΟΥΪΐ, 

δὶ τταάῖῖ5 νου θὶβ αἰιδονὶβ ἰηίου- 
Ριθίαμαο δάάθγ ἰἰοοθῖ. Εχ- 
οἰάθγαῃῖ ξυνεχώρησαν δὲ νεὶ 
Βἰηλἶα, -- τούτων δὲ... 
ξυμμαχικοῦ, οχ 115 δὰ 6 πὶ 
Η., ααἱ φγδοιῖουν οὐδὶ (το αὶ 
δαΐπὶ {γι δράυο ἢ αγαηῖ, ΟΥ, 29, 3), 
ϑανεονβαθαίαγ, ἀΠῸ5 ΡΓῸ 
ἀν 50 5Β0ΟΙΟΥ ΠῚ ΘΧΕΟΥ- 
οἴτα (ἰ, ον, πὸ πλΐη 6. 6188). Οἱ, 
ΗΠ 64, 1. Ῥανιίοαϊἃ τέ ὀχρ οᾶ- 
τἰοποι πο πᾶθοι; μόνος ἰπίου- 
Ῥγοῦὶ παὰὰ ἴδοϊ!α (ὐπλαουῖβ οὐ αἱ 
05 ἰὰ ᾿πΠΧΊ 115. 5Θητθητῖ8 6. ν]ΠῚ 
ἀστοί, 

8 4, ἀπήλασεν, 501}. ΑἸεὶ- 
μα θ5. ἱπιρουΐθοιο ορὰβ 6858 
Ραίανὶς ϑίθρῃ. 9.0 δγῖθ οπηῃΐᾶ 
4|1ὰ νοῦθὰ 60 ἰθπροῦα ροβὶϊᾶ 
Βιπί. Κι. ϑ8ϑοὰ δπιδηάδηὰϊ 
ΠΟΙΪΟ Γ6Π1, 4.86 οἰ δῖον ἀὈβοῖνὶ- 
αν, β᾽ σπἰῆοαι, ἀοοθπάϊ οὐ ἀθοίαγδι- 
αἱ ποίϊοηθϑ ΠΟ ἰΐθπὶ, - πλοῦυ - 
σιώτατοι... τῶν Ἑλλήνων. 
Οἵ. 24, 4. 40, 2. -Ἐ ἀξιοῦσι 
οὰπ δὰ οἰ Ια αδπὶ νυ θοΥ ΠῚ βίγαο- 
τὰγδ Ὡ} ἀρίδυϊ ΠῸΠ ῬΟΒ56 Ρυϊάγθητ, 
νᾶυϊᾶ ΘΟΠΐΘΟοΡ ἀμ: εἶεν, εἰ Βαιου, 
εἰσιν, εἰ ἄτυορ. ἀναισχυντοῖεν, 
εἰ Μεᾶν. Δαν. οι. 1 ῃ: 5394. 
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μασι καὶ τοῖς χρήμασιν ἄλλους ὑπὲρ τῆς ἐχείνων 
ἐλευϑερίας κινδυνεύειν᾽ τὰς δ᾽ ἄλλας πόλεις ἔφη ὃ 
τ) - 3 , “- ἀδικεῖν. αἱ ἐς ᾿ἡϑηναίους πρότερον ἢ ἀποστῆναι 
9 »;}» 9 τ, τ 2, ’ ἀνήλουν, εἰ μὴ καὶ νῦν τοσαῦτα καὶ ἔτι πλείω 
ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν ἐθελήσουσιν ἐσφέρειν. τὸν τεῦ 
Τισσαφέρνη ἀπέφαινε νῦν μέν, τοῖς ἰδίοις χρήμασι 
πολεμοῦντα, εἰχότως φειδόμενον, ἢν δέ ποτὲ τροφὴ 
καταβῇ παρὰ βασιλέως. ἐντελῆ αὐτοῖς ἀποδώσειν 
τὸν μισϑὸν καὶ τὰς πόλεις τὰ εἰχότα ὠφελήσειν. 

40. Παρήνεν δὲ καὶ τῷ Τισσαφέρνει μὴ ἄγαν 1 
ΠΥ ΗΑ ἐπείγεσϑαι διαλῦσαι τὸν πόλεμον, μηδὲ βουληϑῆ- 
τοὺς περὶ ἑξαυτναί κομίσαντα ἢ ναῦς Φοινίσσας. ἅσπερ παρ- 
τοὺς τοὺς 

: 

παραινεῖ δὲ 

ευειν 
4 κινδυνεῦσαι γαι. 
ξ 5. ἢ οτι. ΟΠΊΠΟ8 ργϑθίον Καί, 1. 
9 

ἀνέλουν Β., ἀναλοῦνται Ο., ἀναλοῦν Τι. ατ,, ἀνάλουν τοὶῖ- 
ΕΘ ΕΘῚ ΠΕ ΤῈ 

(ἀρ. 46. 8 1. 
αἰ], 

εἶσιν, οἱ Βδιοποηβί. 1. 1. ϑοά 
Ὦδθο οπηηΐϊᾶ ἃραὰθ ΠῸΪ 18 5πηΐ 
Ῥτοιῖ. Ναιη ποτ ΤΠ, ἰγϑηβῖ1ι5 
ἢν ἃ Ῥαγιϊεῖρῖο δὰ νϑυθυτη Πηϊίαπὶ 
οἱ ἀξιοῦσι ΡῬΤΟΡίον σῳξόμενοι 
Ῥῖο ἀξιοῦντες Ῥᾶτίτεν. ῬΟΒ᾽ τη 
ἐβί υ0 1182, ὅ λύει Ρτορίον παρα- 
ποιησαμένος φτο λύσας. ΟἿ 
Δ6η. 1 δϊ, 4. ΥΠ 18, 2, 6 
νανϊδητίθιιβ, ρΡοβιὲ ὅτε εἰ ὡς οριᾶ- 
τἰἶνο οἱ ἱπάαϊοαιῖνο οἵ, 0, 1 οἱ 
δά, Π 80. 1. -- ἐκείνων, '. 6. 
σφῶν. Οὗ δάη, Π| 11, 6. 

8 ὅ. τὰς δ᾽ ἄλλας πό- 
λεις. Οπιηθβ οδίοσαδθ ἃ ΟΠϊο 
ἀϊξιϊποαπηίαγ, ἀπο ΟἸἶ5. 50}8 
ΕΧ 115. οἰν τ δι α5, αυᾶθ 80 ΑΥΠ|6- 
ἢἰαΠβῖθιι85 ἀεἴεοοταπι, ἔπογαι αὖ- 
τόνομος, τεϊϊαιαθ ιἰτἰθαιατῖδθ, 
Οδίθγαπη πιαίαία δύ οὐαίϊο, ατιᾶ8 ἡ 
ΕΠΕΟΣ βαρθιίογα ὡς οὗ μὲν Χῖοι 

ΟΡΙΟΡΥ ἴα δὶς ἀθθοθδὺ ρυιοοθάεδγο: 
αἵ δ᾽ ἄλλαι πόλεις ἀδικοῖεν. --- 
πρότερον ἢ ἀποστῆναι. θεὲ 
Βυπίαχὶ υἱά, δάῃ, 1 69, ὅ. -- 
ἀνήλουν. ΟΥ δάη. ΠῚ 81, 8 

86. ἀπέφαινε. Οὗ Ὧάη. 
ὟΙ 88, 2. --- καταβῇ εχαυϊϑὶ- 
(108 ἀϊοίυπλ οϑὺ αὐᾶπὶ κατα- 

τὸν πόλεμον διαλῦσαι οππ65 ριϑείου Ὗαί. 

πεμφϑῇ, ααϑὶ 46 δηἰπιδηίθ, --- 
ἐντελῆ αὐτοῖς ἀποδώσειν 
τὸν μισϑόν, ἀτδοϊπιαιι. Αἰιῖ- 
68 ΠΊ, ποη ἔτ οθοίαπι. ΟἿ, 29, 1, 
Ρανιϊοϊρίαπη. ροβὶ ἀπέφαινε ἴῃ 
ΑἸΊογΟ ΘηπηἾ 0 οὐπὶ πῇ πἰτῖν 
ΟὉ ΘΑ Πα θΠ Οδι158Π) ΟΠ α Δ ττιππ 
δϑῦ, 00 418ηι] ροβὲ ὁρῶντες ἽΝ 
Ω7, 1, ἀδὶ νἱά. δάη., οἵ ροβὺ ἐν- 
ϑυμηϑήτω ΥΙ 18, Ἴ" Οἱ, ΠΠ|18, 
5 ἀπέφαινε δ᾽ ἔχον τὸ ἄγαλμα 
τεσσαράποντα͵ τάλαντα σταῦ- 
μὸν χρυσίου ἀπέφϑου καὶ πε- 
ριαιρετὸν εἰναι ἅπαν εἰ Α{η. 
ΥΙ19, 1. -- τὰ βΜΛΑΡΕΣ ὠὦφε- 
λήσειν. Οὗ Κνυρο, αν, 8 46, 
11 δἄάη. 2. 
Ὅδλρ. 46, 8 1. παρῇνεει 

δὲ καί. Τούαπι ᾿00 οὐρα 
ΘΙ ΘΟ ΠΟΥ ΘΧΡΥ ΒΒ ΠῚ οϑύ 8) Πιδβί, 
Υ 2, 10 5Ξ4ᾳ. ΟΥἿἾἁ οὐαπὶ Ὀϊοὰ, 
ΧΙΠῚ 87, 4, απὶ ἰδτηθη οἱ Τιββα- 
ῬΠΘΓΗ 6ΠῚ απ ΡΠΔΥΠΑΌ8ΖΟ οὐ θη - 
Ρὰ8β γεὶ βεϑίβ8 οοηἤιαϊ:. --- κο - 
μέσαντα ἡ ναῦς Φοινίο- 
σας. Ργορτίθ ἢ ναῦς Φοινίο- 
σας κομίσαντα 5οτ᾽ θεηάπτη εγϑί. 
ΘΙΠΉἢΠ Πα οχοιαρία ἰδία ϑαπί ἴῃ 
δάη. ΥἹ 24, 1. 6 118 πᾶνῖθι5, 
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εσχκευάζετο. ἢ Ἥλλησι πλείοσι μισϑὸν πορίζοντα Ἕλληνας κα- 
τοῖς αὐτοῖς τῆς τὲ γῆς καὶ τῆς ϑαλάσσης τὸ κρά- ὑῤεἠ νυν 
τος δοῦναι. ἔχειν δ᾽ ἀμφοτέρους ἐᾶν δίχα τὴν 
ἀρχὴν καὶ βασιλεῖ ἐξεῖναι ἀεὶ ἐπὶ τοὺς αὐτῷ λυ- 
πηροὺς τοὺς ἑτέρους ἐπάγειν. γενομένης δ᾽ ἂν 
καϑ' ἕν τῆς ἐς γῆν καὶ ϑάλασσαν ἀρχῆς. ἀπορεῖν 
ἂν αὐτὸν οἷς τοὺς κρατοῦντας ξυγκαϑαιρήσει. ἣν 
“ἡ αὐτὸς βούληται μεγάλῃ δαπάνῃ καὶ κινδύνῳ 
ἀναστάς ποτε διαγωνίσασθαι. εὐτελέστερα δὲ τάδ᾽ 
εἶναι. βραχεῖ μορίῳ τῆς δαπάνης καὶ ἅμα μετὰ 
τῆς ἑαυτοῦ ἀσφαλείας αὐτοὺς περὶ ἑαυτοὺς τοὺς 

8 “Ἕλληνας κατατρῖψαι. ἐπιτηδειοτέρους τὲ ἔφη τοὺς 

τϑ 

ἢ “Ἕλλησι δι. 
μελλήσει. 

ἀεὶ 011. ΟΠΊΠ65. ὈΓΒΘΙΘΡ γαῖ. Τιορῖὲ ἴῃ 50 ᾿ἰργοὸ 8118, 
αὐτοῦ νοὶ αὐτοὺς οοἀά. ΟἿ, ας 
8 ῶ, ξυγκαϑαιρήσειν δαῖ. εἴ ἃ ργ. πιαη. ΟἹ]. ϑδεὰ ἰηῇηϊῖνιβ 

4ιδηαιδπι ἴῃ οΥὐαίΐοπα ΟὈΪ αιια οὐδ πὶ ἃ τοί υϊν 5. ΘππιηἰδιῖΟἢἾθ15. ΠΟῚ 
Αἰϊθη 5. δϑί, εἶ ἀϊβρ! σοί, ααΐα το] τὶν ΠῚ ΘΠ Πα π|ΠΔ 51Π1}186 οϑύ ἱπίον- 
τοσδίϊοηϊ ΟὈἸϊαιδθ, ἰπ απἃ ΥὙΘΟΘητΪΟΓΘ5. ἀθηλπὶ ἴῃ Πηἰνὺ ΡΓῸ 60Π- 
ἰαποιῖνο ἀαθ ιδητὶ ᾿πίθυ πηι αὐαηῖπν, [)6 ἔπτανὶ ᾿ηαἀ]οατῖν ο οὕ, 54,1 68, 1. 

ψοη. Ὁ. Τα. ὁοῖν. ΟἹ “δὲ ΤΕ; ναϊσο, Ἱπορίδ 

τὰ δεινὰ ρτὸ τάδ᾽ εἶναι οὐαά, Οἷἃἁ, «ἅη, 
αὑτοῦ... περὶ αὑτούς δαι. 

Ἰρϑὶβ οἷ. ο. 87. -- Ἕλλησι ἢ 3. γενομένης δ᾽ ἄν. 
πλείοσι. ϑϑιϊρεπαϊ! πο δι- 
Βϑηαϊὶ ΑἸεϊθία 65 ΤΊ βαρ θγπὶ ἴᾷ πη 
48, 2 διιοίοῦ ἔπἰς: Πϊο, ἢ 6. πιαῖουο 5 
οοΟρίδθ πᾶνϑ]οβ αὶ ατδθοδθ δῖ 
θάγθαγᾶθ οσοσϑηίαγ, βυδάοί, Ὑ]465 
ἸσὶταΓ ἐρεοτο ἐρως μὲμαθα ἴῃ πλείοσι 
Πιροδῖβϑο, - ἐξεῖν αι ρΑΥῖτοΡ αὐ- 
απε ἐᾶν ἃ βουληϑῆναι Ρ6πάοι. 
Νάπῃ βυθαιάϊιο ἔφη ἰῃτορργθίδη- 
ἀππὶ οϑϑοὺ οἱ ἰΐϊὰ τορὶ τοῖσι - 
ΥᾺΠῚ 6586, ΄86 βϑπιθη ἂν 
ἐξεῖναι Ροβιυαι, -- τοὺς αὐ- 
τῷ λυπηροῦς. Νοη Ροββαπὶ 
οἵ λυπηροΐί, αν οἵ ἐχϑροί, οἵ 
πολέμιοι, ΒΌβίαπτῖνὶ πδίυνα δά- 
5οῖτα σα ΠΊ σϑηθίϊνο οοπηροπὶ, Νδ- 
αι πιδρὶβθ Κυιθρθυῖ βθηΐθητία 
Ρτοθαΐατ,. 4 αὐτοῦ νι 5οπᾶτα 
101 (ἴπ Αβἰα), Νᾷπι δηΐθᾷ ποὸῃ 
ΘΟΙΠΤΏ ΘΠ ΑΙ δϑί Αϑβἷα, δὰ ψυδπὶ 
αὐτοῦ γοβρίοἶδί. Τιδ απ πος τϑοίθ 
ἴῃ Εὐτα πλαίαγο νοΐ Κ, ΟΝ 
ΠΕ Ὁ. ΜΕΘ. 

1)6 ἄν ἀϊοίαπι οδί δὰ ΨἹΙ 18, 6. --- 
τῆς ἐς γῆν καὶ ϑαάλασσαν 

ἀρχῆς. »Αρχὴ ἐς αἱ [νατ. ἴτε - 
ΡοΥϊα πὶ ἴῃ. ἤδξπο βίγαοίαγα ΠῈ 
ΡΓδθίθ 556. ν᾽ ἀδίαν ΤῊπο.,) π6 ἴῃ - 
σραίιθ φθΠΘΕ ΟΥ ΠῚ ΘΟΠΟΙῦΒι15 
ἤτοι. Ηφτι!], -- οἷς Ξε οἷσ- 
τισι. ΟἿ, δά. 1180, 3. -- ὦνα- 
στάς, εοχοτίι5, παοϊάροηι ὙΟΥ 
βἰοῖ, ογμοῦοη. Βτυβθα ἂν- 
τιστας οοπὶ. Κυπθο, -- εὐτε- 
λέσ τερὰ (3ε})0}. ἀδαπανώτερα) 
δὲ τάδ᾽ εἶναι. Ουοὰ οοἀά, 
ΡΥδοθοηΐὶ τὰ δεινά Ἰπθ ρα πὶ οϑί, 
οὰπὶ μετὰ τῆς ἑαυτοῦ ἀσφα- 
λείας οβιθπᾶδιθ. ππ!]Π πὶ ΟΠΊΠΪΠΟ 
Ῥϑυο] τη 6556, Επιθπά, ΟἸδ55. 
εἰ Μαᾶν. Αἀν. οΥἰί, 1 Ρ. 238. 6 
τάδε δὰ ἰηβϑαπθηΐθπὶ δηπηῖὶα- 
ΠΡ: Ρεπάθηίοπι τοϊαίο οἵ, 81, 

11, 0. ὙΙΙ 67, ὃ. -- αὖ- 
ὑπο ῖν περὶ ΠΡ Ο Ως παν 
τατρῖψαι. (Γ, ὟἹ 18, 6 τρί- 
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᾿Αϑηναίους εἶναι κοινωνοὺς αὐτῶ τῆς ἀρχῆς" ἧσσον 

γὰρ τῶν κατὰ γῆν ἐφίεσϑαι, τὸν λόγον τὲ ξυμφο- 
φώτατον καὶ τὸ ἔργον ἔχοντας πολεμεῖν. τοὺς μὲν 
γὰρ ξυγκαταδουλοῦν ἂν σφίσι τὲ αὐτοῖς τὸ τῆς 

ϑαλάσσης μέρος καὶ ἐκείνῳ ὅσοι ἐν τῇ βασιλέως 
Ἥλληνες οἰκοῦσι, τοὺς δὲ τοὐναντίον ἐλευϑερώ- 
σοντας ἥκειν. καὶ οὐκ εἰχὸς εἶναι “ακεδαιμονίους 
ἀπὸ μὲν σφῶν [τῶν Ἑλλήνων] ἐλευϑεροῦν νῦν 
τοὺς “Ἕλληνας, ἀπὸ δ᾽ 

ὃ 8. εἶναι οτῃ, διαί. οἱ (Ἱ. 
τὲ ροβί σφίσι οπι. Καί. 

ἐκείνων [τῶν βαρβάρων], 

ἐκεῖνος. γαι., ἐκεῖνοι Μ,, ἐκεῖνο Δυρ. ΟἹ. νη. Ραὶ], 1ι., ἀθιθ- 

τῖονοβ Πθυὶ ἐκείνων. 
5010ΠῈ νΘΓΡῸ ΠῚ 651, 

τῶν βαρβάρων οπι. Καί. 
ἀαπιπδὶ αῖοκ. 8δὲὰ Ποτγοάοι. Υ 92, 

ψεσθϑαι αὐτὴν περὶ ἑαυτήν, 
ΡιΙαι. δῦ. 19 κατατριβήσεσϑαι 
περὶ τὸν πόλεμον, Μα]οι. ρ. 20 
αὐτοὺς περὶ ἑαυτοὺς κατατρῖ- 
ψαι. ΑἸΙΡῚ ϑἰπη ον περί οπὶ 
ἀαῖ, ναῦν 1 69, ὅ. ΥἹ 38, ὅ. ΡιΙυΐ, 
0865. 40. 
8 8. ἐπιτηδειοτέρους.. 

τῆς ἀρχῆς, ἱ. 6. Πρ ΡΤ ὅπ6- 
ἸΠπ|8. ἱπιθῚ ᾿ἰρϑιιπὶ ἀίααθ ΑἸΠΘηΐθη- 
865. αἰνιαϊ. -- τὸν λόγον τὲ 

. πολεμεῖν, δίηπε (605) 
ΘΟΓΙΠΟΠΘΠῚ δἱ Ορογᾶπιὶ ατἷ- 
1155] π|ᾶπη|} Τορὶ δδθεθπῖθϑ8 
θ6]1]ὰγο, ἷ. 6. δίᾳφῃα ᾳαπυοά 
ἀϊοσαπὶ οὐ ἔδοϊδπῦ ((. 6. τὸ 
καταδουλοῦν), ἀ11}1551}}Ὁ πὶ 
γοοὶ ἀϊοθηίεβ οὖ ἔδοϊθη 88 
ΘΙ ]αγο. Ἐτγαβα ἰσίταν πολε- 
μεῖν ἴῃ ΒΡ ΊΟΙΟΠ6ΠῚ νοσδπι Ῥοῦτν. 
ει. Κιιθο, -- τοὺς μὲν γὰρ 
ξυγκαταδουλοῦν. ἀν ΠΑ θι 
Ὀγονῖι8. Θθιϑοὺ ἀϊοίἃ 6588 ΡΓῸ 
τοὺς μὲν γὰρ καταδουλ. αν 
σφίσι τε αὐτοῖς τὸ τῆς αλλ. 
μέρος καὶ ἐκείνῳ ξυγκαταδου- 
λοῦν." ΒεοΚ. ϑ8ὰ ΑἰἸμδπΐθηβ68 
ἀϊοαπίαν οατῃ τορο ΡΕΥΒΑΓα ΠῚ Θ0}- 
ἴπηου 5101 ἱρβὶβ γϑρίοηθηι τηδιὶ- 
ἀἰπηᾶπη, 11 ἀγϑθοοβ ἴῃ ΡΥ ΒΥ πὶ 
γθσπο (ἰ. 6. 'π οοπίϊπθι}) ΠδὈὶ- 
ἰλπι65 ϑυὐυδοίανὶ 6556. Τὺ τῆς 

566 ἐκείνῳ δὰ ῬΘ ΒΑΓ πὶ ΤΘΡ ΘΠ τοξδγοπά πὶ 

Ἐπ ᾿ιᾶθο οἱ βυροιίοτα τῶν Ἑλλήνων 
Οἵ, δάη. 

ϑαλάσσης μέρος, αι νερθ 
οοπίγαιϊ 51ηῦ ΒΟΡΘΙΙΟΥ 8. τὰ 
κατὰ γῆν, εϑὶ ἡ ϑαάλασσα αὐτή; : 
πᾶτπῃ 5ιηὶ δύο μέρη τῶν ἐς χρῆ- 
σιν φανερῶν, γῆ καὶ ϑαλασσα 
(1 602, 2). Κυύθοροῦ ἰάθη 80 μέ- 
ρος ἀοϊδμάπιι 6556 88ὺ τὸ μέρος 
ν]|6 6 5 πᾶ 1 ρα τ ύθμι ΔΙ Γαι Γ. 
ϑεᾷ οἷ ορίπῖοαὶ στορυρηδὺ ἰὸ- 
οα8. πη040. 8]|8{{18. Ρτοριίον ορ- 
Ροβίιαμ τῆς ϑαλάσσης ἢδᾶ5. 
ἴχιο, Ρ. 90 ἐν γῇ οοπὶϊ. ϑεὰ δῖο 
βασιλέως ἀθε55εῖ. Οδιθυιπι οϑιι- 
885 80 Αἰοϊοῖδάθ 8|18185 5Ρ6010 - 
βίογθβ 4υδηι ΨΘΡΪΟΓΟΒ. 6558 δά- 
τηοποὺ ΑΥ|}.» Ἰὰ ααοὰ πιαχίηλα ἀθ 
δηυπίίαιο καὶ ἐκείνῳ ὅσοι... 
ἀϊοοπάυπι δι, Ναπι ἀβ [ιροάδε- 
τηοη 5. πΠοη [α᾽ϑα αἰνίπαβ56 Αἰοὶ- 
Ὀϊαάθαι ἰὰπὶ Αοδοῖι8 ἀοοαίι. 
-- σφῶν, 56]]. τῶν ᾿ἀϑηναίων; 
ΠΔΠῚ ἰρ86. αυοαιθ αἰ] ἰΟαυΐαν 
ΑἸεϊδία 65 ΑἸμθμ θη 515 βϑύ. Ῥαίθι 
ἰσῖταν τῶν Ἑλλήνων, αυοὰ ἀεὶ. 
Βδκκ., Ἰηβι το απ 6586. Μίνγυπη 
588 δὶ αυοὰ ΟΙα55. ορ᾿ πδίυγ, 
γϑίϊοπδ τῃθίουῖοα, αὐ ἰυχία Ρο- 
πδυίαν τῶν Ἑλλήνων -- τοὺς 
Ἕλληνας, Ῥοβ588 Οάθ008. ΡΓῸ 
ΑἸΠΘΒΙΘΗΒΙ 05 6858. -- ἀπὸ δ᾽ 
ἐκεν ὦ ν(56}}. ἃ ῬεΓβὶ5 κατὰ 
σύνεσιν δὰ πυρεοιϊα5 ἑἐκξένῳ 
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ἣν μή ποτὲ αὐτοὺς μὴ ἐξέλωσι, μὴ ἐλευϑερῶσαι. 
1 τρίβειν οὖν ἐχέλευε πρῶτον ἀμφοτέρους, καὶ ἀπο- 
τεμόμενον ὡς μέγιστα ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ἔπειτ᾽ 
ἤδη τοὺς Πελοποννησίους ἀπαλλάξαι ἐκ τῆς χώ- 

5 θαᾶς. 

Ὧη6: ὅσα γὲ ἀπὸ τῶν ποιουμένων ἣν εἰχάσαι. 

καὶ διενοεῖτο τὸ πλέον οὕτως ὁ Τισσαφέρ- 
τῷ ϑεται 

γὰρ ᾿ἡλκιβιάδῃ διὰ ταῦτα, ὡς εὖ περὶ τούτων 
παραινοῦντι, προσϑεὶς ἑαυτὸν ἐς πίστιν τήν τὲ 

γοίδγιην, Νὰπι γθρῚβ ἃρρβι]δίϊοπο 
τούτη ῬΘυβαγ πὶ ἱπιρευῖππὶ ὁ0ὰ- 
τἰπεῖαν, ΘΟ, οἷς 80, 2. -- ἣν 
μὴ... μὴ ἐξέλωσι. Ηλδοκὶὶ 
564. ἰπ θυ ρυθίδιϊοπ πὶ: ηἰϑὶ 
δ᾽ ααδηᾶο (815. πἰϑὶ ἔοσγι 
5.1) 605 (Δὐπθηΐθηβ685) ΠΟ δ Κ δὺ- 
τονἸ πη; αὐυοὰ ἰάθη νϑϊθὶ διατ6 
β' 605 Θν δύ θγὶ π (50Π0]. «ὴν) 
καταδουλώσωνται τοὺς ᾿4ϑη- 
ψαίους), αη46 5θηΐθη τα ἃΡ{155]π|ᾶ 
ΟΥὐἶτασ, οὐ 1 ΔοραἀϑοηΟἢϊ ἤδο 
5018 τ ἃ ᾿ἰθθυιαηᾶὰ ᾿οηΐα τοι π θυ 
ῬΟΒ586 αἰοαπιιν, δὶ 80 ΑἸπθηϊθη- 
βῖθ8. ΠΟ ΘνΘυβὶ5 πηθία8. 118. γϑ- 
πα αδίαν, ὅϑθδπι ἰρίταν πἰγᾶα 8 
Προ δίϊο 5 σ ἢ ἢ] δι ἢ 6Πὶ ἰ(ἃ ποίαν, 
αὖ ΑἸΐοτα 4] θυ ᾶτ (01, ΟΠ 68- 
ἀδπὶ βἰπηρίοχ δἰ ἰϊθγαία δῖ, αὐ 
δὰ ἀΐνογβᾶὰ νοθᾶθ]α ρδιτίηθϑί. 
Οἵ. Μαῦ. αν. ὃ 009, 2 οἱ Κυπερ, 
αν. 8 ΟἿ, 11. 5: Π|π|ὰ Παϊο 
Ιοθο 8ίιπι νεθᾶ Τγοιιγο. 140. εἰ 
μὴ νὴ 4ία μὴ ταὐτὰ τῇ πα- 
τοίδι καὶ τούτοις ἐστὶ συμφέ- 
ροντα, Δπᾶοο 1 22 ἐκέλευε 
δὲ βασανίσαι τὰ ἀνδράποδα, 
καὶ μὴ τοὺς μὲν παραδιδόντας 
μὴ ἐθέλειν ἐλέγχειν, τοὺς δὲ 
μὴ ϑέλοντας ἀναγκάξειν. Υὶ᾽- 
ἀεῖαγ 4α] θαι ᾿1Π118 ΒΟ Ρ α] 15. τὸ - 
δἰάθυθ ροβίταβ ἴῃ αὐτούς ρτο- 
ΠΟπλῖηθ, απο 5ὶ δὰ ΑἰΠπθπίθη 565 
δρθοίαι, ἀθθεθαι ῬγοΟρυΪθ 6588 
σφᾶς, αὖ βδυρτα ἰοσίταν σφῶν. 
Βου Ο  ΒαΉ Ύ 825 δ: 0; 2. 
ΨΙΊ 8ὅ,1. Τὲ ἐξαιρεῖν νἱὰ. ἀἀη. 
11 118, 6. Τηΐϊᾳφθ ἀ6 Πᾶς ἰπίθυ- 
Ρνδιαιίομα ἰμἀϊοδη5 ΟἸα55. αὐτοὺς 
δὰ Τ,Δοοαἀ ΟΠ ΟΠἾΟ5 γοϊδίο ἰΐα ἤδθα 
νου ἰπτογργθίδιυγ, αἱ ϑδοοάδο- 
πη} ἀἰϊοαπίαν ἰΐαὰ ἀθηλτη (ἀτδο- 

005 ποῃ ἰἰθουϑιυιγὶ 6586.) 8ϊ ποῃ 
᾿π6 0 "1 Π168 ΔΘ ἢ, ἷ. 6. 51 νἱγῸ5 
ἸΡΒουαπι ῬΘΗἾτιι5. ἔγᾶοδθ δἰηῖ, 568 
οὐκ εἰκὸς εἶναι μὴ ἐλευϑερῶ- 
σαι νϑυθὶθ ποὴ ἰπαϊοαίαν [.806- 
ἀδοπηοηΐοβ ρΓΟΡΑὈΙ Π6γ θ 110 6- 
γαϊατο5 6556, 588 ΠἰθϑΡαῖα ΓΟ. 6588. 
Ηδοθο δυῦθηι βθηΐθηίία οαπὶ (855. 
γυοηθ. ΠΟ ὁοηνθηΐ,, πἰδὶ δι 
εἶδα, δποίουθ ἣν δὴ ̓ ΒοΥ ΒΆΠΙΙ5 
αν Μαάν. (|. 1. Ρ. 384) 5θουιὶ 
Δ]τουα πὶ μη ἀοἰθαιη 8, Θαδπα τᾶ πὶ 
'ρ58 Μαᾶν. βιδηι οοῃϊθοια 8 πὶ ἰϊὰ 
Ἰηΐογρυθίαυαγ, αὐ οἰπιϑγῦὶ Ρ0588 Αἰ- 
οἰθίδι 5. βισηϊἤοοι, τ [δοράδεο- 
το ηἶΐ πὸ 80] πὶ ἄτϑθοοβ Αϑίᾶ- 
1005 ἃ Ῥουβϑὶβ ρον ῦ, δε ἔου- 
1.556 οἰἶδηη ᾿Ρ0505 Ῥδυβᾶβ δβυδγίδηί, 
σε ἴἰὰ πλιίαία ἰθοῖϊο ποὺΐβ. οΟὈ- 
ΒΘΌΡΙΟΓ ν᾽ θα 6856. 4πδῃ) ἰτὰ- 
αἀἴτα βου!ρίονβ νϑυθα, --- ἐλευ- 
ϑερῶσαι. ἴδὰ δΔοιϊδβιϊ ᾿π ἢ ηϊἶνο 
οἵ, δά, ΠῚ 10, 6. 

8 Βα: ἀποτεμόμενον ᾿ξ ὁ 
ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων, πανὶ 
4 πὶ Χμ ἃ ἃ ΑΛ Θῃΐ6ἢ - 
βῖθι85 τΘΒΘΘυ 5561, » Τουτέσ- 
τι μεγίστων αὐτοὺς στερήσαν- 
τα." ὅ0Π0], ἢ ἔπειτα εἴ. 28, 4. 

ἃ ὅ. ὅσα γδη τ ν εἰκάσαι. 
Ἢν διε εἰκάσαι ἀε], Κταθρ. [τὰ 
οὐἰθίαν δὰ 5υηίαχὶβ, 46 4ιὰ ἜΧΡΙΪ- 
δια} ὁδὺ ἴῃ Μδιι]ι. δ΄. 8 ὅ40, Ὡ- 
ϑεὰ ΒἰπηΠἰοὸν ὡς δὲ ἐπεικάσαι 
ἔ στι βου ρβῖίββε Πθγοάοίμπῃι ΙΧ 82 
εἰ πάρεστι Ἀδδομγ πὶ (ΟΠ οΕρ!ι. 
9171) «ἀποίᾶλι Μαϊῃ, 1. ἃ. -- 
προσϑεὶς ἑαυτόν, 56ὲ 'ἀ- 
πὰ ἢ 5. 68.) 86 σοπηηϊ τ 6η 5. ΟἿ, 
80, 8 ει 1Π 92, 2. --- ἐς πίοσ- 
τειν, ἴῃ δἰ 6πι, ἰἰὰ αὐ δά Θὰ 

καὶ Τισσα - 
. φέρνης πεί- 

αὐτῶ. 
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τροφὴν κακῶς ἐπόριζε τοῖς Πελοποννησίοις καὶ 
ναυμαχεῖν οὐκ εἴα, ἀλλὰ καὶ τὰς Φοινίσσας φάσκων 
ναῦς ἥξειν καὶ ἐκ περιόντος ἀγωνιεῖσθαι ἔφϑειρε 
τὰ πράγματα καὶ τὴν ἀχμὴν τοῦ ναυτικοῦ αὐτῶν 
ἀφείλετο, γενομένην καὶ πάνυ ἰσχυράν, τά τε ἄλλα 
καταφανέστερον ἢ ὥστε λανϑάνειν οὗ προϑύμως 
ξυνεπολέμει. 

ἽῊΣ ̓ἸΑΑ 41. Ὃ δὲ ᾿Δλκιβιάδης ταῦτα ἅμα μὲν τῷ Τιο- 1 
ἔπρασσε τὴν σαφέρνει καὶ [τῷ] βασιλεῖ, ὧν παρ᾽ ἐκείνοις, ἄριστα 
ΕΠ πεν; εἶναι νομίζων παρήνει, ἅμα δὲ τὴν ἑαυτοῦ χάϑοδον 
πατρίδα μη- ἐς τὴν πατρίδα ἐπιϑεραπεύων, εἰδώς. εἰ μὴ δια- 

ΕΚυναμέρσξν. φϑερεῖ αὐτήν, ὅτι ἔσται ποτὲ ἐήτ πείσαντι κατ- 
πεῖσαι δ᾽ ἂν ἐνόμιζε μάλιστα ἐχ τοῖ λῦσαι τὴν δη- ελϑεῖν" 

υμοχρατίαν τριούτου, εἰ Τισσαφέρνης φαίνοιτο αὐτῷ ἐπιτή- ἅμα σπεύδει. 

ξ ὅ. ναῦς ΦΕΌΣΩΣ ἐεθρμας ῬΓδοίευ Καί. 
ἥκειν αι. Ο. 1. Ε. Κὶ Ῥαη. 
ξυνεπολέμει ΟΠ1. ΟΠΊΠ6Β ΡΓΔοίου αι. Τοοὶν 8114 νϑγίθηβ οἱ 

ἴῃ οοἰογὶβ ἀρουίῖιβ ορὶί, αἀπδπὶ αἱ οσσυϊίατεοῖ 56 ποὴ ἰϊ- 
θεπίθυ 1115 806 115 ΘΈΓΘΤΘ Ὁ6]]π τη. 

(Δ. 47, 8 1. τῷ οπι. Μοβαι, Οἱ, βά. 837, 1. 
ἐθεραπεύων Ναῖ. Οἵ, δάη. 

οἱ παθενθί. - κακῶς. ΡΙαί, Οδίογυπη ἀτγάθοδα ἔουπιαϊαθ δοο- 
ΑἸἹο. 95 γλίσχρως. Ιηΐνὰ ο. 78 ταία τοβροηάθηι [ ιϊπᾶθ δχ δ8Ὁ - 
(ει ρᾷυ]ο Ρ᾽Θπι5 88, 8) οὐ ξυν- 
εχῶς οὐδ᾽ ἐντελῆ. τὰς 
Φοιν. ναῦς. Οὗ, 811. -- ἐκ 
περιόντος ἀγωνιεῖσϑαι. 
ΡοΥία5 νοῦ οἐχ δϑυπάδηι 
οογίαίυγαβ, αυδδὶ ΠοΟ δά πᾶνο8 
Ῥῃοεδπίοιπη Ρεου ποθ, οὰτὰ ἀθ 
ῬοΙοροπη 5115 ἀϊοδίασ, δϑίθρμα- 
ΠῚ5. ΠΟ ΠΊΔ]6 Βθηθητδτη ἰΐα 6χ- 
ῬΓαβδιυ; ἰηβίγποίοβ 6χ Δθυη- 
ἀδπίϊ ἔοτε πανὶ θὰ δά 6εΥ- 
ἰδ ἀπ πὶ, ἷ. 6. Ρἰασῖθα8. 48 Πὶ 
ΟΡτιΒ. οβϑοῦ δὰ αἰπιϊσαπάτπι οἱ 
ΒΡΟΥαη405 Ποβίββ. Πα Κ. Ατί- 
οαϊαη. ναϊσο ἰηνὶ(ϊ8 ΠΊΘΙΩ ΓΔ ἢΪ5 
αηΐθ περιόντος μάρρε δά65858 
πᾶν} Ηδνν. 1. 1. ῥ. 100. 5ε4 
οαπὶ ἐξ ἀρ βλ δοκύνα ἐξ ἴσου 
βΒ᾽ ηΠ]Πἰδαθ αἰϊοαπίυγ (οἵ, Μαίῃ, 
ατ, ὃ ὅ14 Ρ. 1884), ἴο φυσαὰθ 
Ἰθτῖβ ΟὈ ΠῚ Ρ ΓΒ Πάπτη ἕαϊ, Οἱ, 
εἰϊατη ἐκ περιουσίας ΝΠ 18, 1. 

ππάδηΐϊὶ οὐ οχ δῇϊυσηιν,, 46 
αυϊθὰβ νἱα. Ηδῃά. Τυγ56}}. 1" Ρ. 
θ5ὅ. --- τὴν ἀκμὴν... ἀφεί- 
λετο. Οὐ ὙΠ14, 1. -- γενο- 
μένην .Ὅ.ς ἰσχυράν. σῇ, 
86,1. --τὰά τε ἄλλα... ξυν- 
ἐπολέμει, εἰ οοίδιαπὶ πιᾶ- 
ηἰξεοβιϊπ 5, ααᾶπη τὖ ᾿δῖθτα 
Ροββϑοί, ποὴ δ᾽ δουϊίθυ 608 
ἴῃ Ὀ61|10 σογθηάο δάϊαναῦθαί. 

αρ. 47, 8 1. ἐπιϑερα- 
πεύων, φῬτδοίοτοα οοΙμρᾶ- 
γᾶτε βίπάθηβ. Οὗ, ἀθὲ ϑερα- 
πεύειν άπ. ΙΝ 61, 8. Οοριϊα- 
τὰπὶ ψ ΓΘ. ΠῚ 818 ν τραϊν 84, ὅ. 
Ουα6 Ῥνιδεοεάαηΐ ἐς τὴν πα- 
τρέίδα ἴαπρα ὁαπὶ κάϑοδον. -- 
αὐτήν, ἷ, οἱ τὴν πατρίδα. -- 
ἐκ τοῦ τοιούτου γῬτοχί πη 
γευθὶβ εὐ. ἐπιτήδειος ὦν 
Θχρ οδίαγ, 
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1 
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ἐπειδὴ γὰρ ἤσϑοντο 
αὐτὸν ἰσχύοντα παρ᾽ αὐτῷ οἱ ἐν τῇ Σάμῳ ᾿4ϑη- 
ναίων στρατιῶται. τὰ μὲν καὶ ᾿ἡλκιβιάδου προῦσ- 
πέμψαντος λόγους ἐς τοὺς δυνατωτάτους αὐτῶν 
ἄνδρας ὥστε ἀνησϑῆναι περὶ αὐτοῦ ἐς τοὺς βελ- 
τίστους τῶν ἀνϑοώπων ὅτι ἐπ᾽ ὀλιγαρχίᾳ βούλεται 
χαὶ οὐ πονηρίᾳ [οὐδὲ δημοκρατίᾳ) τῇ ἑαυτὸν ἐχ- 
βαλούσῃ κατελθὼν καὶ παρασχὼν “ισσαφέρνη 
φίλον αὐτοῖς ξυμπολιτεύειν, τὸ δὲ πλέον καὶ ἀπὸ 
σφῶν αὐτῶν οἱ ἐν τῇ Σάμῳ τριήραρχοί τε τῶν 
᾿ϑηναίων καὶ δυνατώτατοι ὥρμηντο ἐς τὸ κατα- 
λῦσαι τὴν δημοχρατίαν. 

48. Καὶ ἐκινήϑη πρότερον ἐν τῷ στρατοπέδῳ πρῶτον μὲν 

δὴ ἐν Σάμῳ 
τοῦτο. καὶ ἐς τὴν πόλιν ἐντεῦϑεν ὕστερον ἦλϑε. ξυνωμοσία 

τῷ τε ᾿Αλκιβιάδῃ διαβάντες τινὲς ἐκ τῆς Σάμου, 

8 2. προπέμψαντος δι. Τ, ὅδπι. 1. εἰ || νϑυΐθηβ δηΐθᾶ 
πιᾶῃἀατὰ ἀθάοναί. ΑἹ οἵ. 58, ΨΠ 8, 1. 

τῇ αὐτὸν Μαι., φιοα ἀοἴεπάϊ ροίοβί. 
τὸν Ἡ. Ἰ. ργυανίιβ ν᾽ ἀθίαγ 6558. 

ὕδρ. 48. 8 1. ΡΓῸ τοῦτο ἴῃ ὈομΪβ ΠἸὈΌΥῚ5 Τη55. (ργαθίον Υ δἱ,) 
τηᾶ]α πούτῳ. 

ἦλϑε 5015 αΐ, Παρθὲ ἃρποβοϊίᾳιιθ Ὑ8}}8Δ ρθυναβϑὶῖ ψϑγίθηβ, 
νιν ἐκινήϑη ἴἴὰ βαθδυαϊνὶ ροῖθβὶ, αὐ πιοίιβ εχ οαβίγὶβ ἴῃ ὈΓΡΘΠῚ 
{γα 5] 5 6556 αϊοδίαν, 

ΟἿ, δᾶπ. 1 17. ϑεά ἕαν- 

8,3. τὰ μὲν καὶ Δλκι- οἵ βέλτιστοι Δρρεϊ!δηίαν, Μαᾶν. 
βιάδου͵ -ς: Βεβρομάθην ᾿ηἴεὺ ᾿Ϊ. 1. ἢ. 994 ὡς βελτίστου οομϊ. 
568 τὰ μὲν... τὸ δὲ πλέον, ϑϑεὰ ποη τηᾶρὶβ οριϊπιαίο5 βίσ ηἱῇ- 
αὐ 190,1. Οππ δυίοπιὶ δὰ ρτῖο- οδῃηίαν 481 108, 4, δὶ οἴ απ. Ηϊς 
ΓΕΠῚ ρειῖοαὶ ΡΤΙΘΠῚ ΘοΘἸ δ πα πὶ 
511 ὥρμηντο (οἵ στρατιῶται) ἐς 
τὸ καταλῦσαι τὴν δημοκρα- 
τίαν, ἴῃ αἰΐογα Ῥᾶνῖθ δάϊθοιὶβ 
νευθῖ5. οὗ ἐν τῇ Σάμῳ... δυ- 
νατώτατοι ππβησποτ δπυπιῖδ- 
το ἢ5 ἴῃ ΔῊ ΡΒ. ΟΓΟΠῚ 81 ὈΪ(11ΠῚ 
γϑά βΊταν. Οἱ. δἄη. 1Π| 1ὅ, 1. 
ΘΌΡρΟΓ ἀπὸ σφῶν αὐτῶν οἴ. ἄπ. 
1.40.2. ἀδ᾽ τὸ ῬΙυν. ΑἸο. 26. 

ἘΞ δυνατωτάτους, 
6085, 401 Ρ] τὶ πι απὶ δι οτοτχὶ - 
ἰαἴῖ6 ἃρυὰ τοϊαθοβ να] η ύ, 
Οὐ 44 αὐ 590..1. ΠΕ ΌΡΙΙΘΝ ἴῃ να 
οἵ δυνατώτατοι. ἐς τοὺς 
βελτέστους τῶν ἀνϑθρώ- 
πῶών. (ποὰ πιιβαυδπη Ορτϊπιᾶῖθ5 

Βυη ΡΥ ΟὈ 5511} οἱ ααὶ Τὰ ΧΙ ΠῚ 
ΔΙῖθμὶ βίης ἃ πονηρίᾳ ΡΙΟΧίμη6 
τπηθπηοταία, 850}0]. φρονιμωτά- 
τους. ἴῃ ρῖδορ. ἐς ΟἸοπάθη5 
Οου. Νὸον. ἰεοι, ρ. 8:7 πρὸς 
τοὺς βελτίστους οοπὶ, 86 οἵ. 
1. 12, 2, 90, 2. 46, 1. ΞΕ Ἄτο 
ὀλιγαρχίᾳ δοπάϊοϊ ομόπι 5 σ αἷς 
Ποδῖ ἤν ὑθαἰταγι5 δῖ, οἵ, ὙΠ 
82 -- καὶ οὐ πονηρίᾳ 

ἐολνννό με δ ϑοίαβα ἀεὶ. 
Ἐετ Ἰ..1, ατανῖον δῖ. ἢϊ βθη- 
ἰθητα οἵ, 40.8}15 810 πονηρία, 
ΡΙΟΧΙΠΙΪβΒ 581|5 ἰηθϊοαίασ, Αἀ 
Βϑητθηία οὗ, αιᾶὰθ. ΑἸοΙ Ια 65 
ἰἴυάϊοαι Ὑ] 89, θ, 

(δρ. 48, 8 1. ἐκινήϑη, 

γίγνεται, 
πως ὀλιγαρ- 



χίαν κατα- 
στήσουσι. 

καὶ Φρύνιχος 
μὲν τοῖς ἀπὸ 
τοῦ ᾿Δλκιβιά- 
δου ἄντι- 
πράσσει. 
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ἐς λόγους ἦλθον, καὶ ὑποτείνοντος αὐτοῦ Τισσα- 
φέρνη μὲν πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλέα “φίλον 
ποιήσειν, εἰ μὴ δημοκχρατοῖντο (οὕτω γὰρ ἂν πι- 
στεῦσαι μᾶλλον βασιλέα), πολλὰς ἐλπίδας εἶχον 
αὐτοί τε ἑαυτοῖς οἵ δυνατοὶ τῶν πολιτῶν τὰ πράγ- 
ματα, οἵπερ καὶ ταλαιπωροῦνται μάλιστα, ἐς αὖὗ- 
τοὺς ς περιποιήσειν καὶ τῶν πολεμίων ἐπικρατήσειν" 
ἔς τὲ τὴν Σάμον ἐλϑόντες ξυνίστασάν τε τῶν ἀν- 
ϑρώπων τοὺς ἐπιτηδείους ἐς ξυνωμοσίαν καὶ ἐς 
τοὺς πολλοὺς φανερῶς ἔλεγον ὅτι βασιλεὺς σφίσι 
φίλος ἔσοιτο καὶ χρήματα παρέξοι ᾿ἀλκιβιάδου τε 
κατελϑόντος καὶ μὴ δημοχρατουμένων. 

Καὶ ὃ μὲν ὄχλος, εἰ καί τι παραυτίχα ἤχϑετο ὃ 
τοῖς πρασσομένοις, δῖὰ τὸ εὔπορον τῆς ἐλπίδος 
τοῦ παρὰ βασιλέως μισϑοῦ ἡσύχαξεν" οἱ δὲ ξυν- 
ιστάντες τὴν ὀλιγαρχίαν, ἐπειδὴ τῷ πλήϑει ἐχοί-- 
νῶσαν, αὖϑις χἀν σφίσιν αὐτοῖς καὶ τοῦ ἕταιρι- 

τ᾽ 

καὶ δηίθ Τισσ. δἀδαηΐ ΟΠΊΠ65 ΡΓδθίθν αὐ. 
ἑαυτοῖς ναι., αὑτοῖς Νεπ. Βε6., αὐτοῖς τοί ααϊ. 
οὗ δυνατώτατοι γαΐ., αυοα ἷο 6 47, 2 ἀποίμπη 6οϑί, Μαχίτηθ 

ΡΓΘΙΙ ΠΗ ΠΣ ἱπιροτῖο Ρορυϊατὶ Ορυἰπηαίεβ, ΠΟ Ῥοίθης ββίτηὶ, ἴθ φαϊθὰβ 
᾿ρϑίαϑ ΡΟΡῸΪ ἀϊιοο5 βαπί. Οἷ. 54. εἰ δάη. 21. 

8 8. παρὸ οπι. οἸηπε8 ργδθίον Καί. 
ἐκοινώνησαν ΤΠ ναι. Δαρ, ὑπβ5᾽ ΝΕ ΟἹ νθΠΤ Οὐ ΌΣ ΑΡ 

κοινωνεῖν 5ἰρηϊῆοαι ρατγίϊοῖὶ ρΡ 6 Δ 6556, ΠῸΠ ΟΘΟΙΠΠΙΙΠΙΟΘΔΓΘ, 
ᾳυοᾶ Πα ἀϊοοπᾶππι. ΟἿ, δάη. 8, 1, 001 ϑαάθιη νϑῦθα οοηΐαβα βιιηΐ, 

καὶ σφίσιν οοαα, Οἔ δάη, 

αϑἰταίαπιὶ 65ῖ. -- ὑποτεί- ἰἴπ ἐρϑπδὶθρϑβὶ] ᾿ΐθυΐϊε ἱπιπιαίδγο. 
νοντος. .ἢϊο 5ῖρῃ. ρυοπιϊῖ- ΠοῦΥ. Ἐδβί δαΐθτῃ [ἴα ἱπηπιαςαίδ, 
ἴδει, βΒροηάογβ Βᾶὺ. 51:- υἱ [μδιῖπ6 οἱ β' δὶ οἱ δὰ 56 νἱῇ - 
τη τοῦ υὑποτείνειν ἰοοῖαγ ἰθ ἄϊοϑγε αἰχουῖβ, -- οὗπερ. 
ΑΤΙβίορἢ. Ασοθάτγη, θδ7. --- βα- μάλιστα. Ῥοβίοτϊογθ Ιοθὸ ἰῃ- 
σιλέα... δημοΐκρ ατοῖντο. τογοθ ἀπῇ: Π8Π| Τεΐευιηίαν δὰ δὺυ- 
Οἵ. Τυβί, Υ 8, 1. -- αὐτοί τε νατοί. Ὁ. δάη. 1Π 57,1. Νοη 
αὑτοῖς. ᾿νδ Ἀεβροπάθῃι ᾿πίθ προρββαιυίαη οὶ ὥσπερ, αυοά 
58 αὐτοί τε αὑτοῖς. εὐνὴν περι- τηᾶνα]ν Κυαθρ. Ν 
ποιήσειν καὶ τῶν πολεμέων 8 2, ἐς τοὺς πολλούς. 
ἐπικρατήσειν. Ἐπ ῥτορτῖε 4υ]- Ῥε ἐς οἵ, 47, 2. 
4 επὶ Ἰπα 016. 6βὺ δαΐ αὑτοῖς δαΐ 8. 8. παραυτέκα. Κύαθο. 
ἐς αὑτούς. Θεὰ ,,οἵ δυνατοὶ τὸ παραυτίκα ἀεβίἀθγαί, αυϊα 

οὖς μαλιστα εδθν οροχορθβὶβ ἰάθη ηυοὰ ἐν τῷ παρόντι να]βϑί. 
αυδϑδὶ Ρατεπίμοιῖοα, Ροβύ αυϑὴ ϑεὰ δϑάεπὶ νἱὶ Ρτγδθάϊτατη ΔΥτσα] 0 
[ποϊοποπι 51] ὈΪ τθρείθνβ 61] οοη- οαγεὶ ΙΝ 70, ὅ, -- κἀν σφίσιν 
Βγποοηθ πὶ [υὖ Ὑ 22, 2 εὐ 41}0 ] αὐτοῖς. Τἠοειπαάιι ἀαί. σφίσιν 
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κοῦ τῷ πλέονι τὰ ἀπὸ τοῦ ᾿ἀλκιβιάδου ἐσκόπουν. 
᾿ “ ᾿ “ἴ ΄ “ " , 

4 καὶ τοῖς ιιὲν ἄλλοις ἐφαίνετο εὔπορα καὶ πίιῦτα, 

Φρυνίχῳ δὲ στρατηγῷ ἔτι ὄντι οὐδὲν ἤρεσχεν, ἀλλ 
ὅ τε ᾿ἡλκιβιάδης, ὅπερ καὶ ἣν, οὐδὲν μᾶλλον ὀλιγ- 
αρχίας ἢ δημοκρατίας δεῖσϑαι ἐδόκει αὐτῷ, οὐδ᾽ 
»Ἤ » Ἢ [κέ ; ᾽ » ’ 

ἄλλο τι σκοπεῖσθαι ἢ ὁτῷ τρόπῷ ἔκ τοῦ παρον- 
τος κόσμου τὴν πόλιν μεταστήσας ὑπὸ τῶν ἕταί- 
ρῶν παρακληϑεὶς κάτεισι, σφίσι δὲ περιοπτέον εἶ-- 

- ’ ’ - 

ναι τοῦτο μάλιστα ὅπως μὴ στασιάσωσι’ [τῷ] 
βασιλεῖ τὲ οὐκ εὔπορον εἶναι, καὶ Πελοποννησίων 
ἤδη ὁμοίως ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ὄντων καὶ πόλεις ἐχόν- 

8 4, οὐκ ἄλλο Μοβᾳι,, τοϊϊαυὶϊ ῥργϑοίον αὶ. ἢ ἄλλο. 8εὰ πὸ- 
48 (αι ὙᾺ}}.} ἷο ροιΐϊῃ8 ἀϊοοημάτπὶ δϑὶ 4πδηὶ αὖ, αὐἷᾶ Δηΐθα ΠΟῚ 
οὐκ ἐδόκει περίϊοπε δα ἰοίδπι βϑηίθηιαπιὶ τοϊαῖα ἰθοῖταν, βοὰ οὐδὲν 
μᾶλλον. 

Ἰῃ Ρ] γίβαμθ ᾿ἰδνῖ5. (εἰϊαπὶ Ν αἰ.) πιᾶ]8 ἑτέρων. 
οὐ περιοπτέον ἴα!ϊβο γαῖ, οἱ 8114 (οἴ. δἀπ.), περισκεπτέον 

ατ. Αγ. οὃχ ἱπίθγρυ. 
τῶ τε βασιλεῖ Ναι., γο] 4 ΠΟΤ ΠῚ Ρ] ΓΙ ΠῚΪ τε ΟΠΊ. 

αὐτοῖς ἴτὰ ΘΧΡΙΙοατὶ ροββὶι, πὶ 1ΠῚ 
ἀἸσδη ταν 5᾽ὶ ᾿ρΡ5158 χρη ἶββ ΑἹ- 
ΟἸὈΙΔαΪ5. ΡΥΟΠΊΪβ5ἃ. ,) τ᾿ ΠΊΘη ΟἿΓ 
πηδϊουὶ ΒΟ δ᾿ πὶ ραν 18 οχρϑη- 
ἀογὶπί, πη ΟΠΊΠἰθ 15, Ππηϊ τη δ ἴῃ - 
166 οῖθαν. Βδοίθ ἰσίίυς Βοθτ. 
κἀν τοροβιῖς. Οποα ΤῊ. ἀϊοοπάὶ 
σοπϑηδίμαϊηϊ σΟηΒΘη ΠΟΤῚ 6586 
οξίθπαϊς 1.. Ηογθβὶ δάν, (00. Ρ. 
15. 16 16 Ὑ 150. 7. ιν 69:.2 
ΥἹ 108, 8. ΝΠ θ8, 4, 10, 8, -- 
τοῦ ἑταιρικοῦ. ΟΓ, ΠῚ 82. 6 
εὐ ἰηΐνᾶ δάῃ. δ4, 4 οἱ 4ς ργοχὶ- 
τηῖβ τὰ ἀπό 1 121, 1, 

8 4, Φρυνέχῳ ποῖ. ἸΘΌ ΣΟ ΟΞ 
τῆν ἔτι ὄντι. Μά, 25, 1. 
21, 1. ὅ4, 8. -- οὐδὲν ἤοεσ- 
ἘΠᾺ ΘΟ ΡΙῦΣ Αἰοι 95; 
ὅ τε ᾿Αλκιβιάδης... τ 
ἰηΐγα γθβροηάθηι βασιλεῖ τε. -- 
κόσμου] εὐταξίας. 560]. ΟἹ, 
50 πὸ 6. -- παρακλη- 
ϑείς, ΥΩ 501}, δὰ τορι- 
ὈΠΙοα πὶ πηπίϑηάατη, ἤππο οοπ6- 
ΧῸΠῚ ΠΟῚ ρογβρίοϊθηβ ΟΟΡ. τ, 
ἰδεῖ. ρ, ὅθ παρακληϑείς ἀεὶ, 

ΟἿ Ξ 97. 

Οἱ, Ηεγρϑιὲ, 1.1. Ὁ. 11 84. - πε- 
ριοπτέον, οἰτου πη ΒΡ Θοἴδη - 
ἀὰσπι, (Δηχὶ6) οοπβδίάοθτδη- 
απ: ΟἹ αὐη Ἰν 79:1. Ὑ1095; 
1. 108, ῶ. -- καὶ Πελοπον- 
νησίων. Καί ἀεοϊοίαπι να 
Ποῦν. [6 ΒΥ ΠΟΙ Βὶ Πελοπ, καὶ 
ονν͵ ὄντων καὶ. .. ἐχόντων 
οοσίίαγιν Βδι. 56 6118 πὶ να]οὶ 
ον αὖ ἴῃ ῬΓΟΧΙΠΊΟ ὁμοίως, [Ὁ 
Αὐδουίθηβοβ Γαβρι οἰ αν, --- ὁμοί- 
ως ἐν τῇ ϑαλάσσ ὄντων} 
ὁμοίως ὥσπερ καὶ ϑηναίων 
κρατούντων τῆς ϑαλαάττης. 
56}0)]. Μοτγίθηάσπη οβὶ: Οὐ πὶ 
οὐϊατῃ ΡΘΙΟΡΟΠ ἢ 6511 18 Πὶ ἢ ὉΠ 
τηϊ ἢ 5. 4υδπι ΑἸΠΘΠΙΘη565 ἴῃ ΓΘ 
παν 1} {{Π|3..»ϑ1.. 80. 3: 95..6 
ΙΓ 21, 3) νογϑδγοηατ δῖνα 
οἱ Ορούδῃι ἀδτοπὶ (Ν᾽ 18, 3. 
ΜΙ δ. ὦ. Πδιοῦ. ἢ ο Χίρης 
τ αν 5: 55 ἸΡΙΆ  ΡΠΗΡΗς 
59. 8). Παηὰδ ὯΟΠ ΟΡ5. 6βί Ἀεῖ5- 
Εἰ οοπίθοίατα ἐσχυόντῶν πϑαὰθδ 
απ86 ἴδοι !ου νἱἀθαίοῦ οἰ α54}6ΠῚ 
διηθπαδίϊοης ὁμοίων. Οετίδ αἰτὶ- 
απθ ἀρίϊιβ δββεοὶ κατὰ ϑαλασ- 



96 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΡΑΦῊΣ Θ, μη΄. μϑ'. 

τῶν ἐν τῇ αὐτοῦ ἀρχῇ οὐ τὰς ἐλαχίστας, ᾽4ϑη- 
ναίοις προσϑέμενον., οἷς οὐ πιστεύει, πράγματα 
ἔχειν, ἐξὸν 1]ελοποννησίους, ὑφ ὧν οὐδέν πω 
κακὸν πέπονϑε, φίλους ποιήσασϑαι. τάς τὲ ξυμ- 
μαχίδας πόλεις, αἷς ὑποσχήσεσϑαι δὴ σφᾶς ὀλιγ- 
αρχίαν, ὅτι δὴ καὶ αὐτοὶ οὐ δημοχρατήδονται, 
εὖ εἰδέναι ἔφη ὅτι οὐδὲν (μᾶλλον σφίσιν οὔϑ᾽ αἵ 
ἀφεστηκυῖαι προσχωρήσονται οὔϑ᾽ αἱ ὑπάρχουσαι 
βεβαιότεραι ἔσονται. οὐ γὰρ βουλήσεσϑαι αὐτοὺς 
μετ᾽ ὀλιγαρχίας ἢ δημοχρατίας δουλεύειν μᾶλλον 
ἢ μεθ΄ ὁποτέρου ἂν τύχωσι τούτων ἐλευϑέρους 
εἶναι τοὺς τε καλοὺς χἀγαϑοὺς ὀνομαζομένους 6 
οὐκ ἐλάσσω αὐτοὺς νομίζειν σφίσι πράγματα παρ- 
ἕξειν τοῦ δήμου, ποριστὰς ὄντας καὶ ἐσηγητὰς 
τῶν κακῶν τῷ δήμῳ, ἐξ ὧν τὰ πλείω αὐτοὺς ὠὦφε- 
λεῖσϑαι᾽ καὶ τὸ μὲν ἐπὶ ἐχείνοις εἶναι καὶ ἄκριτοι 

Ὁ ΠΣ ἘΝ 
ἢ} 8}]. 

οὐκ ἐλαχίστας οπιπε5 ρυδϑίθι Ὑΐ. 
πῶ οἵη. ἰϊάθηι, Ὑ4|14 α1}}}} ἃ ἃ πὶ 
δ ὅ. ὑπεσχῆσϑαι οοαάᾷ. Οἷ, ἄη. 
8. 6. ἐκείνους ΤἸι, ῬΑ]. Αὐρ. 455. ΟἹ]. ψοη. Τ. 564 δ᾽αυϊά 

Ἰηὐουθδύῦ ἴηΐθν ἀδί, οὐ 86ο. (οἴ, αἤπ.) δὺ {Ππαπὶ πᾶ οηΐ οἰΐϊαπὶ ατθρογ. 
Οονηιη. οὐ ΑΠοηΎΠι, ἴῃ 412. ἈΠεῖ, ΠΡ. 5888. 

σαν. -- ἐν τῇ αὐτοῦ ἀρχῇ, οι: καί αὐτοὺς (οἷν 65 βοοϊᾶ- 
ἴῃ ἱρβίυβ ἰπρθυϊο. Οἵ, δάι. 
11. 22, ὁ. -- ΤΡΡΟΝ εἴ ομοΟ, 
Οἵ, δἄπ, ΠῚ 11, 

δον ΤΣ τὸ ΟΕ ΡΟ 
πε δεένοσι, ΟἿ 50 ΠΝ 

10, 5. εὐ ἰηΐτα 8 7. Ργὸ ὑπεσ- 
χῆσϑαι γροίθ. ΒΟθῆπι. ΓααΓ.ΠῚ 
ὑθροβαῖ. Ναπι 1} δάμιο 50- 
οἷϊδ ῬΡΟΙἰβϑι) δῖ. 1)6 ἴῃηδ8- 
φαθητὶ δή οἵ, δᾶη. 9, 1. - αἴ 
ὑπάρχουσαι. Ἐχ ΘρΟΙΊοΥ 5 
γΘροίὶ ροίοϑί ξυμμαχίθερ- ατι8 6 
(ἀπ ὰ0) 6558 ηῖ βοοΐϑδϑ. 
Πδ85.: 4 8 6 5181 5ῈΡ ΘΥ 65 56} 1. 
--μεϑ' ὁποτέρου ἂν τύχω - 
σι, ὁππὶ αὐτο! οι. Οἱ, δάη. 1Π 
48. ὅ.-- τούτων, 501]. τῆς ὁλι- 
γαρχίας ἴδ δημοκρατίας. Οἵ, 
Καιιοο, τ 9.  Β ΠΠ:, ΟΣ 

8 6. τοὺς τε καλοὺς κἀ- 
γαϑούς. ἡ Θτάο νϑυθογατα 

τα ΠῚ ἀν᾽ απ} νομ. τοὺς καλ. 
κἀγ. ὄνομ. οὐκ ἐλάσσ. πραγμ. 
σφ. παρέξ. τ. δ. Πᾶδοκ. ὰ- 
ΟἾἸ6. ἀρρᾶγθι ἰάθο ἱναϊθοίᾷ 6558, 
υοᾷ τῶν καλῶν καγαϑῶν πο- 
ΤΠ6Πη ΠἸΔΧΙΠΠΠ ΡΟΠπάϊιβ Παθοί. 
Τοὺς καλοὺς κἀγαϑούς δυίεπι 
ΟΡ ΐπι ἃ [6 5 6586 Θοηϑίαι. "-- πὸ - 
ριστὰς.. .τῷ δήμῳ. οατὶ 
Ῥοραϊο δβυδβοῖθβ δἰᾳθ 
ἀθοίουοΒ οβϑϑηΐ τ Δ] ΟΥΈΠΙ. 
Θονῦτο το ἩἯΕ θ᾽. ὁ. ὅὲ οὐ ὐπὸ 
πορισταί δυοίογε 500]. Ατὶβῦ. 
ἤδη. 1601 ῬνΡορυΐὶθ 51) οἵ περὶ 
πόρου χρημάτων αἰπῆ θαι: 
(οἰ. Βοροκῃ. Ο6ο, οἷν. 1 ρ, 228. 
Ἡ. ϑοῃο6}}, ἴῃ ΟΟπιπηθηΐ. ἴῃ ΠΟΠ, 
Μοπιηιβ. Ὁ. 484 54.}, ἰνδηβ]δίαπι 
ἢΟ δβὺ ΘΟυ 1 ὨΟΙΏΘΗ. -- τὸ. 
εἶναι, αὐδηΐαι ἴῃ τούτη 
5560 ροϊοβίδίθ Οἱ, δᾶη. ἵν 
28, 1 οἱ δᾶη. 11 84, 2. -- καὶ 



ἘΤΟΣ Υ. ΧΕΙΜΩ͂Ν. (ΠῚ 48. 49.) οἵ 

ἂν καὶ βιαιότερον ἀποϑνήσκειν, τὸν δὲ δῆμον σφῶν 
τ ΄ ΕΞ ’ Α 

τε χαταφυγὴν εἶναι καὶ ἐκείνων σωφρονιστήν. καὶ 
» -» -" ᾿ , χ ’, 

ταῦτα παρ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων ἐπισταμένας τὰς πό- 
λεις σαφῶς αὐτὸς εἰδέναι ὅτι οὕτω νομίζουσιν. 
οὔχουν ἑαυτῷ γε τῶν ἀπὸ ᾿Δἡλκιβιάδου καὶ ἐν τῷ 

, , ΠΥ 
παρόντι πρασσομένων ἀρέσκειν οὐδέν. τὲς 

οιοὲ υνωμό- 49. Οἵ δὲ ξυλλεγέντες τῶν ἐν τῇ ξυνωμοσίᾳ, Ἐς ΠΡ 
ὥσπερ καὶ τὸ πρῶτον αὐτοῖς ἐδόκει. τά τὲ παρ- τες τῇ προαι- 

ρέσει τοὺς ὄντα ἐδέχοντο καὶ ἐς τὰς ᾿᾿ϑήνας πρέσβεις ΚΡ, ἀμφὶ Πείσαν- 
ανόρον καὶ ἄλλους παρεσχευάζοντο πέμπειν, ὅπως δρον πρέσβεις 

αἵ ουνται. περί τὲ τῆς τοῦ ᾿Δἀλκιβιάδου καϑόδου πράσσοιεν ““ 
καὶ τῆς τοῦ ἐκεῖ δήμου καταλύσεως καὶ τὸν Τισσα- 

, ’ “ ΄ ’ 

φέρνη φίλον τοῖς ᾿ϑηναίοις ποιήσειαν. 
ὅ0. Τνοὺς δὲ ὃ Φρύνιχος ὅτι ἔσοιτο περὶ Φρύνιχος μὲν 

ΔΝ Ὁ 4.; ὃ α 966 Ἔ λό Δ ΠΝ ΜΠ τὰ τὲ ᾽4λκι- τῆς τοῦ ᾿ἡλκιβιάδου καϑόδου λόγος καὶ ὅτι ᾿4ϑη- βιάδου ἄστυ. 

βεβαιότερον δι. 
ΟΥ, δάῃ. ὍΔρ. 49. ξυμμαχίᾳ οοἀά. 

ἀκριτοιὰν καὶ βιαιότερον 
ἀποθνήσκειν. Νοῖ δὰ Ρἢτυ- 
πἰοματη. δἰ 5416 ἑταίρους, 568 
ἃ οἶνθ8. 5ΟοΙαΓαπὶ ἀγθῖππη ἤᾶθο 
ῬΘἴΥΥῚ τηδηϊδϑίαμη οϑί. [Ιἰδα6 
1 ΟΠ. δ ίϊντι5 οπὶ ἰηΠ ηἰἶνο ἢΐο 
ἰϊα Ῥοβίτη8. δβδῖ, ἀπδϑὶ δηΐθα ῬΓῸ 
αὐτοὺς νομίζειν Βου]ρίθηι 510 
ὅτι νομίξουσι τυτϑὶθ εχ ἶρ50 
εἰδέναι Βεμάεθβ. Οὗ δἄπ. Υ 41, 
ΠΑ ΟΣ 

ϑνές 7. χκαὶ ταῦτα ν «οὕτω 
νομέίξουσιν)} καὶ αὐτὸς σα- 
φῶς εἰδέναι ὅτι αἵ πόλεις ἐξ 
αὐτῶν τῶν ἔργων οὕτω φρο- 
νοῦσιν. 301101. 1)6 Θοπιροβιμοπθ 
νου ον οἵ, ἃ. 8 ὅ. τὸ παρ 
ἸΠ5ΟΙΘΉ 5 , Βοβίτο ἀπ᾽ οοηϊοοῖ! 
Ῥοῦν,, ἄρ᾽ ἀπ᾿ Κιιερ. ἈΡεἰββίπηαμη 
εἴ ΟΠ Πάτα εβὺ περὶ αὐτῶν τῷ 
ἔργῳ ( 600, 1) γ βου θονὸ, 
εἶβὶ ἴον ἢΐο τὰ ἔργα, αἰ Ραιδὺ 
ΟΙα55., ῬΓῸ ῬΘΡΞΟ 5 Τη δ δ: ἸΒ ΓΟ ΡΙΠῚ 
νὶοΘ [πη ραηίαν, “-- τῶν ἀπὸ 

Ἀλκιβιάδου ὑεῖ Φερ 65 0:- 
μένων. Οἱ, δάμ. 1 17, 1. 

θδρ. 49. ξυνωμοσία. Οοἀα, 
ΤΗυογαΙ 18 ΚΟ]. 1Υ̓. 5θοί. ΤΙ. 

ξυμμαχίᾳ. .,Οπδοηδαι Πἷς ξυμ- 
μαχία ἰμιθ! !ερομάα οϑὺ ὕὉἱπὶ 
ΤΊ ΡΠ ΘΓ 6 οἱ τὸρο Ποπάπμ ἔδοϊα 
οὐδύ βοοϊθίαβ, θά ἀθ ργδοῖθο- 
τογατη οὐ {ΡΥ ΠΟΛ η. ὁΟΠΪ αΓἃ- 
τἰοΠ 6, αᾶπιὶ Βαριᾶ 48, 3 ξυνω- 
μοσίαν νοσᾶνογαι ΤΊ ο., νοοα θα 10 
ξυμμαχία υἱἱ ροϊοδι [4 πλπα ᾶπ| 
ν᾽ οἰββίτη ξυνωμοσία ἀε 5οοϊοίδια 
ΠΟΠΗϊΠαια πὶ αἰοῖταν, Ὑἱά. δάῃ. 
Π| 64, 8.1] ϑαβρίοου ἰρίταν οἰϊαπι 
μἴο ἔι1558 ξυνωμοσίᾳ. “Ἡδδοῖκ. 
Οοπβομῖ Καιος, δὰ δίοι. ρ. 864 
οὐ ἴὰν 6 πππο ΓΘΟΘΡΘΙΠΗΙ ΒΕΚΚ, οἱ 
ΒΙοομιί. Ξυμμαχέίαν τηααῖθ ποι- 
ΠᾺ}} ξυνωμοσίαν ἰπίοτρτοίδιὶ 
Βιπι ΠΙ 82,1. -- Πείσανδρον. 
Π 6 ΡΙβδπάτο Ρυδϑίοι: Κυποθρ. 1. ἃ. 
νὰ. Ηουρβί. δὰ Χρῃ, ὕουν. 3, 14 
εἰ Δ δοίιβὰ, Απίϊαα. ἅτ, 1 ν. 
082. ϑθρον τὸ Βἴο 4 60 ῃδυγϑιίᾷ 
οὗ, ο,.ὅ8 εὐ Ρ]ιῖ. ΑἸο. 36 ἰηϊϊ. 
Νερ]οσθηι 5. τοίου ΝΈρο5. ΑΪς. 
ὅ, ὃ, ἘΞ ΔΉ δ οἷ 8, 107, 4, 

Οδρ. ὅ0. 81. ὅτι ἔσοιτο 
εὐν καὶ ὅτι ἐνδέξονται. τὰ 
δάη, 1 80, 1. Β᾽μ ον 51, 

γ 



ο8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ, ν΄. 

όχῳ μηνύει ναῖοιυ ἐνδέξονται αὐτήν, δείσας πρὸς τὴν ἐναντίω-- 

σίαν μελετᾷ, σιν τῶν ὑφ᾽ αὑτοῦ λεχϑέντων μή; ἣν κατέλθῃ, 
᾿Δστύοχος δὲ ὡς κωλυτὴν ὦ ὄντα κακῶς δρᾷ, τρέπεται ἐπὶ τοιόνδε 
πάντα ταῦτα 
τῷ ̓ 4λκιβιάδῃ Τί. πέμπει ὡς τὸν ̓ Ιστύοχον, τὸν “ακεδαιμονίων Σ 
᾿ἐξαγγέλει. ναύαρχον ἔτι τότε ὄντα περὶ τὴν Μίλητον, χρύφα 

ἐπιστείλας ὅτι ᾿Δλκιβιάδης αὐτῶν τὰ πράγματα 
φϑείρει Πισσαφέρνη ᾿“ϑηναίοις φίλον ποιῶν, καὶ 
τἄλλα πάντα σαφῶς ἐγγράψας" ξυγγνώμην δὲ εἶναι 
ἑαυτῷ περὶ ἀνδρὸς πολεμίου καὶ μετὰ τοῦ τῆς πό- 
λεῶς ἀξυμφόρου κακόν τι βουλεύειν. ὃ δὲ ᾿4στύο- 3 

}Ὶ Α 9 “ ν 9 , 

χος τὸν μὲν ᾿Αλκιβιάδην. ἄλλως τε καὶ οὐκέτι 
ὁμοίως ἐς χεῖρας ἰόντα, οὐδὲ διενοεῖτο τιμωρεῖσϑαι, 
ἀνελϑὼν δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἐς Μαγνησίαν καὶ παρὰ 
Τισσαφέρνη ἅμα λέγει τε αὐτοῖς τὰ ἐπισταλέντα 
ἐχ τῆς Σάμου καὶ γίγνεται αὐτὸς μηνυτής, προῦσ- 

(ἀρ. δ0. δ. 1. τῶν λεχϑέντων ὑφ᾽ αὑτοῦ ογηηε5 ΡΓΘΘΙΟΥ ναί, 
ἡ ἂν ΡΓῸ ἣν αι. 
8 2, τὸν Μακεδαιμονίων αι. ΑΥ. 

Αὐ νἱὰ, Κταορ. δα Πίοπ. Ῥ. 802 54. 
6Υ, 2, 

ὄντα τότε οτηηθ5 ρυϑθίθι δί. 
πάντα 01, ἰἰάριῃ, Οἱ, 1 80, 8. 

Οἢν., να]ρὸ τῶν Λακεδ, 
οἱ 46 ἰἰογαΐο αὐίϊοαϊο δάμη, 1 

Ὅν ὦ ΖΡῚ 

αὐτῶι ναι. ΟἹ. ατ. πἷο πἰπιῖβ ΔΙΊ τι6. 
8. 8, ἀνελθών 455, ΔΑυρ. (Ἱ. ππο ΠΡ ΡῈ: 1 ἢ. ἈΠῚ ΠΕ: 

Ὅ6η8, 4αϊὰ ἴῃ τηθα! ογγᾶπθᾶπὶ Αϑίδπιὶ, ἃ Ἰἰΐογθ Ῥγοΐθοιιβ θϑί, Μ᾽ Ὁ]6Ὸ 
εἰ Και, ἀπελϑών. 

ἅμα, ἀγγέλλει οὐτῃ ρϑιοῖβ ἀείθγουῖθιιβ Ν͵ 
αὐτὸς ΡαΑ]. (1056 414), τεϊϊψυὶ αὐτοῖς. ΟἿ, δάη. 

-- ἐνδέξονται, δἀπιῖδ551- 
ΓΟ8. Ρτοθᾶια ΤΟ 6588. Οἵ, 
ΜΙ 49, 2. -- πρὸς τὴν ἐναν - 
τίωσιν...λεχϑέντων,45.0" 
ὁοπίτατίατι τϑίϊο πὶ ἃ 58 
ΔΙ]αύοτγα τη, αἱ Βδῖι. ἰηίθγρτο- 
ἰδ, ἷ, 6. ΚΡΥΟΡΊΘΥ 6ἃ, αα86 
ἃ 856 ἴῃ σοηύγδυϊδηὶ 56 πύθῃ - 
ιἶᾶπὶ ἀϊοία Θβ5βεπηί.“ ΡΟουί. 
Ὀε πρός οἴ. 84η. 89, 2. 

8, 2. πέμπει ὡς τὸν 
᾿στύοχον. ἈΝΙα: ϑυϊά, ἸηΠ ν- 
Φρυνίχου πάλαισμα." Ηπ 5. 
ἡ» Αα ἸΙοσυμὰ ϑυϊάδο δαἀθ ΟΠ] πη ἢ 
ῬοΙγαθη. 116... οἱ Ρ]αί. ΑἸο, 
20: 55. ἜΤ ΠΕΟΣ 
τὴν Μέλητον. Οἴ. ο. 86. 41. 
-- κρύφα ἐπιστείλας. ΟἹ, 
δΔᾶπ, 858, 4. Ηδυά τεϑοίθς Κυιθο, 

αα ΤΙοην8. Ρ. 867 4 ]1|8πὶ τὰ ̓ εἰ 
ΟἸδη ἀοδίϊηδ5 [ἰ{{6 γ85 νϑγίθη- 
16 1ὴ ἐπιστολάς 166 1556 βιιβρίσαύαν, 
ΡΙαἱ. 1. 4. ἐξήγγειλε κρύφα. Κρύ- 
φαεβὶ πη 501 15 {Π 6 η 16 η 5108. 
Οδίογαπι οἵ, Μαάν. Ἔσο 8. 182 
δάη. 2.---καὶ μετὰ. .ἀξυμ- 
φόρου, εἰϊδπι οὐπὶ οἰ γἱϊᾶ- 
115 5186 ᾿ἱποοΟΙΏΠ]04.0. 

8 8. ἐς χεῖρας ἰόντα. 
{τ 'η Χρϑη. ἀπδῦ. 1 2, 26 Πδᾶθο 
γνοῦρα νδίθηὶ ἴῃ πὴ8ητ5 (). 6. 
Ροίοϑβίδίθτ) δἰϊοαΐϊα5 νο- 
ΠἶΓΘ, ρΡοϊίοβίδίοθμι δὰ] ἴα- 
ΟΥ̓ 6, ἃ οοΘάεΓθ, ΘΟΟηγΘΗΪΓΘ 
8114 6 τη. ---αὐτὸς γίγνεται 

μηνυτής, 'ἴρ56ε Μαρπε- 
5ἴᾶπι Ρτοΐδθοίτιβ τοπὶ ἀεπαπίϊανϊί, 
ΠῸΠ ΠΕΠΙΪΟ τηΐἷ580 ἱπαϊ]οἴππη ἔδβοϊί. 
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ἐϑηκέ τε, ὡς ἐλέγετο, ἐπὶ ἰδίοις κέρδεσι 'Γισσα- 
φέρνει ἑαυτὸν καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλ- 

- ᾿ ’ Α Ἁ -»" 

λῶν κοινούὔσϑαι" διόπερ καὶ [περὶ] τῆς μισϑοφο- 
» 9 - “, , 

ρᾶς οὐχ ἐντελοῦς οὔσης μαλακωτέρως ἀνϑηήπτετο. 
4 ὁ δὲ ᾿ἡλκιβιάδης εὐϑὺς πέμπει κατὰ Φρυνίχου 
γράμματα ἐς τὴν Σάμον πρὸς τοὺς ἐν τέλει ὄντας 

5 οἷα δέδρακε, καὶ ἀξιῶν αὐτὸν ἀποϑνήσκειν. ϑορυ- 
βούμενος δὲ ὁ Φρύνιχος καὶ πάνυ, ἐν τῷ μεγίστῳ 

᾿ ’ Ἅ Ν Ν , 9 ΄, 3 Ν 

κινδυνῷ ὧν διὰ τὸ μήνυμα, ἀποστέλλει αὐϑις πρὸς 
τὸν ᾿ἡστύοχον, τά τὲ πρότερα μεμφόμενος ὅτι οὐ 

- ’ ᾿ “« Ω Ω Ἂ ’ 

χαλῶς ἐχρυφϑη, καὶ νῦν ὅτι ὅλον τὸ στράτευμα 
τὸ τῶν ᾿᾿ϑηναίων ἑτοῖμος εἴη [τὸ ἐν τῇ Σάμῳ] 
παρασχεῖν αὐτοῖς διαφϑεῖραι, “γράψας χαϑ'᾽ ἕκαστα, 
ἀτειχίστου οὔσης Σάμου, ᾧ ἂν τρόπῳ αὐτὰ πρά- 

κοινοῦσϑαι οχ ΟἹ, εὐ αι. δἀάϊάϊι Βεκκ. Οἵ, δάη, 
περὶ ΟΠ]. ι. νη. Οὗ, δάη. 
8 δ. ὅτι Ῥοβὺ νῦν οἵη, εν αῖ,, φαρα ΡΡΟθαΡῚ ποαυϊν, αὐΐᾶ ΡΓῸ- 

Χἰπιᾶ ΘΠ 8110 Ποη 6Χχ μεμφόμ. ρεπάοι, 564 εχ ἀποστέλλει. Οἵ, άπ. 
τῆς Σάμου ΜΝ. μαρα. Μοβαυ, 0. Ἐνωφι αὐ ΟΠΠ65 ἴῃ ΙΒ 6 ΠῚ νϑὺ- 

Ὀὶ5 ὅ1, 1 οἱ βἰμη! ον ἀτειχίστου οὔσης τῆς Ἰωνίας 1Π| 33, ὃ. 

υπι αὐτοῖς δὰ Ποο ἀαοαθθ οβὶ ἀροηπᾶο δἰζίηρθῦθ, ΟΕΠῚ 
ΤΠ ΡΓη ΡοΥίϊηθαί, ἢ1}}} διὰ Αϑίγοομιιβ τοὶ ἀϊοοπᾶο γοὶ 
5Θῃ θη 18Π| ΡΥ ΟΠ οἰ αγ δοάθπι (οἷ. ᾿ποπθηᾶάο διϊϊησαίι. Οπυοᾶ δά 
54.) ΐς ᾿πα Π|τὸῦ τοροϑίϊο. θῈ τὸ μαλακωτέρως αὐποι, ΒΤ] 16 

29, 2. ΙΘΘἾΠῚ08 Θηριμένης μα- 
Ἰαπὸξ ἣν περὶ τοῦ μισϑοῦ. 

8 4, οἷα, ἷἱ. 6. δηλῶν οἷα. 
Γ΄ παη. ὙΠῸ, Δ. 

εἴ, ΡΙαί, ΑἸο. 1. ἃ. --προσέϑη- 
κέ τε... ἐπὶ ἰδίοις κέρ- 
δεσι κ. τ. Δ. Τὰ ἴδια κέρδη 
Βυηΐ ρϑοππίαθ, 488 ΑΒίγοομαβ Ό 
ΟαΠπΊ ΤΊΒΒΑΡΠΘΥΠΘ. ργῸ Ργοα τ 0Π6 
Ῥϑδοίῃβ 6586. οχἰβϑιϊπηαθαίαν, Οἵ, 
Καπθρ,. 84, Πίοη. Ρ. 8ὅ9. Προστι- 
ϑέναι ἕαυτόν, 58 δαϊα σ᾽. ΘΓΘ 
(εἴ. ΠΙ 92, 2) οὔτ πο οοθδί 
ουπὶ ρῥγᾶθρ. περί, δαά το ἀθπηαπὶ 
κοινοῦσϑαι Ρίοπα οἰβοϊίαν 56η- 
ἰρηΐϊα, Ττη γογίθ: 56 ΔΡρ [ἴσο ἃ- 
νῖῖ δὰ ΘΟ ππ ἃ πὶ 8 ἢ ἀπ), --- 
τῆς ΝΣ ἀνθήπτετο, 511- 
Ροπάϊαμη.... , ΓΟΠῚ 5515 8ι- 
{προ θαι, βαᾳαθαυδαιθ ἀϊοὶ- 
ἴὰ ἀνθαάπτεσϑαί τινος, ποῃ 
σζερέ τινο5. Οἱ 97, 8: Ἠδὸ- 
τοῦ: ὙΠῚ 158; ῬΙΑΙΣ δ᾽ ἜΡΡ. 
ὅ25 ς, Ερ. 828 ςο. Ηοο ἰδΔη- 
ἰὰτὰ ἰηίογθϑὺ ααοὰά ἰδ [ἰοοἷ5 

8 ὅ. καὶ πάνυ, νοὶ ηᾶχὶ - 
ΠΊ 6, οπὶ ϑορυβούμενος ἰαηροη- 
ἀυπι δδίο, Ὁ ΝΕ Υ7, .8.5. 1 
ἀποστέλλει ἰάοπι 5ἰβηϊῆοαι 
δία 8 2 πέμπει ἐπιστείλας 
Θὲ Ρϑγὶ γΆΓΟΠΘ βδῖπ6 ΟὈϊθοίο Ρο- 
Βἰίαπη ἐδὶ. -- καὶ νῦν ὅτι. 
Ηος ὅτι 5: πι}Πττὸν 40 ἀποστέλλει 
Ρεπάθι δίᾳιο βαριὰ οἷα δέδρακε 
ἃ γράμματα πέμπει. Νοααο 
ἰσῖιαν Κυιθρ, ροβὺ καὶ νῦν λέ- 
γῶν νοὶ βἰτη}}8 ΡΠ οἰρ᾽ απι ἀ681- 
ἀδγανθ ἀθθοθαι, ---ἰ τὸ ἐν τῇ Σα- 
μῳ} οὐτὴ β8ἃ βροπίθ ἱπιθ! οὶ τ 
ἴὰπη ῬΓΟΡίΘΓ. ΘΟΙ]ΟΟΔΙΙ ΘΠ πη. 588- 
ΒΡΘοίαΠη εβί, -- ἀτειχέίστου 

γῶ 
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ξειε, καὶ ὅτι ἀνεπίφϑονόν οἱ ἤδη εἴη περὶ τῆς 
ψυχῆς δι’ ἐκείνους κινδυνεύοντι καὶ τοῦτο καὶ 
ἄλλο πᾶν δρᾶσαι μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν ἐχϑίστων αὐτὸν 
διαφϑαρῆναι. ὁ δὲ ᾿στύοχος μηνύει καὶ ταῦτα 
τῷ ᾿ἡλκιβιάδῃ. 

᾿ δ1. Καὶ ὡς προύσϑετο αὐτὸν ὃ Φρύνιχος 1 
ΟἿ Αναν ἀδικοῦντα καὶ ὅσον οὐ παροῦσαν ἀπὸ τοῦ ᾽4λκι- 

σϑόμενος πα- βιάδου περὶ τούτων ἐπιστολήν, αὐτὸς προφϑάσας 
ἀπτδὰ “διόπερ τῷ στρατεύματι ἐξάγγελος γίγνεται ὡς οἵ πολέμιοι 
Ζιάμος τειχί- μέλλουσιν, ἀτειχίστου οὔσης τῆς Σάμου χαὶ ἅμα 
ζεται καὶ .41- ἿᾺ ὃ Ε 9 σϑ' χιβιάδης οὐτῶν ψεῶν οὐ πασῶν ἔνδον ὁρμουσῶν, ἐπι ἤσε αἱ 
πιστὸς δοκεῖ τῷ στρατοπέδῳ, καὶ ταῦτα σαφῶς πεπυσμένος εἴη; 

εἶναι. τς πὰ χρῆναι τειχίζειν τε Σάμον ὡς τάχιστα καὶ 
τἄλλα ἐν φυλακῇ ἔχειν" ἐστρατήγει δὲ καὶ κύριος 
ἦν αὐτὸς πράσσων ταῦτα. καὶ οἱ μὲν τὸν τει--ο 
χισμόν τὲ παρεσχευάζοντο καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου, 
καὶ ὡς μέλλουσα, Σάμος ϑᾶσσον ἐτειχίσθη" αἱ δὲ 
παρὰ τοῦ ᾿ἡλκιβιάδου ἐπιστολαὶ οὐ πολὺ ὕστερον 
ἦχον ὅτι προδίδοταί τὲ τὸ στράτευμα ὑπὸ Φρυ- 
νίχου καὶ οἵ πολέμιοι μέλλουσιν ἐπιϑήσεσϑαι. 

αὐτὸν οἵη. ατ., αὐτὰ Μ. Ε., αὐτῶν (455. Τ. Οπλϊο! ποααῖι, 
αἷᾷ ΠΟ ῬΓῸ ΡΓΟΠΟΙΠΪΠ6 Ῥουβομδιῖ, οδί. Οἱ, δάη, 

Οδρ. . 8 1. καὶ μα οἵη. 1., Αὐρ. Ο455. Ὁ]. νϑη,, 888 οο- 
ΡῬυ]ὰ οογίθ βογαπδα εβϑί, “ἅμα πὸ σ4}1ἃ «αἱάοπὶ ΘΧΡΓΘββὶ., 

πεπεισμένος δαῖϊ. (]. Μοβαι, ἵβι- 

Φρύνιχος͵ οὖν 

οὔσης Σάμου. Οἷ, αἄπ. ΠΙ ΔΑἀά. δὰ 8 8 ἀἰδμὶ -- ὡς ... 
98, ὃ. - ᾧ, Ριὸ ὅτω. Οἵ. άη. μέλλουσιν. .καὶ πεπυσ- 
ΐ 136, 8 δι 40, 2. Βεϊενεπάιηι μένος ε ἴη. ΟΣ δάηῃ. ὅθ, 1. 
δαΐοπι εβϑίὶ ἂν πράξειε δα ΠΝ -- κύριος πράσσων. 
ἁπάίοπάαπι οοπαϊοίοπομι εὐ ὃ 
ξαιντο τὸν λόγον. --- δ ιἶ ας 
νους. ῬΡτορίον ΑἸοΙ δά θη οἱ 
Ἀδίγοοίιιμη, Οἱ. δι᾿ ὄνπερ, ἐκπιν- 
δύνευον ΥἹ 57, ὃ. -- αὐτόν, 
05 τη. 

αρ. 51. 8 1. ἀπὸ τοῦ 
ὙΠῸ ΓΕ, δάμ. 46, 1 οἱ ἀθ ὅσον 
οὐ δάη. 186, 1, - ἐξάγγελος 
μῖο ποη εβϑὺ ὁ τὰ ἔσω γεγονότα 
τοῖς ἔξω ἀγγέλλων, υὖ αὖ Ηε- 
5υόῃ. ἘχΧρίδηδιὶ δαἀηοίαί 855. 
ῬΙΟΥΙ 5 ἀ6 γοῦθ αἰββθῦθηβ οἵ 
ΟΠ ἤθε η8Β. ππδ ΧΙ ΠΊ6 ἐξαγγέλλειν 
τὰ ἀπόρρητα Ῥεχλοβίῃ, ΙΥ 18, 

Ὁ ρανγιοῖρὶο οἵ. δάπ, Ν' 84, 2, 
4ὰ8 οἴβοῖνμαν. ᾿πα0}}6 πὶ 6558. 00Π- 
Ἰδού ΠῚ πράσσειν. 

8.2. ἐκ τοῦ τοιούτου] 
ἀντὶ τοῦ διὰ τὸ τοιοῦτον. λέ- 
γξι δὲ τὸ μήνυμα τὸ τοῦ Φρυ- 
γνίχονυ. ὅ080]. καὶ ως. 
Ποῖα Πυκαβ οὐ ἀτπ.: καὶ τοῦ 
τοιούτου μὴ ἀράν υχὶ ν 6] 
δίο, Οὗ 1.44, 2. ΠῚ 88, 2. ὙΠ 
81. 58. ΥΠΙ ἢ 8. 81, 8. απ 
ἡ μξλλουσα δἴπιι! ἀμάϊ τειχί- 
ξεσϑαι. Μιὰ. Κτιαθο, δὰ ίομ. 
Ρ- 818 εὐ δᾶη. ΠῚ δὅ,͵ 2. 
ἐπιστολαὶ... ἧκον ὅτι. Οἵ, 
8δαη, ὅ0, 4. ὅ. 
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8 δόξας δὲ ὁ ᾿Δλχιβιάδης οὐ πιστὸς εἶναι, ἀλλὰ τὰ 
ἀπὸ τῶν πολεμίων προειδὼς τῷ Φρυνίχῳ ὡς ξυνει- 
δότι κατ ἔχϑραν ἀνατιϑέναι. οὐδὲν ἔβλαψεν αὐτόν, 
ἀλλὰ καὶ ξυνεμαρτύρησε «ἄλλον ταὐτὰ ἐσαγγείλας. 

δῶ. Μετὰ δὲ τοῦτο ᾿Αλκιβιάδης μὲν Τισσα- ἀρεβιαϑης 
φέρνη παρεσκεύαζε καὶ ἀνέπειϑεν ὅπως φίλος ποτ 
ἔσται τοῖς ᾿Αϑηναίοις, δεδιότα μὲν τοὺς ΠΙελοπον- τῆς ἐν Κνίδῳ 
νησίους, ὅτι πλείοσι ναυσὶ τῶν ᾿ϑηναίων παρῆ- ἀνα 
σαν, βουλόμενον δὲ ὅμως. εἰ δύναιτό πῶς. πει- φίλον ποιεῖν 

ξῷ προϑυμεῖται. 
σϑηναι., ὅτωι ἄλλως τὲ καὶ ἐπειδὴ τὴν ἐν τῇ Κνίδῳ 

ταῦτα εοἀὰ. ,Ταύταά ρῬτδοβίαῦ οὉ ΣΦΕ ΟΈΤΠΟΕΩΣ αποὰ ροβίνε- 
Π1Ϊ8. γΘΥ 5. ΘΧΡΙΪΟΔΥῚ ἴδοι} 8 ἰῃ 6} Θρίταν. ἐς Ηδθιϊ τ. Οἔ δάῃ, 

ἐσαγγείλας γαΐ., τοὶ αὶ ἀπαγγείλας νεῖ ἐξαγγείλας. Οἵ, ἀ4π, 
καρ. δ23. πιστευϑῆναι τῇ. οἱ ἀθίθγ!ου 8. δϊααοῦ [00]. 

8 8. τὰ ἀπὸ τῶν πολε- 
μέων εἰ δὰ προειδώς εἰ δὰ 
ἀνατιϑέναι ρετγιϊπεπῖ, απο εδὶ 
αἰγίθα θυ, αὖ ΠΠ 64, 1 οὐ βᾷ6ρ8 
ἀρτια Ῥεπιοδιβοποπι, οι. δ[ῖοβ. 
»ϑιήϑησαν γὰρ οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
τὸν ᾿Δλκιβιάδην παρὰ μὲν τῶν 
πολεμέων μεμαϑηκπέναι ὅτι 
μέλλουσιν ἐπιϑήσεσϑαι Σάμῳ, 
κατεψεῦσϑαι δὲ ταῦτα Φρυ- 
νέχου διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν ἔχ- 
ϑραν, ὅτι ἀναπείϑει τοὺς πο- 
λεμίους ἐπιϑέσϑαι Φρύνιχος.“ 
5.680]. ξυνεμαρτύρησε 
ἜΝ Ρονί.: 50 ἰδοδ5ιϊ- 
πῇ οπἷο (ΡΠΡΥ πΙοΪ πα Ἰοἴ 11} τὴ ἃ -- 
σαὶβ σου Ἰγτηανὶί, Ηδαβ.: 580 
ΘΒ. πη ηἶ0 Εππὶ Ρ Οὐϊα5 ἴὰ- 
σἑ τ. Βίπλι! ἃπαϊ αὐτῷ. ---ταῦὐύ- 
τά, οδαεπὶ δία νυ πίομαι: 
ἀΐδγα 8 δηἶπι παπίΐανογαι ὡς 
οὗ πολέμιοι μέλλουσιν ἐπιϑή- 
σεσϑαι. -- : σαγγεέλας. »ϑοτῖς- 
Ρίπταπι ἐσαγγείλας 4] του] ἐξαγ- 
γείλας Ῥτδοίδυθπάδπη ραΐο, οἰϑβὶ 
ἀἸξουϊ πιο ὉἰγΙ 564 6 Ῥογίθημθ, [ὉΓ- 
ἰα558. Ποίυμη οβτ, ΜΙιΗὶ ῃϊς 5'πι- 
Ρίεχ ποίϊο πυ πέϊδηαὶ 5ῖνθ ἢ - 
ἀἰοῖ! Τα οἴ δὴ αὶ ν᾽ ἀθίῃν τα. τὶ, 
απδθ Β6π6 δχρυϊμηϊταν ἐσαγγέλ- 
λιν γϑῦθο, αἱ 1 116, 8, 181, 1. 
ΠῚ 8, 8. Ἐξαγγέλλειν αυΐ 5οηδί 
ἀϊνυ σατο ΔΤΟΔ ἢ ἀπὶ [οἷς δὰ 

ὉΠ 6 

ἃ 1] δυϊ πιιπίΐαπι αἴξεντθ εχ 
Ιοσοο ἀθ 115. 4.88 101 ἃς 8" - 
τὰν, ὉΠΠΙῚΝ 27, 8. Χοη, Ηἰβι. ατ. 1 
1, 8.“ Ατη. [π΄ οριείπηϊβ ΠΡΥῚΒ 
Ῥτδθίου αὶ. εδὲ ἀπαγγείλας, 
φυρὰ τηΐητι8. ἃρίύτπιὶ ν᾽ ἀοίμγ, ΟΠ ΠῚ 
ἀπαγγέλλειν ἃὰὶ εἷς. πα πιῖϊδΥ6 
80 84]., νοϊαῦ 1 232, 1. 29, 4 (Α!- 
οἰ θ᾽ 65 δ αίοτη ΠῸῚ 80 ΔΠΠ15, νεῖ - 
αἰ ἀπὸ τοῦ Αστυόχου, 564 'ρ56 
ἢδδο νἱἀθίαν παπιϊα586) δα τὸ- 
πη ὑἴᾶγθ, ππαπηίϊα ἢ δὰ 605, 
ἃ ααἰθὰ5 πιϊθθὰ8β ἔπουϊβ, 

Δίξετυθ δὺὺ τηϊίίονθ, βἰοαῦ 1 
Εν τὰς 1178. 2. Π|:2 4. 3. 

Ρ. 82. παρεσμεύαξε. 
οἷν αἰαὶ ΠῚ 86, 8. "Ν᾽ 182, 2. -- 
βουλόμενον δὲ ὅντα ἐσ ἘΠῚΞ- 
σϑήναι) φησὶν ὅτι ἐδεδίει 
μὲν ὁ Τισσαφέρνης τὴν ἰσχὺν 
τῶν Λακεδαιμονίων, ἐβούλετο 
δὲ ὅμως πεισϑῆναι, εἰ δυ- 
ναιτο, ὑπὸ ̓ Δλκιβιάδου μετα- 
ϑέσϑαι πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους. 
Θ0Π0], Οἷ, ὅθ, 8. Μογθ5. δαΐθμη 
εἰ δύναιτό πῶς 5ἰσηῖῆσαιαν 
ΤΙΒΒΑΡ ΘΓ Πο ΠῚ 5ἷθδὶ ρεογϑαδαθυὶϊ 
νο  αἶββθ, δὶ οοηαϊοϊ οπῖθιιβ Πεγοῖ, 
αᾶ5. ὉΠ|Ὸ τη 040 Δοοίρογο ροβββϑί. 
ΝΙΘυΐΓΟΒ. ΘηΪπ| ΡΟ ΘΠ ΟΓ65 γα άθγα 
νοϊεθαί (46, 4, ὅθ, 2). θὲ ρϑηβ- 
ἴνο τῶν ᾿Ἀϑηναίων ὉΠ Μαᾶν. 
ϑγηῖ. 8. 90 δάη, 1, Οἰ455. εἰ δύ- 
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διαφορὰν περὶ τῶν Θηριμένους σπονδῶν ἤσϑετο 
τῶν ΠΠ]ελοποννησίων (ἤδη γὰρ κατὰ τοῦτον τὸν 
καιρὸν ἐν τῇ Ῥόδῳ ὄντων αὐτῶν ἐγεγένητο), ἐν ἧ 
τὸν τοῦ ᾿Δ4λκιβιάδου λόγον πρότερον εἰρημένον πε- 
οἱ τοῦ ἐλευϑεροῦν τοὺς Δακεδαιμονίους ἁπάσας 
τὰς πόλεις ἐπηλήϑευσεν ὃ Μίχας,. οὐ φάσχων 
ἀνεκτὸν εἶναι ξυγκεῖσϑαι κρατεῖν βασιλέα τῶν πό- 
λεῶν, ὧν ποτὲ καὶ πρότερον ἢ αὐτὸς ἢ οἱ πατέρες 
ἦρχον. καὶ ὁ μὲν ᾿Αλκιβιάδης, ἅτε περὶ μεγάλων 
ἀγωνιξόμενος, προϑύμως τὸν Τισσαφέρνη ϑερα- 
πεύων προσέχειτο. 

τὰς ἁπάσας πόλεις οὰπὶ Υαί. δἰϊᾳαοί ἀδίθυϊουθβ. 
βἰ προ ϊατοπι ἅπας ἴα ΘΟ]! Οοδ 01 ὨΠῈΠῚ δρυὰ ΤΗ. 

δ8. Οἱ δὲ μετὰ τοῦ 1ΠΠ]|ισάνδρου πρέσβεις 1 

ΑΤΘΘΌΪ δηΐθ 
Θχθρ πηι ΥἹ 6, 2, 

δηίδ ΡΙαγα θα πα] απ. Νραὰθ δὰ βϑηϊθητδπ) ἤᾶ6ο ΘΟ! Οσδτῖο Πϊο ἀριὰ 
ν᾽ ἀδίῦ 6556, 

γναιτό πῶς πεισϑῆναι ἰαπρὶς 
δὰ βουλόμενον εχ Βαρου ονῖθιιΒ 
φίλον εἶναι τοῖς ᾽49. 5αθαιυ- 
αἴθηβ, 480 αἰ ΠΟΙ ΟΣ ἢὺ ν ΘΓ 
ἱπιθΠοροπεῖα, ΓῈ5. δϑάθῃ) τηδηθσί. 
Εδϊ5ὸ βοιϊρίυαγαπη πιστευϑῆναι 
Κνιαθσ. ἰποίαγ 5101 οοηἤὶαϊ ἃ 
ΡεΕΙορΡοππ 585. ἱπίογργθίδίῃϑβ, 
ΘαπΊαι6. βθοιΐίαβ οϑί Ηργθβί. 46 
γᾶ, ΑΙο. Ρ. 89. Νἅμ ἰ158, αὐδὸ 
ἀδῖπάθ ΘΟΙη πιθιη οὐδ ταν, Ργᾶθοϊ- 
Ρὰθ Τἴομᾶθ οὐἰπιϊηϑίϊ οηϊθιι5 (οἵ, 
48, ὃ--- εἱ 46, 8), ΤΊΞΒΔΡΠΘΓΠΟΒ5 
ΟΟΠΙΠΊΟΥΟΥΪ ΠΟῚ Ροίογαΐ, υὖ 510] 
ἃ ΡοΙορΟΠμ ἢ 65115 οοπβάϊ νεὶ]οί, 
564 τ ἴρβε ροίϊι5 115. αἰ Πάογοὶ 
οἱ δὰ Αἰβεπίθηβοβ 868. πη8]16ὲ 8ρ- 
Ρ᾽ΐοανα, Ξο σι: ἐν τῇ Κνέδῳ 
διαφοράν. Υ]άα, ο. 48, -- 791 
γάρ εύ. ἡ  εγθἃ ἤδη γὰρ. 
ἐγεγένητο οὐ Κἰίβίβθμι, Ῥάτεη- 
{π651] ἴῃ 8], Ργορίογθα αποα οἱ 
5644. ἐν ἢ τοίεγθηάα βαηῦὺ δὰ 
διαφοραᾶν εἰ ἴρ58 ποη ῃἰἶδβὶ ἰθη1- 
Ρὰ5 ἀδβίρηδηΐ, 410 6 δἰιθγοδίϊο 
δοοϊάονι.ς. Ηδϑδοῖκ,, οὐἱϊ πὰηο 
Ρᾶγαϊ ΒΕΘΕΚ. ΟΝ πὶ σα ΠῚ 18 Πἢ 
Βποάϊ 65ϑϑηί (Ρϑ οροππθ- 
511) Ποὺ ἰδιροτα (4 0 ἔθτῃ- 
ῬοΥο 8θο Α]οῖ θ18 ἀ 6 πὶ ἢ [6 Υ 
οἱ ΤΙβ5 δριθυ ποπὶ ἃσοῦϑη- 

Οὗ, Κτυορ, αν. 8 ὅ0, 11 δάη. 12, 

(01) ργῖίαβ [δθὸῸ ρϑγίίουϊα 
αυοηΐᾶπη ἴῃ (ἀγᾶθοὶβ ποη ἰθρ τα, 
Κίβίεπι, ἤδη τϑοιία5 δὰ ἐγεγέ- 
νητο ἡὐὰπη δὰ ὄντων νυἱάοίαν 
τοῦ} 1556] οχϑιϊίοταῦ θὰ ἀΪ58- 
ΒΘ6η 510, 486 50]]. ανθηϊΐ, δηίθ- 
φυᾶπιὶ (40 50] ν͵βδθηΐ Ῥείοροι- 
ποϑβὶϊ. Ηἰο τοῦτα οτος: 1) Αἰοὶ- 
θἰϑ4ε5 ποιεῖται λόγους περὶ 
τοῦ ἐλευϑεροῦν εἰο.; 2) γίγνε- 
ται διαφορὰ Οηϊάϊ ΠΤΕῚ ΤΙ5βαρῃ. 
εἱ αοράδρη). [ς. 48] ; 35) ΒΠοά πὶ 
Ροδίαπί Τ,δοοἀδεπιοηΐ! [ς. 44]; 4) 
ΟΟἸΙοαυΐα, ἀθ αυΐθὰβ πὰηο ἃρὶΐ 
ΤΉσπος "ἢ Ὀοθτ. Ηδο ϑυίδπι ἴη- 
ἰουϊθοίίοηα ΤΠπογα αὶ ΟΡι5 νἱβιηὶ 
6558 ργορίει γερὰ 46, 1 ἔτι πρό- 
τερον, πρὶν ἐς τὴν Ρόδον αὐ- 
τοὺς ἀναστῆναι Ρυαὰ5. δά- 
πηιοπαὶξ ἤδδοκ. [8486 ἰᾶπι, ἀπ 8 
πὰς ἀΐστοββα δϑί, 60 τράϊί πϑὺ- 
γϑί]Ο ΓΘΡῈΠῚ δ βίδγαμ. -- τὸν 
τοῦ 41λκ. λόγον. γιά, ςο, 4 
εἰ 460. -- ἐπηλήϑιευ σεν, σῇ. 
δάῃ. ΤΥ 88, πε οὺ φάσκων 

. ἦρχον. τ 48, 8. --τὸν 
Τισσαφέρνη ϑεραπεύων 
προσέκειτο. ὕδβιιθ ΠΟΙΛΪΠἾ8 
γΓοϊαίαβ οϑύ δᾶ ϑεραπεύων. 
. Προσκεῖσϑαι ᾿ᾶο 5] 5 ηἸβοδιίοηα 
[1π8ὲδ8} 1] ποη αὐάϊτο οᾶϑα 
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ἱτῶν ᾿Αϑηναίων) ἀποσταλέντες ἐκ τῆς Σάμου, [καὶ] 
ἀφιχόμενοι ἐς τὰς ᾿Αϑήνας, λόγους ἐποιοῦντο ἐν περ πολλῶν 

τῷ δήμῳ κεφαλαιοῦντες ἐχ πολλῶν, 
ε΄ 

Χ ’ 

ΤΟΥ αὐτὸν τροῦπον 

᾿ϑήνας 
ϑόντες, 

ποιῆσαι, 

ἐλ- 
καί- 

μάλιστα δὲ ἀντιλ εγύντων 
. παραινοῦσιν 

ὡς ἐξείη αὐτοῖς ᾿Αλκιβιάδην καταγαγοῦσι καὶ μὴ ἐς ὀλίγους τε 

δημοκρατουμένοις βασιλέα τὲ τας ἀρχὰς 
καὶ 

ξύμμαχον ἔχειν καὶ Πελοποννησίων περιγενέσϑαι. ᾿Αλκιβιάδην 
3 ἀντιλεγόντων δὲ πολλῶν καὶ ἄλλων περὶ τῆς δημο- 
κρατίας χαὶ τῶν ᾿Δλκιβιάδου ἅμα ἐχϑρῶν διαβο- 
ὦντων ὡς δεινὸν εἴη εἰ τοὺς νόμους βιασώμενος 
χάτεισι. καὶ Εὐμολπιδῶν καὶ Κηφύκων περὶ τῶν 
μυστικῶν, δ ἅπερ ἔφυγε, μαρτυρομένων καὶ ἐπι- 
ϑειαζόντων μὴ κατάγειν, ὁ Πείσανδρος παρελϑὼν 
πρὸς πολλὴν ἀντιλογίαν καὶ σχετλιασμὸν ἠρώτα 

ὕδρ. ὅ8. ξὶ 1. καὶ οηι. Μ. εἰ «ἰϊᾳφαοί ἀθίθυ!ο 68. ΟἿ, δᾶμ. 
8 9, μαρτυρουμένων Ναϊ., ἀπο. νοΥθπὶ ΟὰπῚ 56 η51ι ρᾶββῖνο 

ἐοβιϊοηϊο ΘΟ. Ἰγπιατγὶ ναὶθαΐ, 80 ᾿Ν. 1. 

δἰιαππ, ὙΠ 15. 1. εἕὕὖ΄ 785 σἷοιϊῦ 
Τὰς, Ῥακ. ΟἷἍ, ἰἀπιθὴ οιϊδπὶ 
Κυαθρ. ὅτ, “Ὁ δ᾽ 88), Ὁ: 

(ἀρ. ὃ. . [τῶν 4ϑη- 
ν αἰων]. πριν τῶν ᾿49ῶ., 4υο 
ὨΪΠ11 Ροΐθδί 6856 ἱπθρίίι8, 
ΠΠ|05 πιϊβογδηΐ ΠΟΩ ΠῚ ΓΒ 
Ἔχθγοῖταβ, δε τὸ ἑἕταιρικόν, οἵ 
ξυνωμόται (ο. 48, 49). Πρ 
-- ἀποσταλέντες ἐκ ΘΠ Ὁ. ΣΙ: 
θε ἀν θο ο οἰ 9 6. 90; δὲ 
Κυαορ,. 8 ὅ0, 10 ἀάπ, 8, 6 
ΓΘ 6, 49, ΠΣ ΟΝ ἀφικόμενοι. 
(Οοραϊα πἷο πα]! τη Παθοὲ ᾿ΟΟ.1Π], 
οατῃ ρϑτγί, ἀποσταλέντες, ἃγοίΘ 
ΘΟ δογθαῦ οαπὶ βυθδίθοίο οὗ πρέ- 
σβεις."“" Ηδαοῖκ. ὕοηιτὰ ΟἸ4585. 
καί 5εύνδηβ ἀποσταλέντες ρτδε- 
αἰοδιίν σι 6556 οοπίθηαϊς, ΟΠ 
ο..49 ποη ἀϊοίαπι 51] 6 σαῖο8 ΠηΪ5508 
6556, 5ε68 παρεσκευάξοντο πὲμ- 
πειν. ϑεὰ ᾿ἰεραιὶ ποηάιπι πηϊββὶ 
νἱὶχ μετὰ τοῦ 'Πεισάνδρου δὐδηΐ, 
ὨΘ4ᾺΘ παρεσκευάξοντο πέμπειν 
᾿πηρϑάϊε αφαΐῃ Πἷο ἀδ ηι15515 ἰθρα- 
(ἰδ ΒΘΓΠΊΟ 6886 ΡΟΒβίϊ. -- κε- 
απ αρο πσθες ἐκ πολλῶν] 

ἤγουν κεφαλαιωδῶς 
καὶ ξυντετμημένως λέγοντες. 
50ΠΟΙ, ΟΥ δάῃ. ΠΙ| ΟΤ 17. - 

σῇ 8ᾶη. ΔΙ ΘΠ ΠῚ 68ῖ. 

μάλιστα δέ. Εχ κεφαλαι- 
οὔντες τϑρεοῖθ λέγοντες. 

ὃ 2. διαβοώντων ὡς. 
ΒΘ ΠΜΠΠ ον 18,1.--Εὐμολπιδῶν 
καὶ Κηρύκων. 2 Ε 8 6 σ'ϑῃῖ65 τ8 
Πογοαϊταγῖ πὶ Πα θην 58 ογᾶ δγοᾶ - 
ηἃ Οδγογῖβ ργοουγϑηαὶ. Εἰ ρίά δα 
βδοργαοίθβ ουδηΐ, 4 αὶ ΟΠ] Π 65 Γἰ[5 
ΒΆΟΓΟΒ αἰ σθηΐθν σοσηΪ05 ὨΔΌΘΓΘ 
ΟΧΙ βυϊπηα δ ηαγ, ΟΟΥΥ Ο65 ν᾽ οὐ Π1ἃ5 
ἴῃ 58ουι οῖϊθ πηδοίαθδηϊ. ἦ Αση. 
Οὗ, δοιβηι. Δηΐ. αν. Π ῥ. 620. 
Μοῖοῦ ἀβ ρϑηΐϊ!. Αι. Ρ. 41 54. 
Ἡδυτης. Απηΐαι. ὅτ. 11 8 15, 25. 
ΒΟΠοοη, δΔηῖ. αν, Π 808. 
Οὐν δαίθιη ΑἸο θ᾽ αὶ διηθᾶθ ἢ86 
σθηΐοβ βἰηΐ δανουβαίᾶθ, οοσῃ501- 
ἔν ΟΕ ΡΙΠΡΣ ΑἸ 9. 
Πιοὰ, ΧΙΠ 69, 2. Νερ. ΑΙς, 4. 
6. -- δέ ἅπερ ἔφυγε. ΟΥῪΙ 
61. -- μαρτυρομένων, ,οὉ- 
ἰ65ἴδ 1085. καὶ ἐπι- 
ϑειαξόντων (ἤγουν ϑεῖά 
τινα ἐπιβοωμένων. 8 6}}0].) μὴ 
κατάγειν. ο,ϑδοτοβᾶποιΪϑ 
οδιοβιδιϊοηῖθιβ ἀδρ τγθοδη- 
(6858 δοἷὰ5 τϑϑιύϊτῦϊ0 6 πὶ.“ 
ΒΌΘΡΒ. ἴῃ ΤῊ68. ν. ἐπυδειαβα, 
Οὗ, δάη. ΠΠ 78, 1. -- πρὸς. 
σχετλιασμόν εὑὐπὶ ἐρωτᾷ 

καταγαγεῖν. 
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ἕνα ἕχαστον παράγων τῶν ἀντιλεγόντων εἴ τινὰ 
ἐλπίδα ἔχει σωτηρίας τῇ πόλει. “Πελοποννησίων 
ναῦς τε οὐκ ἐλάσσους σφῶν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἀντι-- 
πρῴώρους ἐχόντων καὶ πόλεις ξυμμαχίδας πλείους, 
βασιλέως τε αὐτοῖς καὶ Τισσαφέρνους χρήματα 
παρεχόντων, σφίσι τὲ οὐκέτι ὄντων, εἰ μή τις πεί- 
σξει βασιλέα μεταστῆναι παρὰ σφᾶς. ὃπότε δὲ μὴ 8 
φαῖεν “ἐρωτώμενοι, ἐνταῦϑα δὴ σαφῶς ἔλεγεν αὐ- 
τοῖς ὅτι. Τοῦτο τοίνυν οὐκ ἔστιν ἡμῖν γενέσϑαι,, 
εἰ μὴ πολιτει' 'σομέν τὲ σωφρονέστερον καὶ ἐς ὀλί- 
γους μᾶλλον τὰς ἀρχὰς ποιήσομεν, ἵνα “πιστεύῃ 
ἡμῖν βασιλεύς, καὶ μὴ περὶ πολιτείας τὸ πλεῖον 

ἴῃ Ρ]θυΐβαιθ ᾿10015. ργϑθίου αΐ, πιᾶ]6 αὐτῶν ροβί ἕκαστον κ(- 
ἀϊίαν. 

εἴ τινα Ναὶ. εἰ ψα4}}ἃ δοα ὰᾶ πὶ, ἴῃ .. ῬΙονίβαθθ Πρ 15 ἦν (Ξῖνε 
ἢν) νεὶ ἦν τινα. ,ϑεα εἴ τινα γα] ατο ἥντινα ΡΓαρίογθη πὶ νἰᾶε- 
τὰῦ ΟὉ γοῦῦᾶ 8 8 ὁπότε δὲ μὴ φαῖεν ἐρωτώμενοι, «υἷθι ποπ 
αῸ 8 Πὴ 5061), 564. ΠΙΠῚ 48 Πὶ ΒΡ6 πὶ Παθογθηΐ, Ριβαπάγιπι ἰπίου- 
ΤΟΘΆ588 ῬΓΟΡΆΡΙ]6 651, 

8 ὃ, ὁπότε δὴ Ναὶ. Τι, Τιαὰγ. Ρα]. 
φαΐησαν οοὐά, Οὗ, 54. ΠΙ 42, 4. 
ἐνταῦϑα ἤδη ναι. ,Νοη πδ]8 αἱ ΙΥ͂ 86, 2.“ Κτπξ δ. Αὐ νἱά, 

δάη, 1 91, 4 εὖ Θοη Εν γε θηΐθ5. ἴῃ ἀροάοϑὶ Ρανιϊοα!αθ. τότε δή 
εἰ οὕτω δή. 

ἘΠΕ ΜΗ ΤΝ Ρα]. Ατρ, Μ. 88. Οἢγ, σε. Τ', πολιτεύσαι- 
μὲν Τὶ 

καὶ μὴν αι. Τί. Ρα]. Αυρ. 
πλέον αΑἰϊαποί ἀδίθυϊουθ8. 

Απρ, (455, αν, Τ 

ΠῚ Τι ΘΟΥ. ΤΠ]: 

ἰὈ Πρ ΘΠΔ πη εβὺ: δάνεῦβαβ (εἴ, Οαἰϊοπα οὐ οἰδυλιβ ΕΧ Τό, 1 νεὺ- 
αη. ὙΙ ὅ8, 1) πἰ ἃ] τὰ πὶ ἀα - 
γεγβαύϊο μα οὐ ἱπᾶϊρβηᾶ- 
τἴ Ο ἢ 6 ΠΊ ΟΕΠῚ 8] ἸΟΓ ΠΤ ΠΊΠ] ΤΟΥ ΠῚ 
ἴὰπι ΑἸΟΪ ἰδ αϊθ ἱπί τη] σου ΠῚ οἱ 
Βδοουἀοίαμη ἱπ οΥγοραθαί, -- 
παράγων, ρτοάιπδεπθ. (ἴῃ 
ΠΏ 6 ἀἷ α π|). Οἱ, ἀᾶη, 11 68, 1. Ἠὰ- 
ἄνυμη τῇ πόλει ὁοτηπιοαὶ 6588 
ἀρρᾶτοι, -- ἀντιπρῴρους, 
Ὁ ΠῸΔ 6 ΟΡΡΟΠΘΓἕ {ΠΠ18 56 05: 
Βθοηΐ οὐ γοηίεπὶ ὁδνόνύοτο, " 
Βϑᾶιυ. δον ἃπιάδοοπι Πδανατη ρβἐ- 
ΠΘΓΔΙΪ ΠῚ νϑϊοθῦθ ἐναντίας δα ηο0- 
ἰαΐ ΕἸοοπιῖ, Νόη 6556 ψαῦς νοοὶβ 
δρ᾿Πθίοπ ἰὰ αυοὰ ΔυιΡΊ θα τ πὶ 
ἈΡΡΘΙΙαπί, 564 οππὶ ἐχόντων 
ῬΓΟΧΙΠΊΘ ΘΟἤΒΕΓΟΤδ οἱ δχ 601103 

δ15 τῶν πολεμίων ἀντιπρῴρων 
ἐγγὺς ἐφορμώντων ΘΟΡΠ ΟΒΟΙΓΠΓ, 
Θ᾽ Π1}}15 ΒθῃςθηΠἃ ΚΝ 48, 4. 

8 8. ὁπότε δὲ μὴ φαῖεν. 
Πὲ ἢ τὰ Ολθ ΝΠ 0.1} 5 
ὅτι. Οἱ. δάπι Ν' 10, ὅ, -- σω- 
φρονέστερον, ἢ οἀ ἐϑεϊα β. 
ΟἿ, δἀη, 64, ὅ. -- ἐς ὀλίγους 
μᾶλλον ποιήσομεν. 
Μᾶλλον ἐϑὶ τη ἂρ 18 8 πὶ 8 - 
ἴθ. ΠΙὰ δαΓο1η ἐς ὀλίγους 
ποιεῖν τὰς ἀρχάς νᾶ ]θηΐ 60 τϑὰ- 
ἰδόγθ τσηθτᾶ, αἴ ΡΘΠ65 
ρΡᾶποοβ δἰπί τ Π 4 15 οἰνὶ- 
θῈ5 ΘΧοΟ]π 515, Ρδυοῖθ νἱῃ- 
ἀϊοᾶγα, περιποιεῖν ἐς ὀλίγους 
δθουΠἀαη1 48, 1. ΟἿ, ἀάη. Π 37, 1. 
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βουλεύσομεν ἐν τῷ παρόντι ἢ περὶ σωτηρίας (ὕστε-- 
ρον γὰρ ἐξέσται ἡμῖν καὶ μεταϑέσθϑαι., ἣν «ἡἤ τι 
ἀρέσκῃ). ᾿Ἱλκιβιάδην τε χατάξομεν, ὃς μόνος τῶν 
νῦν οἷδς τε τοῦτο κατεργάσασϑοαι." 

1 θτΟΣ δὲ δῆμος τὸ μὲν πρῶτον ἀκούων χα- Πείσανδρος 
λεπῶς ἔφερε τὸ περὶ τῆς ὀλιγαρχίας" σαφῶς δὲ ΤΑ θβς. 

διδασκόμενος ὑπὸ τοῦ Πεισάνδρου μὴ εἶναι ἄλλην καὶ ᾿Δλκιβιά- 
σωτηρίαν, δείσας καὶ ἅμα ἐπελπίζων ὡς καὶ μετα- τῶν {πέμπε 

9 βαλεῖται, ἐνέδωκε. καὶ ἐψηφίσαντο πλεύσαντα τὸν δρπρίχουυιαι 
Πείσανδρον καὶ δέχα ἄνδρας μετ᾽ αὐτοῦ πράσ- “ΠΔῶν καὶ 
σειν ὅπῃ [ἂν] αὐτοῖς δοκοίη ἄριστα ἕξειν τά τε Διομέδων 

᾿ ν , ι Ν 3 , τ ΩΣ αρχοντὲς 
πρὸς τὸν "Ππισσαφέρνη καὶ τὸν ᾿ἡλκιβιάδην᾽ ἅμα, «ϑτανεαι. 
τὲ διαβαλόντος καὶ Φρύνιχον τοῖ 1]εισάνδρου 
παρέλυσεν ὃ δῆμος τῆς ἀρχῆς καὶ τὸν ξυνάρχοντα 
Σχαιρωνίδην., ἀντέπεμψαν δὲ στρατηγοὺς ἐπὶ τὰς 

᾿ νὰῦς Διομέδοντα καὶ Πέοντα. τὸν δὲ Φρύνιχον 
ὁ Πείσανδρος φάσκων Ἴασον προδοῦναι καὶ ᾿4ιόρ-- 
γην διέβαλεν. οὐ νομίξων ἐπιτήδειον εἶναι τοῖς 

«πρὸς τὸν ᾿Δλκιβιάδην πρασσομένοις. καὶ ὁ μὲν 
Πείσανδρος τάς τὲ ξυνωμοσίας, αἵπερ ἐτύγχανον 

βουλεύσομεν χαι., ἐβουλεύσαμεν [ς{ Ατπο, 488. Εἰ, σοΥῦγ, ΡΑ]. 
; βουλεύσαμεν 560. Μ., ἐβουλεύσομεν ῬΙ. ῬᾺ!. βουλεύομεν Ὑ., 

βουϊείαμεν νυ Ϊσο, πιστεύομεν Ἂν. Ὅν. θη. 6. Κ. 
4. 8 “ ἐπελπίξων ΠΥ Απρ ΡΟ ΝΜ ὍΠΗ. Ὁ] 

Ψρῃ. εν (μιρά) Μοβαιι., νιϊσθο ἐλπίζων. Οἔ, Ἀη. 
8 ὃ. ἂν οπι. 1δυν, τ. Ε. Οὗ, δάῃ, ΙΙ 48, 8 οἱ 58. ὙΠΙ 90, 4. 
τὸν δηίθ ᾿Αλκιβιάδην οτη, αι. 

Δρ. 84. 81. δείσας καὶ πϊοθαπι ρα μη τα πὶ 6556. ἀἴοῖς 56 Π0], 
ἄμα ἐπελπίξων, ιἰπιοῖο Αὐϊβίορῃ. [γ8. 818. -- στρα- 
᾿πηΡ]οῖ5. εὐ βϑἴπηαὶ οὰπὶ ὁ0 τηγοὺς... Λέοντα. ὅπ 
(ἀαδοῦ 3ρΡδγᾶηβ, ἢ, Επτ. ὑτθγαὰθ 8 πὶ ρυῖαβ παυῖθα ἴῃ Τοηΐᾶ 
ΗἸΡΡΟΙ.1011. 455. θίοπ. ΧΧΧΥΤΕ ρυδοίιονι (νἀ, ο. 19. 30, 28 54.), 
ὅθ, 8. ΑἸΠΟΓ νοοΆθΌ]0 ἐπεᾶλ- δὰΐ ΑἰΠδπᾶ5. τονοοδίϊ Γπουϊπί δαὶ 
πίξειν 1, 1 υϑ118 οβί, -- μετὰ -᾿ ἱπιρουϊ απ ΡΟ ποι Ϊ8. ΠῸΠ Ρτογο- 
βαλεῖται. .Π͵ἜΓὀλιγαρχία δη- δβδίιηη 510 (οἴ, ἀάπ, 80, 1) οροτνιεῖ. 
λονότι.“ Ὀυκᾶβ. Οὐ ἴη-ἬὨὀ ὀΗος ρίδοοὶ Κύιοσονο δά Πιοηγϑ. 
ΤογΡυθίδι! 0. ΡγΟρίοτ πηθαϊαπὶ ρταθ-. ρ. 8315. Ταροῖηιι8 δι δοϊβϑὶπηὰ5 
βίασθ υἱάθιυν. Βαιπθυϊδηδο: 8586. ϑυβρίοϊοη65 Πουθβεϊ ἀθ τοᾶϊτι 
Ρ 0558 ΠΊῸ Δ. 6 ΓΟΥΤΗΔΠῚ ᾿πη 0 61}})}. ΑἸοΙΡ, ῥ. 58. --- φάσκων... 

8 8. παρέλυσεν... .τῆς ᾿Δμόργην. Νὶά. 28, 2--4. 
ἀρχῆς. Ἑδάοπι γοῦρα δαβαθγιιηι 8 4. ξυνωμοσίας υας ἐπὶ 
ΥἹΙ 10, 1, Εὐαπι στάνα8 Ρῃτγ- δέκαις καὶ ἀρχαῖς, οοη- 
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πρότερον ἐν τῇ πόλει οὖσαι ἐπὶ δίκαις καὶ ἀρχαῖς, 
ἁπάσας ἐπελϑιὼν καὶ παρακελευσάμενος ὅπως ξυ- 
στραφέντες καὶ κοινῇ βουλευσάμενοι καταλύσουσι 
τὸν δῆμον, καὶ τἄλλα παρασκευάσας ἐπὶ τοῖς 
παροῦσιν ὥστε μηκέτι διαμέλλεσϑαι, αὐτὸς μετὰ 
τῶν δέχα ἀνδρῶν τὸν πλοῦν ὡς τὸν Τισσαφέρνη 
ποιεῖται. 

οὗτοι μὲν δὴ δῦ. Ὃ δὲ Ζέων καὶ Διομέδων ἐν τῷ αὐτῷι 
ἐς Ρόδον ἀπό- 9 5 " ἥ ἣ σατο Στ τ τ ΣῊ 
βασινποιοῦ»- χειμῶνι ἀφιγμένοι δὴ ἐπὶ τὰς τῶν ϑηναίων 
τε ὦ ἐῳψς ναῦς ἐπίπλουν τῇ Ῥόδῳ ἐποιήσαντο. καὶ τὰς κὲν 

ποννησίοις, ναῦς καταλαμβάνουσιν ἀνειλκυσμένας τῶν 1]ελο-- 
ἀγγέλλεται “ἢ ποννησίων, ἐς δὲ τὴν γῆν ἀπόβασίν τινα ποιησά- 
ΠΕΡΙ τὸν μένοι καὶ τοὺς προσβοηϑήσαντας 'Ροδίων νικήσαν-- 
τ ἐπ Σ ΤΕΡ μάχῃ ἀπεχώρησαν ἐς τὴν Χάλκην, καὶ τὸν 
ἜΑΡ, γύρο πόλεμον ἐντεῦϑεν μᾶλλον ἢ ἐκ τῆς Κῶ ἐποιοῦντο" 

εὐφυλαχτότερα γὰρ αὐτοῖς ἐγίγνετο, εἴ ποι ἀπαί- 
ροι τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικόν. ἦλϑε ὁ᾽ ἐς 3 

8 4. καταλύσωσι πι γαῖ, Μ, ουπὶ ρᾶιοῖβ ἀθίθγι ουὶ θ 115, 
(δρ. ὅδ. 8 1. ἢ, 4υοά 6χ οομῃΐϊδοίιτα δάἀαϊάϊι ῬαΙπιου, 

Ρ. 851, θεοί Μ. 
εἴ που Τι. αι. Αυρς, Ρ4]. (455. Τὶ β6}ῃο]., δὰ αποά, εἰϑὶ ἀπαέρειν 

ἐς αἰοιίαν (ἼΥ̓ 46, 1), “ἀοίοπάθπδυπι ΘΟΠΙρΑΓΑΙΪ ρΡοϑββιιπί θᾶ, 4886 ἀδ 
οὔπερ Δἀποίαν πιὰ 1184, 4, ΜΙπυβ ἰᾶπιθη ἰάοτιιοα ἢϊο ν᾽ ἀθίαν οἷὰβ- 
πη Ϊ 6ΠῚΡ 8515. 

ΕΧοτο, 

1 ΔΙ ΟΙΟΓ απ οἱ ΒΡ ᾽γαύϊο η 68 
τη ἃ αἰ βίνγαία ἃ δ 158 ἴδοίδϑ8, 
ἰ. 6. γαὺ ἴϑο! 5. σΟηΪ απο 5. ορὶ- 
θ05 δυΐ 84 ΠΟΠΟΙ65 ρϑυυθηΐγα δὰ 
ἴῃ ἰμα]οῖ 8 τοϑίβιθυθ δάνθυβαυν 5 
ρΡοββθηί.ς. ϑΒοποθη, ἀΑπίαυ. 
ἴπγ. Ὁ. 101. Οοἰίζίοποβ Π0Π0- 
γα δαὶ ρ᾽βοθπάἀογατη οδ 188 
δοίδ5 ἀρροιϊαὶ [ν. ΙΧ 26, 9. 
ΤΟΥ ἀ1465 ἴδηι απίθα (1Π 82, 6) 
δᾶ5. φσ,αν 6 Γ νἱέαρογανῖ, Οἱ, 
Θομοοιη. Απιίᾳα. ἴαγ, Ρ. 860 οἱ 
Ηργη. Απίαα, ἅτ, 1 8. 170. 
ὅπως. Οἵ, Μαί. αν. 8 ὅ8Ι, 
δάῃ. ἢ. Καρμη. αἵ. πιᾶχ. 8 ὅ52,1. 
Ποϊά. δὰ ΡΙαἱ. Τίπιο!]. Ρ. 439. --- 
ἐπὶ τοῖς παροῦσιν. Ῥοτί.: 
ἴῃ ργδοβθηΐθαι πϑιιπι|. (ΟΝ, 
δάη, ΥἹΙ 48. 

Οὰρ. ὅὅ. 81, ἀφιγμένοι, 
οὰπὶ δάνεοπίβϑοπί οἱ δἀ68- 
56 η1, Οἵ, δάη.88,2.--καταλαμ- 
βάνουσιν ἀνειλκυσμένας. 
γἱΙά. 44, 4. --Ἐ Χάλκην. Υἱά. 
δάπ, 41, 4. -- ἐντεῦϑεν μᾶλ- 
λον ἢ ἐκ τῆς Κῶ. Απίθ 
Θηἶπὶ ἐκ τῆς Χάλκης καὶ 
ἐκ τῆς Κῶ τοὺς ἐπίπλους 
ἐποιοῦντο. Υἱά. 44, 8. 
εὖ φυλακτότερα. γυϊσο 
εὐφυλακχτοτέρα. ὍΘ ΘΡΗ. ἴῃ ΤΉδ8. 
Ιερὶῦ εὐφυλακτότερα, “ΟΠ πι0 - 
ἀϊὰ5 πὰ 8 ΜΥΥΥΥΝΝ [τ 
οιἰδπὶ φυϊάδπι [001] πι58. [ἀφ 
πΊΘ 115 6586. Δ ΘΙ ΓΓΟΤ. Εὐφυλακ- 
τότερα ΡτῸ εὐφυλακτότερον, υἱ 
ἀδύνατα [εἷ. δάμη. 11, 2] Ρτὸ 
ἀδύνατον οἱ «ἴα πεαῖρᾶ ρΙαγα ἃ 
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τὴν Ῥόδον καὶ Ξενοφαντίδας Πάκων παρὰ 11ε- 
δαρίτου ἐκ Χίου, λέγων ὅτι τὸ τεῖχος τῶν ᾽4ϑη- 
ναίων ἤδη ἐπιτετέλεσται καί, εἰ μὴ βοηϑήσουσι 

᾿, » ν 9 Ξ Ν ; ΄ , 
πάσαις ταῖς ναυσἷν. ἀπολεῖται τὰ ἐν “Χίῳ πραγ- 

ἧ » ’, 
ϑματα. οἵ δὲ διενοοῦντο βοηϑήσειν. ἐν τούτῳ δὲ 
ὁ Πεδάριτος αὐτός τὲ χαὶ τὸ περὶ αὑτὸν ἐπιχου- 
ρικὸν ἔχων καὶ τοὺς Χίους πανστρατιᾷ προσβαλὼν 
τῶν ᾿Αϑηναίων τῷ περὶ τὰς ναῦς ἐρύματι αἱρεῖ 
τέ τι αὐτοῦ καὶ νεῶν τινῶν ἀνειλκυσμένων ἐχρά- 
τησεν᾽ ἐπεχβοηϑησάντων δὲ τῶν ᾿“ϑηναίων καὶ 
τρεψαμένων τοὺς Χίους πρώτους νικᾶται καὶ τὸ 
Ἵ Ἁ Α ᾿Ὶ ; ᾿ ϑον 9 

ἄλλο τὸ περὶ τὸν Π]Π|εδαάριτον, καὶ αὑτὸς ἀἁποῦνῃη.- 
ὄκει καὶ τῶν Χίων πολλοὶ καὶ ὅπλα ἐλήφϑη πολλά. 

1 ὅ0. Μετὰ δὲ ταῦτα οἵ μὲν Αἴοι ἔκ τὲ γῆς οἱ περὶ τὸν 
Πείσανδρον, 

καὶ ϑαλάσσης ἔτι μᾶλλον ἢ ἢ πρότερον ἐπολιορκοῦν-- τῷ Τισσαφέρ- 

τὸ καὶ ὃ λιμὸς αὐτόϑι ἣν μέγας" οἵ δὲ περὶ τὸν γε: ἐς λόγους 
ἑ ντες περὶ 

Πείσανδρον ᾿4ϑηναίων πρέσβεις ἀφικόμενοι ὡς 615: 
ν , ’ - » 

τὸν Τισσαφέρνη λόγους ποιοῦνται περὶ τῆς ὁμο- πον δ 
᾿ τεχνασματι 

3 λογίας. ᾿“λκιβιάδης δέ (οὐ χα αὐτῶν πίρην τὰ ἄπρυκτοῦ 
ἀπὸ Τισσαφέρνους βέβαια ἦν, φοβουμένου τοὺς ΥὙονται. 
Πελοποννησίους μᾶλλον καὶ ἔτι βουλομένου, καϑ-- 

, ᾿ ὩΣ Ω, ΄ ; ἀΣ. ΄ 9 
αἀπὲρ καὶ ὑπ ἐχείνου ἐδιδασχετο. τρίβειν ἀμφο- 

᾿ ᾽, μι ’ Ὶ κε Ω' . 

τέρους) τρέπεται ἐπὶ τοιόνδε εἶδος ὥστε τὸν Τιο-- 
σαφέρνη ὡς μέγιστα αἰτοῦντα παρὰ τῶν ᾿4ϑηναίων 

;ὔ » Ν ΕΣ , ᾿ ς , 

(ἡ ξυμβῆναι. δοκεῖ δέ μοι καὶ ὃ Τισσαφέρνης τὸ 
Ὁ Α » ΕῚ ν Α ᾿Ὶ ᾿Ὶ ΝΑ ἐν κ 

αὐτὸ βουληϑῆναι, αὐτὸς μὲν διὰ τὸ δέος, ὃ δὲ 

8. 8, πρώτους οι. [{. Αυρ, Μ. 455. 6]. νη, Τ, 
πολλὰ ἐλήφϑη γαι,, αι ΘΟΠοοδιΐοη δ τΟΠΠ τὰν ΘρΡΊρῃονὰ. 
Οᾶρ. ὅ6. 8 1. οἵ μὲν Χῖοι ροϑὲ ϑαλάσσης Πᾶθδὶ Μ, ἰῤοππατιο 

μὲν οτηϊἰθηΐθ5 [τ, ΒΡ], Αὐα. 455, ΟἹ. ν δη., αἀαδδ ρ᾽δοιθγαπε ΚΥάθσογΟ 
δὰ Ὀίοη. ρΡ. 3388. 

ΡΓῸ βἰπραίαυθιβ ὁχ ποτ ΤῆυοΥ- ΘΕΉΕΤ ΤΣ ΠΡΟ ΟΣ ὁ 
αἰαϊ5..ς θΚ. Μιὰ, ΠΠ 92, 6 εὐ πρέσβεις. νά. 54, 4. 
101 δάη., ἴΐεπὶ δὰ 1 7. ΦΛῸΣ: φοβουμένου τοὺς 

8.2. τ ΤΕ οἷον 9}...58,.. Πελοπ. για. δ5.,. 1: --- ὑσ᾽᾽ 
οι 40. “δ βαρ οὐ ντοϊθοη 9 ής ἐκείνου ἐδιδάσκετο. Υἱά. 
δ᾽ 5.6.»... ντῇς Γαὐπ- ΓΝ 3115,.2: 40, 4. -- εἶδος, πηοά ἃ ΠΊ, 
ΡῈ 1: ΤῈ . ἐπιχουρικόν. ται! Οἢ 6 πὶ γοὶ σϑυθπάδο, Οἵ, δάη. 

ΜΙ 8,5. Ξ τσ. αὐ λοι νι. ΙΕ»: 
δάπ. 11 48, 1. ἢ 8. τὸ αὐτό, 5ε}}. μὴ ξυμ- 
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᾿Δλκιβιάδης. ἐπειδὴ ἑώρα ἐκεῖνον καὶ ὡς οὐ ξυμ- 
βησείοντα, δοκεῖν τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐβούλετο μὴ 
ἀδύνατος εἶναι πεῖσαι, ἀλλ᾽ ὡς πεπεισμένῳ Τιο-- 
σαφέρνει καὶ βουλομένῳ προσχωρῆσαι τοὺς 4ϑη- 
ναίους μὴ ἱκανὰ διδόναι. ἤτει γὰρ τοσαῦτα ὑπερ- 4 
βάλλων ὃ ̓ Αλκιβιάδης, λέγων αὐτὸς ὑπὲρ παρόντος 
Τισσαφέρνους. ὥστε τὸ τῶν ᾿4ϑηναίων, καίπερ 
ἐπὶ πολὺ ὅ τι αἰτοίη ξυγχωρούντων, ὅμως αἴτιον 
γενέσϑαι" ᾿Ιωνίαν τε γὰρ πᾶσαν ἠξίου δίδοσθαι 
καὶ αὖϑις νήσους τὲ τὰς ἐπικειμένας καὶ ἄλλα" 
οἷς οὐκ ἐναντιουμένων τῶν ᾿Αϑηναίων τέλος ἐν 
τῇ τρίτῃ ἤδη ξυνόδῳ. δείσας «ἡ πάνυ φωραϑῇ 
9 , “ 

ἄδυνατος ὧν. ναῦς ἠξίου ἐᾶν βασιλέα ποιεῖσϑαι 
καὶ παραπλεῖν τὴν ἑαυτοῦ γὴν ὅπῃ ἂν καὶ ὅσαις 

8 8. ξυμβασείοντα οοαὰ. 
ἀέπηαπα διιοίοσα ἀρυᾶὰ (885. 
Ι,. θιπάοτί. 

Ὁ 4, 

ἜΣ 

Ετηθηᾷ, ΡΊο 8. 
Ὀίοη. ΧΙ, 82, 2 διαβησείων τεϑβιυϊυαϊώ 

δα Μοεῦ, Ὁ. 14 εο- 

τὸ δηίε τῶν ᾿4ϑηναίων οΥὰ. οἴηπεβ ργϑεῖον γαῖ. Οἵ, δᾶπ, 
ἠξίου ΟἹ. ὕεη. Μοδηὰ. Βα5. εἰ ρΡοβίυ!ανιι σα]; γοΙ αὶ οοὐά, 

ΠΙαὰ 5ουῖρϑιν Τῇ., αὖ βᾶρτα ἤτει εὐ ἱπένα Ἰτοταπι ἠξίου. 
ταλλὰ εὐπὶ δαὶ. ρ]εγάας οὐἀαᾶ, 64 οοτία απδοάδιη ἃ|1ὰ ἢΐδ 

οΟΘ αν Ὠραπθαηΐ, 

τὴν ἑαυτῶν ραπεὶ οοἀά, ἀδίουϊουὶβ ποίδθ. 

βῆναι. --- καὶ ὥ ς] καὶ εἰ τὰ 
μέγιστα λαμβάνοι. 56Π0]. Οἵ, 
δή. δ1. 2. -- 2. ΔΚ ΘΙ Στὸ 
»»Θυΐα τοίαΠὶ Ρεπάει ἃ ἐβούλετο, 
βἷὶο ογάϊηανθυὶβ: ἐβούλ. τοὺς 
᾽Ἄϑην. δοκεῖν μὴ͵ ἱκανὰ διδόναι 
τῷ Τισσαφ. ὡς πεπεισμένῳ 
καὶ βουλομ. προσχ. Βαυ. 
ἡ Προσχωρεῖν δυΐοη] ἃ ΤΠῦο. 
ἔξ εῆς βῖηθ οᾶβὰ ροηϊίαγ, Μιὰ, ΠΙ 
88, 4. 90, 4. 94, ὅ. 102, 1.“ Ὁ α]ς. 
ξ 4, ὥστε τὸ τῶν 4ϑη- 

ναίων... γενέσϑαι) ὥστε 
τοὺς ᾿Αϑηναίους αἰτίους γενέ- 
σϑαι τοῦ μὴ συμβῆναι, καί- 
περ διδόντας τὰ α τού- 
μενα. 5600]. ῬΙδοιῖι5 τὸ τῶν 
᾿᾿ϑηναίων αὔδεοε ἀϊοὶ ᾿ἱπβι!δέαν 
ἀεδβιάογαηβ τὰ τῶν ᾿4ϑην. Τιὰ 
βδὴθ ΡΙΘΥ 46 ΒΟΥ δὰ (ν]ᾶ. 
αάῃ, ΠΕ 60); αἱ ἀ6 βρη δυὶ οἵ, ἀἀ ἢ. 
ΠῚ ὅ9, 1. Αὐἰου!ατη ἀηίθ αἴτιον 

Οἵ. δάη. 

ταυτὶ ραΐαὶ ΠΟΌΓ, 51τη} 16 γα τι6 
ΟἸα55. οοηΐεγθῃβ Π 81, 4. ὙἼΠΙ 
109,1. -- ναῦς ... ἐᾶν βα- 
σιλέα ποιεῖσϑαι. Ο,Ναὰχτη Ποο 
απίθα οἱ ποη ᾿ἰσυϊ ἡ εγθα αὐϊάθιῃ 
ἴὰ βοῃδηῃΐ, 80 81] ποὸῃ ἰἸσαθγὶΐ, 
Βοᾷ αποτποάο ποὺ σορὶατὶ ρού- 
δϑῖ, δυὶ, δὶ ἕαοίαπι 6βϑϑί, απο] οἀ0 
ΧΡ ᾿Ιοθτηι5, απο 46 τὰ 8] π|86- 
τη ΟΥ̓Ά Ὀ1ΠῚ ΠῸ}} 5 ρταθαϊοδίου ΑἸΠ6- 
πἰθηβίαπη πιθητοηθτη ἴδοϊ ἢ 8568 
ποιεῖσθαι καὶ παραπλεῖν αἷο- 
ἴὰ ἢ 6588 Ῥοϊοδὺ ρτὸ ποιησάμε- 
νον παραπλεῖν, ουἶτι5 ΥΓΕῚ ΠΊΘΙΠΟΥ 
6556 ἀεθεδθαὶ Πϑο τηδ πη 46 Ρ866 
ΟἸπιοηΐοα Ρ. 306, ΕΧοτηρὶᾶ Παϊὰ8 
1505 Ἰοααθηα! ὄχῃῖϊραϊ δὰ Ὀίοη. 
Ρ. 298 εἰ δὰ Χοη. Απ80. 19, 14 
ἴῃ δα. πίη.“ Κύαθδρ. δα Ῥίοη. 
Ρ. 3869 εἰ ϑειά. μἰβίοσ. εἱ ΡἈ11ΟΙ. 
Ρ. 88. -- ξαυτοῦ. ἢοῶα 58Ϊ νε- 
ΤΌΤ δδΐ, ΠῸῃ φοίεβδί οδτίβ, ἰὰ 
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οἂν βούληται. ἐνταῦϑα δὴ οὐκέτι [τι] ἀλλ᾿ 4)» ἄπορα 
νομίσαντες οἱ ᾿4ϑηναῖοι καὶ ὑπὸ τοῦ ᾿Δλκιβιάδου 
ἐξηπατῆσϑαι. δι΄ ὀργῆς ἀπελϑόντες κομίζονται ἐς 

1 

τὴν Σάμον. 
δῖ. Τισσαφέρνης δὲ εὐϑὺς 

ἐν τῷ αὐτῷ χειμῶνι παρέρχεται 
βουλόμενος τοὺς Πελοποννησίους 

τι ἰμιερροη αν ἰπ 1ι. ΡΔ]. Αὐρ. Μ. 
Οἢγ. τίθημι ἴῃ δ αΐ., ααἱ ΔΙ 6 ἀλλ ΟΠ. 

αποᾶ Βεπρᾷ, οὐ )οῦν. σοι θυιηΐ, 
ὰ Ροῖβ ΟἸπιομὶβ σΟηἀἸοΙο 65. τὸ- 
βρίοὶ. Νϑιη Πᾶπο ῬΆΘΘΠ) ΠΟῚ 6558 
ἰᾳοίαγα 88115 δυϊοοσαηΐ ΠΔὨΪΤ Δ Πἢ 
ἴῃ Ουδοβι, μἰδίου. (Εουβελεηρ. απ 
ἄεπι (ἑοδὶοὶ ἃ. Οἰ65οἢ.) νοὶ. 1 δἱ- 
46 Κτύαθροῦ ἴῃ ϑ'ϑοθοά, ργοτη- 
Ῥίμαν. («τολῖυ Γ. ΡΆΛὶϊοΙ.) 1.2 ν. 
210 544. οἱ ἴῃ ϑιμπά. Πϊβίοτ, οἱ 
ῬΏΪΟΙ, ἡ. 14 54ᾳ4ᾳ. Αυποὶάαβ ἰρὶ- 
τὰν αὖ ἑαυτοῦ {πραῖαν, οοτηρᾶγϑί 
Ἰοσθπὶ Ῥ8οῖὶβ 80 ΑἸΠΘΠΙ θη 5115. οὐ 
ΤιΔοοἀἈ ΘΠ Π}15 ἴαοίαθ ΓΝ 118, ὅ 
τῇ ϑαλάσσῃ χρωμένους, ὅσα 
ἂν κατὰ τὴν ἑαυτῶν καὶ κα- 
τὰ τὴν ξυμμαχίαν, “Μακεδαι- 
μονίους καὶ ξυμμάχους πλεῖν 
μὴ μακρᾷ νηΐ, ἄλλῳ δὲ κω- 
πῆρει πλοίῳ. Δαάᾶῖν Αἰπρηϊθη- 
565, ΘΙΠῚ 56 ῬΙΕΠΟ πιϑιῖϊβ Αθρϑοὶ 
ἸπΡ Θ.10 οἱ οαἰβεϊπηαγθηΐ, ΠΟ] ΪΒ58 
πᾶν65 ἰοπρἃβ ὉΠΠ1ΠῈ5 ρΟραΪὶ 568 ἴη- 
νἱτ5 101 πανίσανα δὰϊ {ΠΠ0 ἱπηρουῖο, 
αιοὰ τηαχὶπιϊ 8θϑυπαγοηΐ, Ὑ6] 
τ ϊηϊηϊα ΘΧ ρῬᾶγίΘ σά 6, 4Ἰ10 ΠΪΆΠῚ, 
απδτηάϊα ᾿ὰ γϑιϊθυθίαν, ΒΡ Ραυθηΐ 
ἴοτθ αὖ Ομ Ϊᾶ πη τοι ρ υυθηΐ, β[ἢ 
οἰαβϑδὶ Ῥουβίοδθ ᾿ἴθθγθ Αδϑϑθαηι 
ἸΏ Γ6 Ῥδυνᾶσδυὶ ἰἰοογοῖ, ροίοβία- 
ἴθ, αἴδῖὰ ἴῃ ὙΘΙ 4105 506108 
μαθογθηῖ, ρογϊοαϊ αι ἸΠΟΌΙΤΘΓΟ 
Ρτδονίδογθπι. Αὖὐ Κυιθρον 5ιπα. 
ἰδίου. οὐ Ρ 110]. Ρ. 8ὺ ἑαυτοῦ 
Ιᾶάθο πιᾶχὶπὶθ τοῖοῖῖ, ααοὰ οαηὶ 
ΘΟΙ ΒΘ Δ ΠΘΕΠῚ 5110 ΘΠ, οἱ ΟΥ̓ἂΘ 
δὲ ᾿ἰπβυϊδθ οομποοάδηϊαν, δ5᾽η}}]} 
ΡοΟβοογα, αἱ 5101 ᾿Ισθδὺ ἴῃ νἹοηἷβ 
μιαγῖθ5 νίραγο, ααοὺ πᾶν ]θῈ5 
γε τ, ΑΘ Π Θη565 ἴῃ ἤδο ροβίι- 
Ἰατίοπα ᾿ἰὰ οἴεπάογο πο Ροία6- 

μετὰ ταῦτα καὶ 
ἐς τὴν Καῦνον, 

(855. 6]. βρη, 
ΟἿΣ δᾶη. 

Κα. 

τη, αὐ 5Ρ6 ΠῚ 5001} ῬοΟίΘΠ 55 1Πη|ὶ 
5101 ΟΠ Πα πη] 8] οογθηῖ, Ῥτγοθδί 
ἰσίταν. νυ]σαίυτη ἑαυτῶν. 56 δὰ 
τη χῖπηθ τ οἴδμαϊ ορογίεθαι ΑἸΠ6- 
ῃΐθηβθ5 απο βία ἰοίᾶ 50]1 τδρὶ 
νἱπαϊοαθαῖαν Ἰάἀδοαιθ ροβίαϊαθα- 
τὰν, αὐ ρυᾶθῖου οἰπθ. Οὐδπὶ ὈΡΊ4 πὰ 6 
1}: πᾶνίσαγο [Ἰσθυθῖ, 

8. ὅ. ἐνταῦϑα δὴ οὐκέτι] 
ἀπὸ κοινοῦ τὸ ξυγχωρούντων 
ἀκουστέον. ὅ.}10]. ,,Νοὴ 5ὰρ- 
ῬΙθᾶπι οαπὶ 5010]. ξυγχωρούν- 
των, 5εἃ νεὶ ξυγχωρήσαντες νοὶ 
ξυνεχώρουν." Αὐτ. Ἄ4|14: πὶ- 
ἈΠ ἴᾶ πὶ ΔΙ᾿ ϊι5 ἃ55 ΘΠ 5676. 
ΟΕ ΒΟΉΝ: γῆν Ρ. πϑθθονι 
ΗδΥι]. 101 σὰπὶ ἢοῸ ἴοοὺ 601- 
Ῥᾶγαΐαν ὅοΡ. Αἱ, 257, δὶ], Ροϑί- 
408 ΠῚ ΠΟΥ Ὸ5 ἀδ Αἴδοα 5115. δϑΐ 
νογθῖ5 τὸν αἷσ᾽ ἄπλατος ἴσχει, 
Τοϑοιηθβϑα γοβροπᾶοι οὐκέτι. Αἱ 
1Π1|ὸ αὐἰὰ 5ἰπιὰ} ἀπάϊθη πὶ 510, 
Ῥουβρίσασπι δϑῦ, ἶο ΠΟ ἰΐθπι: 
Π8Π| ΡΆΡΙΠῚ ΡΙδοοὶ ΒἘΡΡΙοπιθῃταπὶ 
Κυπορουίϊδηαμη οὐκ ἐναντιούμε- 
νοι. ὙΝδς τη οὶ. ἀἰοθπαϊ σοπβιθ- 
τα ]π6 ῬΥΟΘΆΤαν ἔλεγον, αυοᾶ 
ΟἸαθ5. βϑυθδαυαιϊνῖ νὰ. Νθοὸ δά 
1Π5 ΟΠ 118 πὶ Πααϊπ5. [οοἱ ΟΠ ρ5ῖπὶ ἀ6- 
πα οπάδιῃ Κ᾽ 68, 8 «ἴογθη 
εγαΐ, ἀθ. ουϊὰβ ἰοοὶ ἰηϊθουϊ δία 
ταϊπῖπθ οοηϑίαι, ΟΥ, 1θ0ὶ δᾶῃ. 
Πααιιθ Τὐπάανταπη (ϑρίο!. Ρ. 14) 
Βθουτ! ἢ δἀάϊαϊηγιι5. (οἴ, πῆ 58, 
1), 4οὸ τοϑυϊτυϊαν ἀἰσοπαϊ σθηῖ5 
Τῇ. υβἰίαία. Οἵ, 98, 2. ἣν 80, 
6. 60,.1: Β0.4. ΠΡΌ, 80 -- 
δι᾿ ὀργῆς. ΟἿ, 48, 4. 

(8ρΡ. δ. 8 1. σιάλιεν κο- 

Τισσαφέ ἐρνὴης 
ἐς Καῦνον 
παρελϑὼν 

πάλιν τε κομίσαι πρὸς τοὺς Πε- 
λοποννησίους 
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ἔν πο το: ἐς τὴν Μίλητον καὶ ξυνϑήκας ἔτι ἄλλας ποιησά- 
ται. μένος, ἃς ἂν δύνηται, τροφήν τὲ παρέχειν καὶ μὴ 

παντάπασιν ἐχπεπολεμῶσϑαι, δεδιὼς μή, ἣν ἀπο- 
ρῶσι πολλαῖς ναυσὶ τῆς τροφῆς, ἢ τοῖς ᾿4“ϑηναίοις 
ἀναγκασϑέντες ναυμαχεῖν ἡσσηϑῶσιν ἢ κενοωϑει- 
σῶν τῶν νεῶν ἄνευ ἑαυτοῦ γένηται τοῖς ᾿4“ϑηναίοις 
ἃ βούλονται. ἔτι δὲ ἐφοβεῖτο μάλιστα μὴ τῆς 
τροφῆς “ζητήσει πορϑήσωσι τὴν ἤπειρον. πάντων 5 
οὖν τούτων λογισμῷ καὶ προνοίᾳ, ὥσπερ ἐβούλετο 
ἐπανισοῦν τοὺς “Ἔλληνας πρὸς ἀλλήλους, μεταπεμ- 

ψάμενος οὖν τοὺς Πελοποννησίους τροφήν τε αὖ- 
τοῖς δίδωσι καὶ σπονδὰς τρίτας τάσδε σπένδεται" 

ὅ8. ,.Ἱρίτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει Ζαρείου βασι- τ 
σπονδαὶ Λα- , ν᾿ 9 , , 
κεδαιμονίων λεύοντος, ἐφορεύοντος δὲ ᾿Δλεξιππίδα ἐν “ακεδαί-- 
γι ὙβΕτμ τε μονι, ξυνϑῆκαι ἐγένοντο ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ 4α- 

᾿ χεδαιμονίων καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸς Τισσαφέρνη 

αἴ τρίται 

ΟΡ. ὅ7. 8 1. ποιησόμενος ΤἸι. αὶ. Ῥα]. Αὐρ. 6855. (ΟἹ. 
γε η. Τ. 

ἐκπεπολεμῶσϑαι αῖ., νυ]οο ἐκπεπολεμῆσϑαι. Οἵ, 5. εἱ 
δἅη, ΜΠ 91, ὅ. 

ἣν οτη. 11. αὶ, 

μέσαι. Οἱ. 86 564. - ἃς ἂν 
δύ νηται τε ὡς ἂν αὐτὰς δύ- 
νηταῖι. -- ἦν ἀπορῶσι πολ- 
λαῖς ναυσὶ τῆς τροφῆς. 
»»[άθη Θ᾽ θη 5 Ἰοψαθηαϊ εϑύ ΤΥ 6, 
1 τοῦ σίτου ἔτι χλωροῦ ὄντος 
ἐσπάνιξον τροφῆς τοῖς πολλοῖς. 
ΜΙ 50 ΠῚ 5. τὸ πὴ ΟἿΣ 
αάη, ΤΡ ὁ, 1. -᾿ χενωθϑεισῶν 
τῶν νεῶν] ἀπολιπόντων αὖ- 
τὰς τῶν στρατιωτῶν διὰ τὸ μὴ 
λαμβάνειν μισϑόν. ὅ.Π0]. 
8 2, ὥσπερ, 40 18 11; αἰ 

ΨΙ 80, 4. ΑἸτογαπη οὖν ροϑί 
μεταπεμϑ. ΡΟβ θα πὶ ΒΟΥ Ο ΠΟΙᾺ 
γτοαϊηιϊορταὶ (οἵ, δἄη. ΠῚ 95, 1), 
οἰβὶ 8101 οὖν, οὶ ἀρὰ Τῇυο. 
Θρϑηδϊθρβίη ἴδοῖί, ἴθ Ἰοπρὶουθι5 
γΘΥΒΟΓΤῚ ΘΟΙΠρτΘΠΘηβ᾽ Οηἶθ15. 16- 
οῖιαν, ΟἿ ΠΙ 9ὅ, 1. ΥΙ 64, 2. 
ὙΠ 6, 1. --- Πεὲ ἐπανισοῦν γοιὸ 
εἴ. ψαιοῖ, δα Ἡδρτοάοί. ὙΠΙ 18, 
θε πος ὁοη51}110 ᾿ϑοοάδθτη ΟΠ ΟΥΆΤΩ 

οί ΑἸΠρηϊθηβι ἢ νἶγῸ5 δχδο- 
αὐδηάϊ ρῥτῖυβ 80 ΑἸοϊθῖδαθ ἀδίο 
ἀϊσαπὶ Ὀιοά. ΧΠῚ 87, 4 εἰ Ταϑἱ, 
Ὗ 2, 12. Ααά. ἰηΐτα 87, 4, 

Οδρ. ὅ8. ΡΜ τρέτῳ καὶ 
δεκάτῳ ἔτει Δαρείου βα- 
σιλεύοντος. Ουδπηάο Πδγθὰβ 
γορηδΥΘ ΘΟΘροεϊί, ὁ6χ Τῆας, 60]}}- 
Θ6γθ ᾿ἰσοί, ααὶ ουτὰ Πίθπιθ (8]- 
Ἰῖδθ δυομοηῖϊβ, οἰγοῖ 6 Υ ΙΔ πα δΥ]0 
411, τογίϊο ἀθοῖμηο ἃ ΠΠ0 ΓΘΡΏδ556 
ἰγαάϊο; αποα ἰοδυπηοηϊατη οσυθρὶθ 
απ Δ ΠΟΠΪ5. πιοίϑίϊοηθ σΟηγΘηΪΐ, 
ἃ 00 ρῥγΐπιιβ ὑπο} Πᾶτοὶ ΝΟΥ 
Ῥοπΐταν Προ. 7 ἀἰε85 424 ἃ. Ο. ἢ. 
᾿ρ515. ἀποάθοϊπη δηηἷβ οὐ ἀυοθυβ 
τη θη 5115 δηΐα ἰρτηριι5, αὰ0 ΤῊ- 
ογάϊά 65 [οθἂυ5 ἰδούιπι 6556 801]- 
μῖι.. ΟΙἸϊπί, Εαβί, Ἠβ]]θη. Ρ. 
927 αα. Κυαθρ:, αΌΪ νἱάθ ρίυγα. 
-- ἐν Μαιάνδρου πεδέῳφ. 
Οὗ, ΠῚ 19 οἱ ϑίγαρ. ψᾧ. 648. -- 
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χαὶ ἱΙεραμένη καὶ τοὺς Φαρνάχου παῖδας περὶ 
τῶν βασιλέως πραγμάτων χαὶ “Ἰακεδαιμονίων χαὶ 

ς τῶν ξυμμάχων. “χώραν τὴν βασιλέως ὅση τῆς ̓ ᾿σίας 
ἐστὶ βασιλέως εἶναι" καὶ περὶ τῆς χώρας τῆς ἕαυ-- 

β5βτοῦ βουλευέτω βασιλεὺς ὅπως βούλεται. Δακε- 
δαιμονίους δὲ καὶ τοὺς ξυμμάχους μὴ ἐέναι ἐπὶ 
χώραν τὴν βασιλέως ἐπὶ κακῷ “μηϑενί, μηδὲ 
βασιλέα ἐπὶ τὴν “ακεδαιμονίων χώραν μηδὲ τῶν 

«ξυμμάχων ἐπὶ κακῷ μηδενί. ἢν δέ τις Λακεδαι- 
μονίων ἢ τῶν ξυμμάχων ἐπὶ κακῷ ἴῃ ἐπὶ τὴν 
βασιλέως χώραν, Πακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμά- 
χους κωλύειν᾽ χαὶ ἦν τις ἐκ τῆς βασιλέως ἴῃ ἐπὶ 
κακῷ ἐπὶ “αχεδαιμονίους ἢ τοὺς ξυμμάχους, βα- 

δσιλεὺς κωλυέτω. τροφὴν δὲ ταῖς ναυσὶ ταῖς νῦν 
παρούσαις Τισσαφέρνη παρέχειν κατὰ τὰ ξυγκεί- 

ομένα μέχρι ἂν αἱ νῆες αἵ βασιλέως ἔλϑωσι. 1α- 

ᾶρ. ὅ8. 8 1. τῶν “ακεδι ἅ]τ6γὸ Ἰοοο Καϊ. οοηίτα οοηϑδαδία- 
αἸηθπὴ Δ]101 ἴῃ Ποο Ρῥϑοίο οὈβεγναίαπη. Οἵ, δὰ 8 4. 

ὃ 2, βασιλεύετω αι, αν. Τιιρᾷ. Τᾶυν. Ατὶ εὐ ἃ ΘοΥν, 458.» 
οαὶϊ οὐβίαι περί ργϑθροβίίιο. 

8. ΑἸζοῦαπιὶ χώραν, αυοᾶ ἃ ῥδοιϊ νουθοβίίαιθ παιιὰ 8] 16 ΠῈΠῚ 
ἐδ, οὐῃ, Ρᾶγ5 οϑαά, (Παρεὶ 1.) 

8 4. τοὺς δῖε Δ᾽ ΓΘ ΥᾺ1ΠῚ «Ἰακεδαιμονίους δαααηὶ δἰ ααοὶ οοὐά, 
ΡΓΔΘίου αι, ρα υδαπραυδϑαια. ἴῃ ᾿ιοο [Ὀδάθγο οἵ ἴῃ. 8 π}}}10ὺ5 “α- 
κεδ. καὶ οἵ ξύμμ. Ἰοστιηίαν, ποὸη οἵ Μακεδ. καὶ οἵ ξύμμ. ΟἿἁ 54. 
857, 8. ὅ8, 1. 

Ἱεραμένη καὶ τοὺς Φαρ- 
νάκουπαῖδας. Ῥε ΗϊοΓΑΠΊ6Π6 
νἱὰ, Χορ, Ηἰβι, αν, Π 1, 9 1τθίᾳαα 
ΒΟΠηοΙα, ων ΘΟΓΟΓΘΠῚ Ῥαγοὶ ἴῃ πιᾶ- 
ὑγπηοηἶαπ ἀαχογαὶ οἱ ῥοῦ Ὀ 6 
δβὶ διτη ἴῃ 8] 1410 ΠῚ ΠΟΘ ἴῃ βία 
τῇ κάτω [υϊϑβ6. οἰυβαιιθ ΠΟΠΊΘη 
Γοδάθυὶ ᾿πβουὶ ρα πη θεβ6 αἱ αἰ βηὶβ 
τοὶ. ΕἾΠῚ ῬΠΑΥηδοῖβ βαηΐ ΡΠδΥ- 
πΠᾶθδΖιβ 6, 1] οἰυβαιθ ἔγδίγοβ, 
4.ΟΥαΠῚ. ΠΟΠΉΪ 05 ομπὶ ΡΠΔΓΠδᾶ- 
θᾶΖ0 ργϑοίβοιασας ΠΑ βου 15 [οἵ 
δάπ, 1 129, 17 οομηβογίθβ ἔαἶβ56 
ΟΣ βἐπηᾶγα ἀθθοτηῖβ." Ασῆ. Αἱ 
Κυύυθσον δὰ Πίοηῃ, Ρ. 868 Ρἢδυ- 
ΠδοΙΒ 1 (1 129, 1) ρΡοβίθγοβ 4ι05- 
ἄδτῃ, ποὺ ῬΠΑγπδοὶβ ΠΠ (11 67, 1. 
Υ 1. ὙἼΙ 6, 1) Δ]1ο5. νὰὶν ἴη- 
(6]]ορῚ. 

8 2. ὅση τῆς σίας ἐστί. 
ΕνρῸ πη] 15. οογ6 48 ΠῚ ΒΌΡΘΥΪΟ- 
τῖθ5. Γοθάθυῖθιιβ (18, 1 οὐ 837, 2) 
γ65 ἀοῇηϊία οϑ, ΟἷἉ, 48, 8. δὰ 
Ιοπθ5 οἱ “ἰϊδα Αβίδθ οἰν ἰαίθϑ 
ἀτγᾶθοαβ τοοὶ ργοαϊθγιιηΐ, 

8 ὅ. κατὰ τὰ ξυγκείμενα. 
θὲ πὶβ ἀἰβραίδηι Κυιθρ. δὰ θη. 
Ρ. 88 ει Ηουθϑβί, ἀθ σϑάϊτα ΑἸοΪΌ. 
Ρ. 8, εχ αυϊθὰβ ||, οαἱ ἔδνογο 
νἱἀοίυν ΤΗΐν. Ηἰἶδι. αν ΠῚ ρ. 
40, δὰ φόπουαϊ ῬΎΟτ ἰβϑατη ὅ, ὅ 
εὐ 87, 4 5ἱσηὶ Ποαίαπι ο8 γοΐθυί, ἢϊο 
γΓεοίθ νἱάθίυγ ἀοοθγα τγοϑρὶοὶ δὰ 
Θἃ, 486 ΤΊ ΒΒΆΡΙΙΘΓΠΟ5. ΒΌΡτᾶ 29, 
2 ΟΌΤη ῬΕΙΟΡ ΟΠ 65115 ΡΘΡΊ σουῖ, 
-- αἴ νῆες αἷ ΡΥ 
501}, αὖ Φοίνισσαι. Οἱ, 89, 



Τισσαφέρ- 
ψους παρα- 

σκξυαί. 
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κεθαιμονίους δὲ καὶ τοὺς ξυμμάχους, ἐπὴν αἵ βα- 
σιλέως νῆες ἀφίκωνται, τὰς ἑαυτῶν ναῦς ἣν βοί- 
λωῶνται τρέφειν, ἐφ᾽ ἑαυτοῖς εἶναι" ἣν δὲ παρὰ 
“Τισσαφέρνους λαμβάνειν ἐθέλωσι τὴν τροφήν, 1ι6-- 
σαφέρνη παρέχειν. “Ἰακεδαιμονίους δὲ χαὶ τοὺς 
ξυμμάχους τελευτῶντος τοῦ πολέμου τὰ χρήματα 
7}; ἰσσαφέρνει ἀποδοῦναι ὁπόσα ἂν λάβωσιν. ἐπὴντ 
δὲ αἵ βασιλέως νῆες ἀφίκωνται, αἵ τε “ἀχεδαιμο- 
νίων νῆες καὶ αἵ τῶν ξυμμάχων καὶ αἵ βασιλέως 
κοινῇ τὸν πόλεμον πολεμούντων καϑ' ὅ τι ἂν Τιο- 
σαφέρνει δοκῇ καὶ “ακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμ-- 
μάχοις. ἢν δὲ καταλύειν βούλωνται πρὸς ᾿4ϑη- 
ναίους, ἐν ὁμοίῳ καταλύεσθαι." 

9. Αϊ μὲν σπονδαὶ αὗται ἐγένοντο. καὶ μετὰ 
ταῦτα παρεσκευάζετο Τισσαφέρνης τάς τὲ Φοινίο- 

8. 6. κωλύειν τελευτῶντος ἱπορία ΑἸ. Ρα], [{. γαι. 
 ῬΠ5. Ὲ Ὅπι. νῆα. 
τοῖς ᾿Αϑηναίοις 1ι. Ῥαὶ, Αὐρ. Μ. 6455. 6]. δι. 868 4ιιδη- 

αὐδηὶ ἀδι. δὰ καταλύειν ἃρίιι5 δβί, ἰάπιθπ ΑἸΠθηϊθηβίαπη. ποιηϊπὶ 
ΠῸῚ Πηϑρῖ5 ἴῃ Π06 Ῥϑοίο νἱἀθίαγ. ἀγίϊοα! 5 δαῖτ 6556 4 αδπὶ 1,866- 
ἀδοπιοηϊογαπι. ἣν 

ὅΔρ. ὅ9. τοιαῦται αι, ἀν. ΟὟ αρο αὕὐται;, οὐ τθοίθ φυϊάθπι ; 
Ὡ8ΠῚ ρα νϑῦθὰ [Ὀθαθγὶβ Γοίια}}, 6. (0611. Οἷ, άπ. 19, 1. 

ταύτας δι. εὖ 41 ροβί αἃ5 (Ρ οι} 0π65). 86 κ, Θοη- 
ἔθνγὶ ἰαθεὺ ο. 17. 10] πΙ}}} εσί, ααρὰ οομ ἴον ροββὶῦ, 568 ὁ. 19 ἴτ6- 

8 6. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς εἶναι, σϑ'αι] ἐὰν ἐθέλωσι, φησί, πρὸς 
ἴῃ 5ι8ἃ 6588 ροίθϑβίδίο, δἰθὶ ᾿4ϑηναίους διαλλάττεσθαι, ἀμ- 
16 6γο. Οἷ, δάη. 49, 6. ὕ51- φότεροι διαλλαττέσθωσαν: 
ταῖϊ58. αἰοθγοίαν ἐπὶ δὲ τοῖς “α-ὀὨ ὅμοὶ, Τα. Υ 41, 8 κατα- 
κεδαιμονέοις εἶναι τρέφειν λύειν δὲ μὴ ἐξεῖναι τὸν πόλε- 
τὰς ναῦς, 568 ἰΐὰ δβϑηίθηϊΐϊδὀ μὸν πρὸς ταύτην τὴν πόλιν 
ἱποὶρὶῖ, αιδθὶ πῃ ἢἤπθ οἷὰβ μηδεμιᾷ τῶν πόλεων. ,ΡΙοπαπι 
Βθοαϊαναπι 50 μὴ κωλύεσϑαι, ἰἸοφιδηάϊ σοπιβ καταλύειν τὸν 
δίαιια. οβύ δοσυβαίνὶ ργῸ ϑαθίθοῖο 
ῬΟΒΙ πᾶθο γιΐο θϑάθπὶ δίαᾳιιθ 
ΠΟΙΆ ϑυνὶ ἴῃ ΘΧΘΠΙΡ 15 ἃ Καθῃη, 
αν, τηᾶχ. ὃ 86, 6 εα)]αιΐβ. 
ἐπήν. Οἷον 41,6. «ἅη. Υ' 18, 
4, --- τελευτῶντος τοῦ πο- 
λέμου, ἔϊαῖτο Β6110; πτ ἀἰοῖ- 
τα} ὁ χειμὼν ἐτελεύτα ἴῃ 5ἰη- 
ΘΌΪΟΥ ΠῚ Δ ΠΟΥ οἰδα 5815, ἣι 8. 
ἢ 6 πὶ παθαῖϊι, το ὁπόσα ἂν 
λάβωσιν., ἡ οϑύ δανϑηΐαηι Ρον- 
βῖοᾶθ οἰαββίβ. θοῦν. 

ὃ 1. ἣν δὲ... καταλύε- 

-- 

πόλεμον ἰεοσὶ οἰΐδηι ΤΥ 108, 8. 
ΨΙ 91, 4 δαπιοποι ΤΙ.) οὐ κα- 
τάλυσιν τοῦ πολέμου πρὸς 
᾿Αϑηναίους ποιεῖσϑαι ΝΠ 18, 
2οοιηραγαι Ὠ1α, 1. Καταλύειν 5ἷπε 
Οᾶδιι ΠΟΠΊΪΠἾἶβ. δϑύὺ οἰΐϊδῃ Ο 17, 2 
ΘΙ. .28,..1.“. λα κι ΟδηΘῪ 28 
υἱ5 8.1 δὲ 2; Ὠδῖῃ Υ 17, ἃ, αἱ 
ῖο Ῥᾷα]ο ρΡοϑί, καταλύεσθαι ἴπ- 
νϑηΐϊθαν, ααοα 510 αἰοίαπι ἔγθαθη- 
ἰ5᾽ 650, ὶά. δάῃ. ΤΥ. .5.,.8.. 

ὅδρ. ὅ9. τάς τξε ΠΟ ΉΣΞ 
ὅσας... εἴρητο. Οἱ ΑΘΌΜῚΣ 
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σας ναῦς ἄξων, ὥσπερ εἴρητο, καὶ τάλλα ὅσαπερ 
ὑπέσχετο. καὶ ἐβούλετο παρασκευαζόμενος γοῦν 
δῆλος εἶναι. 

1 00. Βοιωτοὶ δὲ τελευτῶντος ἤδη τοῦ χειμῶνος «βοτώερὶ γε 
᾽ ρωπόν, Εἶρε- ρωπὸν εἷλον προδοσίᾳ ᾿᾿ϑηναίων ἐμφρουρούν-- τριέων τινῶν, 
τῶν. ξυνέπραξαν δὲ ᾿Ερετριέων τὲ ἄνδρες καὶ αὖ-- οἱ ἀπόστασιν 
τῶν ᾿ῶρωπίων ἐπιβουλεύοντες ἀπόστασιν τῆς Εὐ τ Ρ ΣΈ 
βοίας" ἐπὶ γὰρ τῇ ᾿Ερετρίᾳ τὸ χωρίον ὃν ἀδύνατα των, ᾿αἵροῦ- 
ἣν ̓ ᾿ϑηναίων. ἐχόντων αἡὴ οὐ μεγάλα βλάπτειν καὶ σι; οἱ δ᾽ 5: 

5 Ἐρέτριαν καὶ τὴν ἄλλην Εὔβοιαν. ἔχοντες οὖν Πρ: νι 
ἐς Χίον βοη- ἤδη τὸν ᾿Ωρωπὸν ἀφικνοῦνται ἐς Ῥόδον οἵ ᾽ρε ϑήσοντες, ἐς 

τριῆς, ἐπικαλούμενοι ἐς τὴν Εὔβοιαν τοὺς ΤΟΣ Μίλητον ἀφι- 
ποννηδσίους. οἱ δὲ πρὸς τὴν τῆς Χίου κακου-  ούται. 
μένης βοήϑειαν μᾶλλον ὥρμηντο, καὶ ἄραντες πά- 

-» Χ “ὌΝ » φ, “" " 
8δσαις ταῖς ναυσὶν ἐκ τῆς Ροδου ἔπλεον. καὶ γενό-- 

μενοι περὶ Τριόπιον καϑορῶσι τὰς τῶν ᾿ϑηναίων 
ναῦς πελαγίας ἀπὸ τῆς Χάλκης πλεούσας καὶ 
ὡς οὐδέτεροι ἀλλήλοις ἐπέπλεον, ἀφικνοῦνται οἵ 

κ Ἁ ’ ω πον Χ ΄ ἀν Φουίτ ε ας 
μὲν ἐς τὴν Σάμον, οἵ δὲ ἐς τὴν Μίλητον, καὶ ἑἕώ- 
ρῶν οὐκέτι ἄνευ ναυμαχίας οἷόν τὲ [εἶναι]} ἐς τὴν 
“Χίον βοηϑῆσαι. καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ 
εἰκοστὸν ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θου- 
κυδίδης ξυνέγραψεν. 

τὰ] ἰοσίιαν ἡ μὲν ξυμμαχία αὕτη ἐγένετο. μετὰ δὲ ταῦτα 
[5ἷν8 τοῦτο] οἰο. Ουδτῆὸ νυ]σαίαπι γϑϑιυϊταϊς. (06]]. 

Ιη ρ]εγίβαιι Πἰγῖὶβ ργᾶθίοῦ Ναί, πᾶς οὖν. Γοῦν 5.1} δί- 
46 Πἷο ἰοσίεαν ΠΥ 88, 4, ν 40, 2. ΝΠ 4Υ, ὃ. 

Θἀρ. 00. ὃ 9. περὶ τὸ Τριόπιον ΟΠΠΠ65 ΡΥ ϑοίου Κ δί. 
ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε αἱ 11 70, 6. οπιπ65 ριϑθίον γαὶ, Οἵ, 

8Βᾶ. 1Π 55. 2, 

αρ.60. 81. ἐπιβουλεύον - ᾿Ερετριέων ἄνδρες οἵ ξυμπρά- 
τες. Οἱ. δάη, Ἱ 54,8. -- ἐπὶ ἔαντες τοῖς Βοιωτοῖς. 
γὰρ τῇ Ἐρετρίᾳ τὸ χω- 8 8. Τριόπιον. Οἐ δάη. 
ρέον ὄν] ἀντὶ τοῦ ἐπικείμε- 386, ὥ. --Ἐ πελαγίας. ΟἿ. δάη. 
νον γὰρ τῇ Ἐρετρίᾳ. ΘΟΠΟΙ, 389, 8. -- [εἶναι] ἀεὶ], Κτυοσ., 
Τὸ χωρίον ε5ι ἀσσαδατίν5 80- αποὰ ϑ5δερίββίπιθ οι πὶ ΡδυΙΪΟ,, 
ἴδοι νεγθὶ βλάπτειν. --- μὴ οὐ. πυβαυδηι ΡΡΆΘΙΟΓ πη ἰΟΟΌΠΙ 
ΟΥ, δάῃ. 1 141, ὅ εὐ Κγυος, αὐ. οὐπὶ ἱπῆπη. ΤῊ. θυ ἰαηρῖι. Νεὸ- 
8 ΟἿ, 12 δάη. 6. Μαᾶν. Θγηί. 88 «6 δὰ ᾿ἴηῇη. ἢ. ἀοίεπαοπάμπι 
211 8, 5 }ἤσοτο νι ἀθηίγ Ῥίοι. Αηι. ΧΙ 

1616 ὐρ05:.}}..1.. 111 .0.; 16. ἈΘ ΕῊΣ 
8 2, οἵ ᾿Ερετριῆς, ἰ. 6. οἱ Δ, 1.0 66, 1. 
ὙΒαυγαΙα 185 ΥΟ], ΙΥ̓́, ϑθοί, 17. 8 



“ερκυλίδας 
μὲν ἐφ 

παραπέμπε- 
"νὴ 

ται, Χῖοι δὲ 
Ἵ 

“Μέοντα ἀρ- 

114 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Θ, ξα΄. ξβ΄. 

: 61. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους ἅμα τῷ ἦριι 
λήσποντον εὐϑὺς ἀρχομένῳ Ζερκυλίδας τε, ἀνὴρ Σπαρτιάτης, 

στρατιὰν ἔχων οὐ πολλὴν παρεπέμῳφϑη πεΐζῇ ἐφ᾽ 
ἰν Ελλησπόντου Ἄβυδον ἀποστήσων (εἰσὶ δὲ Μ]ιλη- 

χοντα λαβόν. σίων ἄποικοι). καὶ οἵ Χῖοι, ἐν ὅσῳ αὐτοῖς ὃ 
᾿Ἰστύοχος ἠπόρει ὅπως βοηϑήσοι, ναυμαχῆσαι πιεζό-- 
μενοι τῇ πολιορκίᾳ ἠναγκάσϑησαν. ἔτυχον δὲ ἔτι 5 
ἐν Ῥόδῳ ὄντος ᾿Δστυόχου ἐκ τῆς Μιλήτου “έοντά 
τε, ἄνδρα Σπαρτιάτην, ὃς ᾿Αντισϑένει ἐπιβάτης 
ξυνεξῆλθε, τοῦτον κεκομισμένον μετὰ τὸν 11|εδα- 
ρίτου ϑάνατον ἄρχοντα καὶ ναῦς δώδεκα, αἱ ἔτυχον 

τες οὐ κακῶς 
νασυμαχοῦσι. 

ἀρ. 61. 8 1. ἐφ᾽ νεῖ ἐς Ἑλλήσποντον οτιπεβ Ῥγᾶθίθν Ὑαί, 
Οἵ, δάη. 1 60, 8. 

8. 2, ξυνῆλθε Τι. αὶ, Αὑρ,, εὐ αἰϊᾳαοί 4}1], 
δέκα τηαῖο αί,, αὐ ἀοοοί ρυοχίπια οοπιραίδίϊο, 

ὅδρ. 61. 8 1. “ερκυλέδας. 
γὶν τοῦὰ5 ροβίθα δαἀνθυββ Ῥθυβἃ85 
Θ᾽ 5015 πο ϊββίσηιβ Α]101 Ρ] ΘΓ ΠῚ 4116 
νοσδίαν Ζερκυλλίδας. ,,ϑἰμΡ 6 χ 
ἰἀτῆθὴ Ἢ ΡΙὰ5 παῦθια νἱἀθίαν οἱ 
ΔαοιοΥ (815 οὐ Δ0 ποίη. σίερκυλές 
εὐ Ζερκύλος οομηπιθπαδίϊοπἶβ.“, 
θ᾽ηά. ἴῃ Κίθρ!. ΤΊ65. -- παρ - 
επέμφῳϑη, 511. ἐκ τῆς ΠΠιλήτου. 
γιά. 62, 1. --- εἰσί, 5011}. Αθγάϊ 
Ἰποοῖαθ. -- Μιλησίων ἄποι- 
κοι. Οοπϑδθηϊαη ϑέταρ, Αἴπδη. 
81. φῬγδθίθν ϑουτάπιιμῃ, 14, ΕοΥ- 
υἱρ. αεοργ. δῃΐ, εἶ Ρ. 192. -- 
ἐν ὁσῷ -ξΞ ἕν ῳ. 

89. ᾿Δἀντισϑένει. Υἱα, 89; 2. 
-- ἐπιβάτης. Κύυοσον δᾶ 
Ῥῖοπ. Ῥ. 800 εἐ ϑιυά. ἰδ, ΠΡ. 
282. νὰ] 6558. ἰπίθυϊ ουϊβ οὐ 15 
ἄποοῃ ἐπιστολέως 5ἰτηῖϊοτη. δε 
ἐπιστολεύς 50 πιάτο ἱπηρ6- 

τἰστη ρογοῦαὶ (οἵ. ϑοῃοθᾶπη. 
Απίφψα. Τρ. 2361), Τμϑοη δυΐθηι 
ΘΟΠΊ65. οἱ οοπϑ: Πανὶ. ἈΠ βίῃ θηϊ 
νἱϑοίαν δαἀάίταβ ἔπῖσβθ οὐ τριήρ- 
αρχος οὐδ ἄλλην ἀρχὴν ἔχων 
(561)01.). Ναπι Ῥυϑβϑίθν Β0ΟΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
Πᾶγ65. ἀπᾶτη [δορά δοτη ΟΥ̓ Π, 
4π86 ἰηΐτα ΜΔέοντος μία νοσδίαν, 
θάτηᾳπο στρατηγίδα ἰάτῃ ἀθηη πὶ 
τεσοπάδτη δοοθρῖϊ, ροβίαυδηι ἀτχ 
αοία5. οδί, Οἵ. Χβη, Ηΐβι. αὐ. 1 

8, 117. ϑομοοῃ. 1. 1. Ὁ. 888. 
Εγαβίτα ἰσαν Α. ἂθ. γείβθη 
ΒοΠδα, οὐδ, ρ. 23ὅ5844., υὖ Αη- 
Εἰβίμθηἶβ νἱοανῖιθ β᾽σαἰ Ποαγθίαγ, 
ἐπιστάτης οοπΐεοῖ, Νοαιθ 15 
Θὰ ΠΊ ψγΟΟΘπῚ ψ᾽οδΥΪ πὶ 51 ΘΠ ΟΔΓΘ 
ῬΟ588 ΘΧθπιρ 5 σομηρτοῦᾶν ί. 6 
αϑἰταϊίοτα νὶ ἐπιβάτου νοοῖδβ 
νἱᾶ. δάμη, ΠΙ 98, 2. --- τοῦτον. 
6 ρτοποπιῖὶπθ ἀδθπιοηβίγ. δ 
“έοντα τεϑρϊοϊοπία οἵ. δάη. 91, 
1. -- τὸν Πεδαρίτου ϑά- 
νατον. διά. δῦ, ὃ. -- ναῦς 
δώδεκα. Ηδε ἀποάδοϊηι πᾶν 65 
βίῃ ἀυθῖο εχ ΧΟΙ͂Ν Αβιψοοιὶ 
παγίδι (44, 2) ἐγαηΐ. ὕδυίο οἱ 
ΤΠνα5 εὐ ϑυγδοιβαηαθ ΠᾶΥΘ5 
πῖον Πα8 ζαΐϊβδϑθ δυβὶνὶ πη (οἵ, 
85, 1 ει26, 1 οὕπὰ δάη. 44, 2); 
ΜΙϊοσία δαίθπη οἱ Απϑοῖτῖ8. ἴον- 
ἴ858388 ΡΓῸ πᾶνίθιβ ψΪΠΘΡΔ 85, 
α4π86 τεῆοὶ ποῖ ροβϑβοπί (οἷ, δάῃ, 
44, 2), βαθϑείιίαθ βιπὶ. ϑ'ϑὰ 
ΠῸη Ροββαπὶ ἀποάθδοὶπι ΠπᾶνῈ5 
οαπὶ Αβίγοσμπαβ Μιϊείο ὈΥΪΠιαΠὶ 
ἀθοοβϑὶ (41, 1) τεϊϊοίδα 6558» 
4αἰα Ομἰαϊ οπῖπθϑ βἰπια! Ρεῖο- 
ῬΟΠΠΘΒΙΟσι πᾶνγ65. ἔαϊββδα 48, 2 
ὨδΥγδηταῦ εὐ ΧΟΙΝ πανίυτη ἈΠο- 
ἄυτῃ ῥτοϊβοίδγιι πηι ἢ ΠΊΘΥῚ5 ΟΥΠΠ 65 
οοτηρ  οολταν (εἴ, δάπ. 44, 2); 
νἱἀθηαῦ ἰσῖθαν Βμοάο Μι]είαηι 
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φύλακες Μιλήτου οὖσαι, ὧν ἦσαν Θούριαι πέντε 
καὶ Συρακόσιαι τέσσαρες καὶ μά ̓ ἀναιῖτις καὶ μία 

5 Μιλησία καὶ Πέοντος μία. ἐπεξελϑόντων δὲ τῶν 
Χίων πανδημεὶ καὶ καταλαβόντων τι ἐρυμνὸν χω-- 
ρίον καὶ τῶν νεῶν αὐτοῖς ἅμα ἕξ καὶ τριάκοντα 
ἐπὶ τὰς τῶν ᾿ϑηναίων δύο καὶ τριάκοντα ἀναγα- 
γομένων ἐναυμάχησαν" καὶ καρτερᾶς. γενομένης ναυ-- 
μαχίας οὐκ ἔλασσον ἔχοντες ἐν τῷ ἔργῳ οἵ Χῖοι 
καὶ οἵ ξύμμαχοι (ἤδη γὰρ καὶ ὀνὲ ἦν) ἀνεχώρη-- 
σαν ἐς τὴν πόλιν. 

1 02. Μετὰ δὲ τοῦτο εὐθὺς τοῦ 4Δερκυλίδου, 
πεζῇ ἐκ τῆς Μιλήτου παρεξελθόντος. λβυδος ἐν 

τῷ ᾿Ηλλησπόντῳ ἀφίσταται πρὸς “ερκυλίδαν καὶ 
Φαρνάβαζον. καὶ “άμψακος δυοῖν ἡμέραιν ὕστερον. 

5 Στρομβιχίδης δὲ ἐκ τῆς Χίου πυϑόμενος κατὰ 

τάχος βοηϑήσας ναυσὶν ᾿ἡϑηναίων τέσσαρσι καὶ 
εἴκοσιν, ὧν καὶ στρατιώτιδες ἦσαν ὁπλίτας ἄγου-- 

σαι. ἐπεξελθόντων τῶν “αμψακηνῶν μάχῃ κρατή- 
σας καὶ αὐτοβοεὶ “άμψακον ἀτείχιστον. οὖσαν 

ἑλών. καὶ σκεύη μὲν χαὶ ἀνδράποδα ἁρπαγὴν 
ποιησάμενος. τοὺς δὲ ἐλευϑέρους ἜΤΟΣ κατοικίσας. 

ὃ 8. σχόντες αι. Αἱ νἱά, Δάη, 
Χῖοι 5ῖμε αὐίϊοαϊο δαί. 

Βααυ,. Βδοία, Οἷ :0], ῬΥΔΟΒΙ ΑΙ οαῦβᾷ ΓΘΠΊϊββᾶθ 6586. 
Τὰ ὶ δβϑί, ποὺ 880 ἰθὺ πὴ 
τηθιηοτυανὶ Τῆ., αυρὰ 5βᾶπθ ἔο- 
οἰβϑεί, δὶ 80 οπηὴϊ ρᾶγίθ ρϑῦρο- 
᾿ττὰ οβϑϑὺ οἷιι5 Πἰβίονϊα. ΒΘ 5515 
δαςαπι ἰδ ἡᾶνῖθι5 ΒΠοαΪ τϑιηδη6- 
ρα ΤΙ ΧΧΧΙΗΙ. Θούριαι. 
Ο΄. 8ὅ, 1. -- ἀναιῖτις. ΟΘ΄ 
δάη. ΠῚ 19, 2. 
8 8. οὐκ ἔλασσον ἔχον- 

φϑ ον Ὦϊο ΘΕ ΠΣ  Θ ΤΥ. 95.» 
δοάθπι πιοᾶο ἀϊοίμηι δϑὲ 40 ψὲ- 
κῶντες 1 84, ΄ς Ὁ} δά, 1 
108, 6. -- καὶ ὀψὲ ἦν, ρντδε- 
16} Ἠηϊίδπι Ραρπηαπὶ οἰΐϊδᾷτη 56- 
ΥῸ ΠῚ ΘΙ’ ἵ, 

ὕλρ. 62, ἃ 1. παρεξελ- 
ϑόντος. ΡΒ ῥα θίον ΟΥ̓ϑ ΤῺ Τὴ ἃ - 
ΥἾτῚ πῇ ἃ τὰ ἴῃ παρά 4αυδονὶὶ ΑὈτ. “ 

1. παρ- 
ἐπέμφϑη πεζῇ. Πείηαε ἐν ἀἰοίαπι 
εβί, φυὶὰ ΗΘ! ΒΡ Οηὐ5. ΠΟΠΊΘΗ 651 
ἴθγρᾶθ ὑγδοίι8, 

8 2. ἐκ τῆς Χίου τοῖον δὰ 
βοηϑήσας. Οἷ 80, 3. -- τέσ- 
σαρσι καὶ εἴκοσιν. Οοῖο 
Ἰσίταν ἀρὰ ΟΠϊαπι τι! ατῖῦ; πδΠὶ 
ΟΠ ΙΧοναὶ ἀπαθιβ οὐ (ρὶηί. 
γιά, 61, 8. Ουάᾶτο ἰηΐτα 64, 2 
ΘΗ ΓΘΡ685. οἴνοα Ομ νογβαυὶ 
ἀἰοίμιν. --- στρατιώτιδες. 
ὁπλέτας ἄγουσαι. ΑΙϊΟὶ ἀπὰ 
γΟΟ6 ὁπλιταγωγοί. ἢ ΝΆΤΊΘΓυΙη Πᾶ- 
ΓῸΠῚ Ὡδνὶα πὶ ΟΟΙηρτίατα βίπα οί 
Ηερθϑι. Ὧἀθ6 τραϊι, ΑἸΟΙΡ. Ρ. δδ. 
- ἀτεέχιστον οὐσαν. ΟΝ 
440, 8ὅ, 9. σκεύη εὐξᾶς 
ἁρπαγὴν ποιησάμενος. 
γιά. δάη. 41, 2. 

8 

“ερκυλίδας 
ἄβυδον ἀφ- 
υἵστησι καὶ 
ὙΤΈΡΟΩΝ καὶ 

ἀμψακον. 

ταύτην δὲ 
Στρομβιχί- 
ἧς ἀναλα- 

βὼν Σηστὸν 
φρούριον 

καϑίσταται. 



᾿Δστύοχος 
ἐπίπλουν τῇ 
Σάμῳ ποιεῖς 

ται. 

116 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, γ΄. 

ἐπ᾽ Ἄβυδον ἦλϑε. καὶ ὡς οὔτε προσεχώρουν οὔτε 
προσβάλλων ἐδύνατο ἕλεῖν, ἐς τὸ ἀντιπέρας τῆς 
᾿Αβύδου ἀποπλεύσας Σηστὸν πόλιν τῆς Χερσονή- 
σου, ἥν ποτὲ Μῆδοι εἶχον, καϑίστατο φρούριον 
καὶ ϑυϑποὴν τοῦ παντὸς ᾿Ηλλησπόντου. 

08. ᾿᾽ἂν τούτῳ δὲ οἵ Χῖοί τε “ϑαλασσοκχρά-ἰ 
τορες μᾶλλον ἐγένοντο καὶ οἱ ἐν τῇ Μιλήτῳ καὶ 
ὁ ᾿Δστύοχος πυϑόμενος τὰ περὶ τῆς ναυμαχίας 

καὶ τὸν Στρομβιχίδην καὶ τὰς ναῦς ἀπεληλυϑότα 
ἐθϑάρσησε. καὶ παραπλεύσας δυοῖν νεοῖν ᾿ἡστύοχος 5 
ἐς Χίον κομίζει αὐτόϑεν τὰς ναῦς, καὶ ξυμπάσαις 

ἀρ. 62, 8 8. προσβαλὼν οπιπθ8 ρτϑοίθι αῖ. 5864 ρ]ανθβ ἴπη- 
Ροίαβ ν᾽ άθηίιν δου! 6556. 

τότε ρ]οθυῖαιθ Ρτγϑοίον. Κύ, 564 πἰπιῖϊβ γϑιηούμπὶ οϑὺ 1 839, 2, 
4υδπὴ αὰ0 ἢϊὸ ΘΟΠΊΠ]0 46 τότε δάνογθὶο γοβρίοὶ ροϑϑίί. 

ὅαρ. 69. 8 1. ἐν τούτῳ δὲ οτι. δι. 
τῆς ναῦυμαὰ ίας οι. να. ἘΠ ΛΘ αἱ τὴν ναυμαχίαν. Ο΄. 

ΨΠΙ 26, ῶ ἐβούλοντο εἰδέναι τὰ περὶ τῆς Μιλήτου οἱ δάη. ΥΙ 
82, 8. ΥΠΙ 14, 2, 

ἀπεληϊυϑότας ἙΕ., ἀπεληλυϑυίας Ὅ., αυοὰ Βεἰδὶς. τηδίεθδύ. 
Αἴ νά. Μεβιῇ. 

Τν 119. 9. 

8 8. ἐς τὸ ἀντιπέρας. 
Ηδεθο νϑῦθᾶ ποη ργθπιθ δ βιηΐ, 
ουπ Ηερτοά. ὙΠ 88 δυοιοῦ 50 
ἀκτὴν τρηχέαν, 4υδλ6 δά νοΥβι5 
Αργάϊν [πουϊτ, πίον ἢδηο κο 
Μαγίιτη ϑ[τ8π| ἔμϊ886, -- ἣν 
ποτε Μῆδοι εἶχον. Μιὰ. 1 
99. 2: 

Οαρ. 68. 8 1. Μιλήτῳ. 
Ηΐϊο οοοη ροηὶύ 8]. δὰ ἤροτγο- 
ἀοί, Ν' 86, 5364 τϑοῖβ τ ριυιρηδί 
Κυαερ,. δὰ Ὀίοη. Ρ. 801. Οἵ 
ἐν τῇ Μιλήτῳ καὶ ᾿Δστύοχος 
δοάθιη πιοάο ἐπῃ βπιπέτιν αὸ ΠῚ 
88, 2 ὁ Πάχης καὶ οἵ ᾿4ϑη- 
ναῖοι. --- Νρὸ οἴἌὝεηάονυθ ἀδθοί 
ποὰ ποη δβϑαιϊίταν πυϑόμενοι 

ἐθάρσησαν.“ Κα 66. δὰ δίοην8. 
Ρ- 801. Ψεγθιιπ δηΐπῇ ρΥΟρὶοΥΪ 
ποηϊηΐϊ ϑοοοιημηοαδίαπι οϑί, αἱ 
81, 1. Οἵ. Μδιιῃ. αν. 8 804 54. 
Μαᾶάν. ϑγηί. 8 2 δᾶη. 1. -- 
ἐθάρσησε. Ὅς δοιΐβιο ἴηθο- 
μαίϊνο οἵ. δάη. Ὑ|Ι 49. 1 

8 2. χκομέξει αὐτόϑεν, 

. 8. 441. Κιιορ. ατ. 8 ὅ8, 2 Δάη. 2 οἵ βιιργὰ δάῃη. 

5011. ἐκ Χίου. ᾿ΑΒΙΥΟΟΙ 5. ΠᾶγῈΒ 
Ομῖο ΜΙδύαπὶ ἀρά αχὶί, αὐ θὲ οπ 

«8118. 685 σοῃϊαιρογοί οἱ ἱπάϊά θη 
οοηϊαηοσίαᾷ οἰᾶ586. οοηΐτα ΘΔ ΠΊΠΠῚ 
Ριοδοϊδοθγθιαγ, 5᾽ηθ οαπι88 Ο]855. 
ἴῃ δυοὲν πιιπιογο οἴδηαῖ, αποὰ 
οὐϑα 116 ἤθη 5ῖ1 ἀπαθβ ἰδη πὶ 
Ῥοιοροπηθβί ουαπὶ πϑνῖθι5 Αϑίγο- 
οι ϑϑπηαη ργοϊδοίιτη 6586. 
Νᾷῃη οχ ποϑβίνα ἱπίθυργθίϑυϊ πη 
οὐπὶ (οἱ ΡΘΙΟρΟΠη βίου ἢ] οἰ 558 
οχρθάϊοη 6 πὶ ΟΡ ΘΠ. ΠῚ 5115- 
οορίς, δὲ Ἰοοιπὶ ἰτᾶ, αὖ Π05 ἴδοϊ- 
πη 115. ᾿Π ΘΓΡ Θ( Δ. ̓ἴθογο 'ρ56 (455. 
οοηβίοιαν, -α- τὰς ναῦς. συμ 
19,1 ΟΧΙ Αβισοοῆὶ οἰαβδὶβ ἢἃ- 
ν65 Παπιοῦθηΐαν, πραπ6 ἀποάθοὶ πῃ 
Ὠᾶν65 8 ΧΙ Παγθ5 (61, 2) ροβϑιιηΐ 
βρη ον} πθααο οἴηη68 ααἱ ΟΠ 
διὰ ΧΧΧΥΙ ῃᾶνοβ8 (θΙ, 8). 
Νᾷηὶ ΧΙ πᾶνο8. Μιϊθίαπλ ἃ] 6 σἃ- 
86 51 Γυγβ5 δοοοάπηί Δ ΠΧ Χ ΧΙ 
Ὡᾶν65, 4185 Αϑίγοοῃυβ ροϑί θᾶ- 
γα ἀἰποθϑϑαπὶ ΒΠοάϊ ἢαθαῦδί 
(οἵ, δάη. 61, 2), ἰύθγαμπη οἰβοίίυν 
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ἤδη ἐπίπλουν ποιεῖται ἐπὶ τὴν Σάμον᾽ 

1} 

κ δ 

καὶ ὡς 

αὐτῷ διὰ τὸ ἀλλήλοις ὑπόπτως ἔχειν οὐκ ἀνταν- 
ἤγοντο. ἀπέπλευσε πάλιν ἐς τὴν Μίλητον. 

ς δ , -»ὝἭ Ἁ ’ ᾿ “ , γ7πὸ γὰρ τοῦτον τὸν χρόνον καί ἔτι πρότερο 
ἡ ἐν ταῖς ᾿ἡϑήναις δημοκρατία κατελέλυτο. ἐπειδὴ 

αὐτῷ τῷ στρατεύματι ἔτι βεβαιότερον κατέλαβον, 
καὶ [αὐτῶν] τῶν Σαμίων προυτρέψαντο τοὺς δυνα- 

8 8. αὐτῶν οἴῃ. Ν΄. 
προυτρέψαντο 50) προτρέψαντος ἄν. "-., προτρέψαντες 0, 

το αὶ προυτρεψάντων ΕΣ προτρεψάντων. ὕπο ΡΓδθίου πὰπο ἰθ60 
ΤῊ. ποὺ ψϑυθιπὶ Παθοὶ (Υ 10, 8) ἰδία δούϊναπι: 568 ἀ6 πιρᾶϊο οἵ, 
Ηετγοᾶ, 1 81. θορῃ. ΟΕ. 888. ῬΙαι. Τορα. “11 Ὁ: Θ.01 Ὁ: 

δυνατοὺς ΟΠπιπο5 ργϑθίον Καὶ, Οἵ, δάηῃ. 

ΧΟῚΙΝ πᾶνίαπι ΠΕΤΉΘΓΕΒ ; {{ΠΠ15 δὰ- 
ἰθπὶ ΠΧΧΧΙ πανὶραβ δὶ ΧΧΧΥΙ 
δοσράπηΐ, ποῖ 5Βοίαπι ΟΧΎΠΙῚ ονὰ- 
ἀπηΐ, 56α οἰΐϊδηη, οὔπὰ οοίο ΑἰΠ6- 
πἰθηβίθτη πᾶνοθ5 ΟΣἿϊ᾽ το]ϊοίαθ 
βἰπὶ (οἷ. δάη. 62, 2), σὑϑὺῦϊ ποη 
δϑὲ δίπλα ΟΠϊαπιὶ ἰοία οἰα556 ὅ8- 
τηττη ρυοΐδοία πανίατη Ῥτδθβϑίαῖο 
ῬΓΟΥΒιι5. ἀδϑυϊϊ τη 6556. 88 
οὑπὶ ἰΐ βἰπε,. ΠΥ τ 111} τάς 6Χ 
Ροβέγεοιπᾷ τρεάκοντα πιαπιουὶ 50]}- 
Ιαθᾷ ΟΥα ΠῚ 6588 Ραίδπιιι5. [ἰἃ 
ΘηΪπη ΠῸΠ 5801ππὶ ἴρ86 ΟΧΙ πὰ- 
γ]ῸΠη ΠΕΠΊΘΙΙ5. ΟΟΠΡΙ ΘΓ, 568 
οἰϊαπὶ 56Χ πᾶνϑϑ Οἢϊὶ δὰ οὔβογ- 
γναπᾶδβ οοἵο ΑἸ Θηϊθπϑ απὶ Πᾶν 65 
τοι πο ΐ. Κυαρο, ΤΗ. 5010 Ἰηογ 8 
τὰς αὐτόϑεν ναῦς 5ουΙ ρβἴββα 
ναὶ, 40 ἰδία πανί πὶ 5] σηϊ- 
ἤσαῖῖο πο τοϑιϊταϊζασ, 

8 8. ὑπὸ γάρ ΡΝ: Οδιβ8 
ἁἰονγίον τοῦ ἀλλήλοις ὑπόπτως 
ἔχειν. -- τοῦτον τὸν χρό- 
νον καὶ ἔτι πρότερον, ἤδοο 
γί ουθπμα 6556. δ ἐδΠῈΡ1185 ΓΒΓῚ ΠῚ 
ΔῸ ΑΒΙσΟΟΠΟ Θ᾽ βία γα ΠῚ ΘΠ ρῬδίοί 
ἴυπηθ ἀοσοῖ ΟἸϊηι. Εαβι. αν, ῥ. 
ΧΤΠΙ, Οὐοπβρθοίππι Γουα πῇ πη αΐδ ἢ - 
ἄδε εἰν! αι οασβα οἱ ΑἸ 6ηΪβ οἱ 
Θ8 ΠῚ τη οίατιπι ἀδαϊν Μία η50 ϑ'ραγί. 
ΠΡ. 414. Οἱ, Δ  δύίθηθδο!.. 4ε 
Θυδατίηρ. Ρ. 39. -- ἐν ταῖς 
Ἄϑηναις. Κταρροῦ, αὐ ἂς τ 0085 
ΒΆΤηΪ σοβίϊβ ΒΘΥΠΊΟ δβϑβεῖ, ἐν τοῖς 

᾿4ϑηναίοις οοπϊεοῖϊς ἀεϊπά 6 ἐπ 8 ῃ5 
νυϊραίδη κατελύετο οχ [10τῖ8᾽ 

Ῥᾶθηθ οπιηΐϊθιιθ ἴῃ κατελέλυτο 
ηγα δία πη. Εδα 6 1 ἀθ ὀδιιβα ἢ 
ἐν ταῖς ᾿ἀϑήναις ἡ δημοκρα- 
τία 1. Βτνδῃαῖὶβ (Μὰ5. Ἀθη. ΙΧ 
Ρ. 637) Ιεροῦθ νοϊαϊί. 56α πρτὸ- 
γΠΠῚ βουρίατα γϑοίθ 886 παθεί, 5] 
γάρ Ροϑβί ἐπειδή ροβίϊα τη. ποὴ 
δα Ργοχίπηαμη ΔΠΊΟἰτπ|, 564 δὰ 
τοίη τηπίαίδ 8 τοί ρα! θα 8 πᾶυγα- 
Το Π6 ΠῚ ῬΘΥΙΠΪΠΘΡΘ ΘΘΠΗΒΘΙΊΙΒ. 
παρὰ τοῦ Τισσαφέρνους, 
ἃ ΤΊΒΒΆΡΠΘΥΠΘ. τονοῦβὶ. Οἵ. 
ὅθ, 1. --τά τε. βεβαιό- 
τερον κατέλαβον. »Βοτγίαπι 
[γ68 ἴπ σαϑίγὶβ Ἰοπρο ἔϊν- 
Π 115 ΟΡ 5 γ᾽ ΠΧ Ἔτσ α πὲ ἰπέογρτο- 
ἰᾷ τα Π}}] 4118. τηθ 5 ῬΓοθρίβ58 
Βθῃ θη ἰδ ἢ ΔΡΟϊίσου οὐ ΤΠπογάϊ- 
ἄθι οο ν6}}6, Ριβαηάγατη οἱ ο6- 
ἴθγοβ ἰεραίοβ Αἰπθηϊθηβίαπι ἃ 
ΤΙΒβαροσπθ ϑϑπηπ] ΤΘΟΨΘΓΒΟΒ 
[φοιϊοπ θη ἀρὰ οχοϑγοϊίαπη. Θ0η- 
Πντηᾶ5586. οὐ οπβρίγαίοβ ἃτγοίϊουνὶ- 
ὈὰῈ5. αὐἰθυβάδπιη νἱμοι! 5 ̓πίου 86 
δαἀβιυϊηχῖββο, Ναὰπι καταλαμβά- 
νειν εοἰἰδὰηὶ δϑὲ δα βϑίγϊ προυθ, 
ΟὈἸ σαγα, αὐ ἴῃ 8) αυ8ἃ6 6 
Τα  Γ  9: 66 ΓΝ 80, 1 ρυγοΐδυι 
ΒΊΘΡἢ. ἴῃ ΤμΕΒ.; ὅρκοις κατα- 
λαμβάνειν.“ ὉῈ κι. Πδαὰθ ποὴ 
ΟρὰΒ. δϑὲ Ποθν. οοηϊθοίατα βε- 
βαιότερα. Οἵ. 1,.. Ηετθβι. ἴῃ Ρ ὶ- 
0], ΧΧΙΝ ρ, 626. ---[ αὐτῶν] 

νοΐ ἵ δὲ περὶ τὸν 
Πείσανδρον 
καὶ, οἵ ἄλλοι 

γὰρ οἱ περὶ τὸν Πείσανδρον πρέσβεις παρὰ τοῦ ὩΣ ἐν τῇ Σά- 
Τισσαφέρνους ἐς τὴν Σάμον ἦλθον, 

“ξυνωμό- 
τά τὲ ἐντὰι ὀλιγαρχί- 

αν καταστῆ- 
σαι βουλεύον- 

ται. 
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τωτάτους ὥστε πειρᾶσϑαι μετὰ σφῶν ὀλιγαρχηϑῆ- 
΄ , 9 ᾿ 3 ’ δ᾿ Π 

ναι, καίπερ ἐπανασταντας αὐτοὺς ἀλλήλοις ἵνα μὴ 
ὀλιγαρχῶνται. καὶ ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἅμα οἵ ἐν τῇ 
Σάμῳ τῶν ᾿“ϑηναίων κοινολογούμενοι ἐσκέψαντο 
᾿Δλκιβιάδην μέν, ἐπειδήπερ οὐ βούλεται, ἐᾶν (καὶ γὰρ 

ὥσπερ δαί. εχ ρυίπια 50} 808 -----. πειρᾶσθαι ΟΥ̓ ΠῚ]. 

Τῃ ΤΩ 15 ον Τη58. ὈΥδθίοι αί. δυΐ ἐπαναστάντες αὐτοὶ «υἱ 

ἐπαναστάντες αὐτοῖς. Βεγναίο βιιρουΐοτα προτρεψαάντων ποπιὶ- 
ηδίϊνοβ τρὶς Κυθθρου ΘΟΙΡΆΓΔἢ5 (τ, 8 48, 2 δάη. 8 οὐ Ἠδγοδοί. 
161, 
ἰγανῖα ἰἀΠ]6 ἢ ϑηὐ αἀυᾶ0 46 δϑᾶθπὶ τὸ 78, 2 ΠδΥΥΔΉΪΌΥ. 

56α Ιἰοοὶ 18 ΠΟΙ Πα 8 δα σεηθί. Α0501. γδβδυνὶ Ροβϑβὶί, οοη- 
Ο΄, δάη. 

8 4, Ρυεΐυβ ἐν οἵὰν. Πρ. ΟἿ, ἰδηθη δάῃ. 

τῶν Σαμίων. Ῥτοῃ, αὐτῶν, 
αυοα οπι. ΝΙ., ργορίεν. ργϑερτοβ- 
Βυπι αὐτῷ, ατοὸ ἴρβε Αἰπεπίθη- 
βίαπη. αἱ Βδτὴΐ δγας Θχοθγοί τα 
ἴῃ 6018. 1ηΒ.]46. ΟρΡοηΪί, ἔθγνὶ 
πρααϊί, ΟΙα55. 46 08 οοηϊθοίατα 
Ῥοίτ5 αὐτῷ ἀοομ απ] 6586 
οΧ᾿ δι πηᾶν], ϑεὰ ῬΥΟΥΒιΒ. ΠΝ 
Ῥογβρ οἰ πη5, Οαν ταΪΠ 18 ΘΧθγοὶ 18 
58 Π|115. 48 ΠῈ 5811} ΘΧ ΘΓ ταΐ ΟΡ - 
Ῥομπίὶ ἀιρδηΐ, --- τοὺς δυνα- 
τωτάτους ἰοὺ ἰοοο οἰπὶ Υαΐ, 
Ἰεσϑπάυπιὶ οϑί. Νάᾷτη ποὴ οριίϊ- 
πιδίαϑ5 (οἵ. 54. οὐ δάη. 21), 86 
ααΐ ἐπὶ ΡΟ ἰββίπηὶ ογαηΐ (οἵ, 
δάηῃ, 47, 2) ΡὈΥΠΠΊΟΓῸ5. ἴδοιϊοη δ 
ῬΟΡυΪΑν 5 5] σηἰΠοαηίαν, πὖ ἐχ 78, 
2, αὐ] δαθη ΤΘ5 τ ΠΙΟγΔ αν, 
Δρραγοί. ΟἿἮἉ, 10] δάη. --- ὥστε 
ψ ΥθυΠη προτρέπεσθαι 5111 06 Ὁ 
δίαμθα πείϑειν 5Βοαυϊίασ, ΟΕ, 
Μα. αν. 85. 581 “δάπ: 2. 
καίπερ. .ἀλλήλοις. δες 
δὰ τοὺς δυνατωτάτους γϑἔθγεϊ 
προαπθαηί, Θυδηαιδτη δηἷπ δ ηΐθἃ 
ῬΎΠΟΥ 85 ἔδούϊ οπἶβ ρΟραΪαν 5 ρᾶα- 
ΘΟΡᾺΠῚ ἰπηρθῦῖο δάνθυβδιὶ ϑβαηΐ, 
ἰδ πηθ ἢ ποη ἰπίθ 858 (ἀλλήλοις), 
864 ἴῃ Ορ(ϊπηαία5 56  ] 0 6 1η ΠΊ0- 
γϑΡαηΐ, Εΐ ῬΥΟΥΒῚΙΒ. ἔπ 1} 16 516 
αδαϊίαν αὐτούς. 864. Ποὺ θὰ 
ρβἃ. 46 ουβα δαἀάϊξαμη εβδί, 6 
δὰ ἰρβ805 τοὺς δυνατωτάτους 
ἴἰᾶθὺ νϑῦθὰ τείεγδηίαν, βεὰ δὰ 
ΟἸΉΠ 65 ΘΆΠ.Ϊ05 Ρουποδηΐ, Πδα 6 
ΔΟΟΆΒ, ἐπαναστάντας αὐτούς 
αυδηαυδηι ἀὰ τοὺς δυνατωτά- 

τους Δρρ[ϊοαίαβ ἰδηθη πιδῖουα 
ΔΙ Ια δα ΟἸΏΠ65 ϑϑηηϊο05 βρθοίδί. 
ΘΙ Πα Πᾶθ65 ΓὟ 118, 14, υδὶ οἵ, 
84η., οὐ 1 ΟἹ, 8, αὶ γΘΥθουπι 
ἐπολιόρκησαν εἰ ἀπανίστανται 
Βαθιδούαπι ἰΐδ ΔΙ ρΠ}Π οαύατη δῖ, 
αὖ βίτηα! τοὺς προτέρους χιλίους 
ΘΟΠΙ]θοἰαίαν. Ἐγαβίγα (1455. ὁρ - 
Ῥοπὶς ἐπανάστασιν ἴαοίαπι 6558 
ΠΟ 80 ππΐγουβα ΘΔΙΠΙ ΟΥ ΠῚ Οἷνὶ- 
ἰᾶῖ6 βεὰ ὑπὸ τοῦ δήμου (21, 
ὉὈὶ οὗ, 84.); Π8ΠῚ δὶ αυἱϊ ᾿πύθν 
586 (ἀλλήλοις) ΒΘ απ θὴ τπο0- 
νϑηΐ, δι ΟΠ ρᾶγίθ δοπίθη- 
ἀἸϊοπθ ΠῚ ἤδυϊ 6Χ 86 ἰῃίθ] ραν, 
Οαοά Φαίεηι Α. ἀ6 Υὶ εἴβοῃ (ϑοιθά. 
οὐἶι. 217 544.) ἐπαναστήσαντες 
αὐτούς οοπϊεοὶϊ!, πο ΒΟ απὶ 51:- 
Ῥουβθάθιηιβ οΧ ᾿ποβέγα ᾿πέουρυθ- 
ἰαϊϊοηθ ἤδὺ ψϑυθΟΓ ἢ τηυίᾶ- 
(0Π6, 568. οἰϊδπι ποὴ οἵ περὶ 
τὸν Πείσανδρον πρέσβεις, δα 
4ὸ5 ἐπαναστήσαντες τείεγίαγ, 
Χο αν υπιηΐ ΒΘαΠ ΟΠ ΘΙη, 588 ἔδοία 
65 μετὰ ᾿4ϑηναίων οἵ ἔτυχον 
ἐν τρισὶ ναυσὶ παρύντες (21). 

8 4. ἐν σφίσιν αὐτοῖς, 
πύου 56: Οὗ δἄπ. ΙΝ 26, 9. 
ΞῊΞ ἐσκέψαντο ἀξ οδε 
τ ΒΘοῦΘ ἰπίθυρυοβ ἐσκέψαντο νοὺ- 
τ δύ τα ΘΓ ἢ, Αὐϊβεα, {01 
Ῥ- 249 ἐσκέψαντο μεταστῆσαι 
πρὸς ἑαυτοὺς τὴν πόλιν. Ηε5γ- 
ομϊα5. ΠοΟ ἾρΡ50 ἔονβιίδη εχ ἰ060 
ἐσκέψαντο᾽ ἔγνωσαν.“ ΑΙΌΥ. ἔϑί 
ΕἸ ΡΠᾶ815. ἃ Ροτγίο τϑοία βαρ παίᾶ 
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τ 3 ΄ “ 

οὐκ ἐπιτήδειον αὐτὸν εἶναι ἐς ὀλιγαρχίαν ἐλδεῖν), 
αὐτοὺς δὲ ἐπὶ σφῶν αὐτῶν. ὡς ἤδη καὶ κινϑυ- 

’ ς - ΓΣ ’ Α 9 , ε 

νεύοντας. ὁρᾶν ὅτῳ τρόπῳ μὴ ἀνεϑήσεται τὰ 
» ᾽ 9 ’ 

πράγματα, καὶ τὰ τοῦ πολέμου ἅμα ἀντέχειν, καὶ 
ἐσφέρειν αὐτοὺς ἐκ τῶν ἰδίων οἴκων προϑύμως 
χρήματα καὶ ἤν τι ἄλλο δέῃ, ὡς οὐκέτι ἄλλοις ἢ 
σφίσιν αὐτοῖς ταλαιπωροῦντας. 

04. Παρακελευσάμενοι οὖν τοιαῦτα τὸν μὲν ἐξ ἡ ττε!: 
, ρος μ 

1Π{πίσανδρον εὐθὺς τότε καὶ τῶν πρέσβεων τοὺς ᾿ϑήνας ἀπο- 
΄ , ᾿ -", -ι Ξϑ ἡμίσεις ἀπέστελλον ἐπ᾿ οἴκου πράξοντας τἀκεῖ, Ἐπ ε τ: 

" τ - , ; ΑΨΈΡΟΝ ἐεἰτρέφη 
χαὶ εἴρητο αὐτοῖς τῶν ὑπηκόων πόλεων αἷς μι δὲ ἐς τὰ ἐπὶ 
προσσχῶσιν ὀλιγαρχίαν καϑιστάναι" τοὺς δ᾽ ἡμίσεις Ὁ ΠΣ τὰ 

ἄσω  ξυμ- 
ἐς τάλλα τὰ ὑπήκοα χωρία ἄλλους ἄλλῃ διέπεμπον. βάντα, ἥπερ - 

Οᾶρ. 064. 81. 

γορθ5 σχεπτόμενοι, ἷ. 6. τὰ 
πράγματα σκοποῦντες ἔγνωσαν. 
- ἐᾶν, το 55 ἘΠῚ ἴδ οοτο, Οἱ. 
δάη. ΠῚ ᾿4, 3 - οὐκ ἐπιτή- 
δειον αὐτὸν εἶναι. Ουοά 
5101 ρυϊναῖπι Β.ΠΊΠῚΠΠῚ ΙΟΟΘΙΠῚ 
Ρεοίδγεῖ, γε ΠΊ6η8, ᾿πῃ οίθῃ8, ἴπ- 
Θοπβίδηβ δϑϑοῖ, -- αὐτοὺς δὲ 

κινδυνεύοντας. Εχ- 
ΒΡεοίδνοὶ5 αὐτοὶ δὲ... κιν- 
δυνεύοντες. ,,3ε8 αὐτούς ΒΌΤΝΙ 
Ροϑυΐββ6, νἱάδίαγ, ααΐα ἴῃ ἐσκέ- 
ψαντο ἐᾶν ποιῖο γοῦθὶ χρῆναι 
ἴποῖαϑἃ Ἰαιοι.ς ἀο0611. Αὑὐΐ εχ 
ἐσκέψαντο πηθηῖθ ταρϑίθμ πη) 
ἔδοξε. -- ἀνεθϑήσεται. Βδοιο 
Ροτγι. τ αϊψίθτ πα, π|8]6 
Ηδ85. ρενἀθτγθπίατ, - τὰ 
τοῦ πολέμου ἅμα ἀντέ- 
χειν, ἴῃ γΘθ 5 ΔΙ] οἷ5 Ρ6τ- 
ἀυπταγθ. ὕππὶ ρἰογαπιαιθ ἱπέργ- 
Ῥτδίθηϊιν γ6 5. Ὀ6}} 1085 5ι1|51]- 
Πετο, ἀνέχειν οοῃϊδοογιηῦ Βεἶβκ. 
εὐ ΒΙοοπι, θὰ βυδποπαϊ Υἱπὶ 
τηθάϊαπὶ ἀνέχεσϑαι Πιᾶθεί οἔ 
ἐππθπἀδιῖοπθ ΟΡ5 ΠΟῚ εβί, ὶ τὰ 
τοῦ πολέμου ποη οίθοιϊ, 568 
ΓΘ αι ΟἢἾ8. ΔΘ. 6586 βίδια  Πλι15, 
408}15. οὔτ δοάθη νοῦθῸ ἰπῃοίι8 
εβύ δρυὰ βεγοὰ. Ὑ1 ὅ8 οὐκ 
ἀντισχόντα ... τὸ ῥέεϑρον. 

προσσχῶσιν δι. 
(855... τϑα αὶ προσέσχωσιν, τἰδὶ «υοὰ ἴσχωσιν ατ. Β. 0. 

, προσέσχωσιν Πι ἢ ΡᾺ]. 
ἘΡΕΟΜΕ, 

Οὗ, 80, 7 τἄλλα ἐκέλευεν ἀντέ- 
ειν. 
ΟΡ. 64. 51. ἡμέσεις. Τῃ 

Αὐυρ. δὲ πιᾶ]ὶῖα αυϊθυβάδπι [1 Γῖ5 
ἡμίσεας. .»ἹΠοΤη85 αἰοῖς Ποο πο- 
ΤΗΘη ἷπ δοοιιβαῖῖνο Ρ]ΌΓΑ] ἰδ 
τη880. 4υ8ΠηῚ ἴθιη. ρθῆ. αἰγϑαὰθ 
ἔοττηᾶ οἴευτὶ οἵ ὃχ Ποο Ιοθο 
αἴεσγι τῶν πρέσβεων τοὺς ἡμί- 
σεις, 8 ὁ. 8 τὰς ἡμέσεας [βυπο 
ἡμισείας, νἱὰ. 54, 8, 8] τῶν 
νεῶν. Αἀᾶῖϊι ἰαπιεα: κάλλιον δὲ 
τὸ ἀσυναίρετον. ϑεὰ τιυνϑιϑ 
ΤΗυο. ΙΝ 42, 4 τοὺς ἡμίσεις 
αὐτῶν." Τ)λ αἷς. Επίδπη ἀε Χρηο- 
ΡΒοπίθ ἔα]! υηθιγ ͵α55, δα ἢ. 1. 
οἱ Μίδιῃ, ατ. 8 119, 4: πᾶτὶ τοὺς 
ἡμίσεις Ἰοσῖταν ̓ δρυὰ ἶΧεϑη. ΑηΔΌὉ. 
ΙΝ 2, 9. γι. 5.67. 8», 04: 
22, 234 Αρ-: 2, : ἐπ ἴῃ. ΡΙδί. Ιερς. 
τῦθε. 94θ8. 9484. ὙΠοΙηᾺ5 Βαυᾷᾶ 
ἀυθῖο οοηαάϊι Ποχίομαβ ἡμίσεος 
εὐ ἡμίσεα, 4886 δρυᾶ ΤᾺ 6] 10 65 
θη ἤδοῖ!α οομ γι ηαΓ. --- ἀπέ - 
στελλον. Ὥδ ἱἐπηρογίθοίο νἱᾶ. 
δάῃ, 1 26. 1, Υ 21, 1. -- ἐς 
ταλλα τὰ ὑπήκοα. ΒΕΚΚ. ἔς 
τ᾽ ἄλλα 5ουρβὶς. σομητηδία. Ροδί 
διέπεμπον ροβῖίο. ϑεὰ 516 πὸ- 
6886 6556ΐ τὰ ἐπὶ Θράκης ποι 
ἴηίον τὰ ὑπήκοα ἔπϊ556. 
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τῆς δημοχρα- χρὴ “ιειτρέφη, ὄντα περὶ Χίον, ἡρημένον δὲ ἐς 5 
ΤΟΝ ἐπὶ Θράκης ἄρχειν, ἀπέστελλον ἐπὶ τὴν ἀρχήν. 

σταται. χαὶ ἀφικόμενος ἐς τὴν Θάσον τὸν δῆμον κατέλυσε. 
καὶ ἀπελθόντος αὐτοῦ οἵ Θάσιοι δευτέρῳ μηνὶ 8 
μάλιστα τὴν πόλιν ἐτείχιζον, ὡς τῆς μὲν μετ᾽ 
᾿Αϑηναίων ἀριστοχρατίας οὐδὲν ἔτι προσδεόμενοι, 
τὴν δὲ ἀπὸ “ακεδαιμονίων. ἐλευϑερίαν ὁσημέραι 
προσδεχόμενοι. καὶ γὰρ καὶ φυγὴ αὐτῶν ἔξω ἦν4 
ὑπὸ τῶν ᾿ϑηναίων παρὰ τοῖς Πελοποννησίοις, 
καὶ αὕτη μετὰ τῶν ἐν τῇ πόλει ἐπιτηδείων κατὰ 
κράτος ἐ ἔπρασδε ναῦς τε κομίσαι καὶ τὴν Θάσον 

ἀποστῆσαι. ξυνέβη οὖν αὐτοῖς μάλιστα ἃ ἐβούλοντο, 
τὴν πόλιν τε ἀκινδύνως ὀρϑοῦσϑαι καὶ τὸν ἐναν-- 
τιωσόμενον δῆμον καταλελύσϑαι. περὶ μὲν οὖν 
τὴν Θάσον τἀναντία τοῖς τὴν ὀλιγαρχίαν καϑιστᾶσι 
τῶν ᾿Αϑηναίων ἐγένετο, δοκεῖν δέ μοι καὶ ἐν ἄλλοις 
πολλοῖς τῶν ὑπηκόων σωφροσύνην γὰρ λαβοῦσαι 

“ιοτρέφη γ6] “ιοτρεφῆν οοἀὰ. Οἱ, 54. ΨΠ 29, 1. ΠΙ Τό, 1. 
8 8. ὅση ἡμέραι γαι. 
8 4. φυγή τε ἦν αὐτῶν ξξω δαὶ. 
καὶ αὐτὴ αι. τ. 
8. ὅ δοκξῖ ΟΠΊΠ68 ργϑθίοῦ Ναί, Μιᾷ. δάη. ὙΠ 87, ὅ. Βθοίβ 

ἘΓΙ͂ΖΒ6 ἢ, δὰ Τιποίδη, Ὁ. 26: ,,α πη. ἀἰβδίάθηὶ οοάΐοοβ, πθαιο δοκεῖν 
ηθ0 δοκξδῖ ρνυδθοῖριιθ ἀθθθὶ ρίδοθῦθ, 564 τηομ απ θΠ ΟΥ πὶ ο αν (ἃ 85 
Ροπαριδηᾶα οϑβί, 

8. 2. Ζιειτρέφη. Ιάδπι γἱά6- Ἦδᾶβ8. αὖ τοπὶ ἤο]ἰοϊίον ρ6- 
ἴα 6556 αἱ ὙΠ 29, 1 τηϑπογαίαυ, 
-- »ῆπμῃο θη Πρ ἢθπὶ ραΐο ΠΙϊ απ 
ΝΙοοβίγαι, αὶ] ΑὉΠΘηἸ Θη ϑίαπη ργδθ- 
τοῦ {Π]18 ὈΙΠΓ6Ρ 1118} (να. Τππο. 
ΠΙ| τῦ, 1. ΓΝ ὅ8, 1. 119, 2) δὰ 
Μαιιπδᾶπι ὁοοιιθιιογΆι, ἐς ἄταερ. 

δὲ 4͵ φυγὴ αὐτῶν. .. 
ὑπὸ τῶν ἐρδατε δε 6110], 
φυ άδες αὐτῶν... πεφευγότες 
ὑπὸ ᾿᾿᾿ϑηναίων. ες ποὺ ἀδὰ 
φυγῆς νοῦοὶβδ νά. ϑοπηοίά. δά 
Χρη, Ηϊβί. αν Ν 2, 9. Βευριηδηη. 
δὰ Ιβοοῦ, Ἄγθορ. Ρ. 172. Μαιῃ. 
αι. 8 429. -- ἔπρασσε ὩΑΩ Σ 
κομίσαι. ,,ϑ'ο πράσσειν ουπὶ 
᾿πηῆη. 4110] δρυὰ Τῆηπο. ποὴ ἰοοϊαν; 
δορδάθηία ὥστε Υ 78." Κταδξ. 
-- ὀρϑοῦσϑαι. Μαϊε Ροτί. οἱ 

γος; πα||ὰ δηΐμῃ [οἱ 85. οἷνὶ- 
ἰδ 15 Τ᾽ ΟΥ̓ ΠῚ δύ ΘΟ ΘΙ οὐαίδ, 
Πεθοὺ 6556 τ: (τουτέστιν 
ἀριστοχρατίαν) λαβεῖν. Ἐπ ἴὰ 
ΒΙοοπιΐ, ᾿πίθυργθίδίαν, 864 θχοιη- 
ῬΠ15. τηϊηΐτηθ ἰάοπαῖβ ἤὰπΠῸ ἸΒῈΠῚ 
ψογὶ ᾿Ππβίγαί. Ἐουβιίαη. ἰρὶταν 
ΒΌΒΡΙΘΟΥ 5 ὀχυροῦσϑαι Ἰοροπάσπι 
6556. ΡΓΟΡίδΥ ΒῈ ΘΓ 5 ἐτείχιζον. 
Βοὰ νογίο: οἰν τα ύοπι πὶ ᾿πτ6- 
σγαπὶ τοϑίϊίαὶ (οἵ, παν, ΤΡΙι. 
ὯΝ 998), ἵν 6... 80 Αὐποηϊθηβίθπτη 
ἱτρουῖο Εἰ γαυὶ. 

8 δ. τῶν ᾿4ϑηναέων. τοῦς 
οϑύ 6588 δθποῖϊνϑ ΡΟ Ιοπ]5, αἱ 
ἀϊοαίαν τοῖς τῶν ᾿4ϑηναίων." 
Ηπᾶ5. Βεοιο. --- σωφροσύ- 
νὴν .., λαβοῦσαι. ,.ῆδο 
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ρ » ’ τὸ αἵ πόλεις καὶ ἄδειαν τῶν πρασσομένων ἐχώρησαν 
΄ - ν 9 ἐπὶ τὴν ἄντιχρυς ἐλευϑερίαν, τῆς ἀπὸ τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων ὑπούλου εὐνομίας οὐ προτιμήσαντες. 

τῆς. Ε ὑπούλου εὐνομίας ΠΊοΠΥ5. Ρ 800 οἱ 561|0]., τὴν ... 
ὕπουλον αὐτονομίαν, ο0αἀ., πἰδὶ απο ΩΝ 6Χχ. βϑηπαΐπα Βουρ πγ 
τῆς 5ετναγίι; ἀθῖπαθ ἀπὸ οἵπὶ Πίοπ. Καῖ. Ε., ὑπὸ οὐπὶ 5610], τοϊϊααὶ. 
ΟΥ, «ἄη. 

ΘηΪ 686 οἷν ἰαΐθ85, ασ86 Ορί(ϊπηὰ- 

{απ γϑρθθδηΐαν ΔΥΌ γῖο, ΡΟ  55]- 
Τατιπὶ 5] ΟΣ θα πίπαγ, Οἵ, ΠΕ 82, 7 
ἀριστοκρατίας σώφρονος προ- 
τιμήσει, ΠῚ θὅ, 8 σωφρονισταὶ 
ὄντες τῆς γνώμης. [Δἀα4. σωφρο- 
νέστερον πολιτεύειν βιιριὰ ὅ8, 8.1 
Οοπίτα ἀκολασία δια θθαίαν 
οἰν! τα 5 ΡΟραΪατῖθα5, Οἱ, ἤεγο- 
ἀοί. ΠΙ 81 [οἱ 5ιιργὰ ΥἹ 89, 5.“ 
Ατη, Σωφροσύνην λαβεῖν 515 
ΤΠ 6 αἸοίαπη οβϑὺ δία τοὺς 
νόμους λαβεῖν ΠῚ 62, ὅ. -- τῆς 
ἀπὸ ΠΥ Οὐ προτιμήσαντες. 
θεὲ ἀπό ΡΓΔΘΡ. οἵ, 8.8 τὴν ἀπὸ 
τῶν “Ἴακ. ἐλευϑερίαν. Ῥνεαοίοτοα 
ὑπό ἴδυνὶ πο ρ05568 6Χ δάπ, 21 
οορσπῃοβοῖζαγ. 6 γοοάρι!]ο ὕπου- 
λος, αἱ ρτορηῖο ᾿νμαιῖπ πη 5 Ρ Ρα- 
γαῖαβ ἴθ ϑθπθοᾶθ νϑυθὶ5 (Ερ. 
ΧΙ Ὶ, 6): πΠοτατῃ, απὶ ἔθ! ϊο 65 
νοοδπίατ, μἰΠἀνἰ τα 85 ἔτούα 
εϑῇύ διΐ σγυᾶνὶβ οὖ ϑιρρυ- 
ταί γι ϑιύϊεϊα γοβροηᾶοί, οἵ, 
ΡΙαι. ἀοτρ, 480. ὅορῃ. ΟΝ. 1896. 
θεη). ΧΥΠῚ 807. ΡΙαι, ΑρΡ65. 82, 
(τ86. 6χ οὐρα, Ἀιοιου ας γα] 60 
Ἰεσιιπιαν τὴν ἐνς ὕπουλον αὐτο- 
νομέαν 118 Ἰπιθγργοίδη αν, αὖ πο 
ἐλευϑερία ορροπαιιν αὐτονομίᾳ, 
568 ἡ ἄντικρυς ἐλευϑ'ερία τῇ 
ὑπούλῳ αὐτονομίᾳ. Βοὰ [411ὰ- 
ὁοπὶ αὐτονομίας 5ρθδοΐοπι ΑἸΠ6- 
Πΐθη565. 50 οῦϊβ οἷν 4 {105 ὁ0Ὁ- 
1} 1556. π6 ἰθνιββδίηο ααϊάοπη ἰπ- 
ἀϊοῖο δηΐθα βἰβηϊποδίατη οϑί. Αἱ 
αἸοίαπι οϑύ δηΐθα ἦθ 5010 ρϑποο- 
ΤῸΠῚ ἱπΊΡ θυ ἴῃ 11Π18 ἰηβιϊ θη, 
απο [ἰδ ἀριἰβοίηθ εὐνομίας 
νοοᾶθι!ο ποίδίιν, Αοοθαϊν ᾳαοὰ 
γροθρίαιη ϑβουὶρίθγαπι ΠΙΟΠΥΘΒ11 
δποιοΥ 85. ἐπϑίαγ, οαΐτι5. ΠΙΘιη τα 
πον 8. σοαϊοῖθιι5. Οπηηΐθι18. Π1 115 
ΒΦ ΘΟΌΪ5 ΔΗΠΑΌΪΟΥ οϑέ. οἷ ΘΠ ΠῚ 

Ρ. 800: οὕτω σχηματίξει τὴν 
φράσιν" σωφροσύνην γὰρ λα- 
βοῦσαι αἵ πόλεις καὶ ἄδειαν 
τῶν πρασσομένων ἐχώρησαν 
ἐπὶ τὴν ἄντικρυς ἐλευϑερίαν, 
τῆς ἀπὸ τῶν ᾿᾿ϑηναίων ὑπού- 
λου εὐνομίας οὐ προτιμήσαντες. 
οὗ μὲν γὰρ ἀκολούϑως τῇ 
κοινῇ συνηϑείᾳ σχηματίξοντες 
τὴν φράσιν τῷ τὲ ϑηλυκῷ 
γένει τῆς προσηγορίας τὸ ϑη- 
λυκὸν ἀντέξευξαν μόριον τῆς 
μετοχῆς καὶ πτῶσιν τὴν αἶτι- 
ατιπὴν (ἰΐϊὰ οοἸ]οοαπάϊιπὶ 6556 
Ῥαϊάπιιβ. ῬΓῸ τρδα ἃ ΒΡ ΡίαΡα 
μόριον καὶ πτῶσιν τῆς μετοχῆς 
τὴν αἰτιατικὴν, αποπίαπι ἀδ 
δοοαδαίϊνο Ῥαγιοῖρὶϊ, ἀαὶ π}}ὰ8 
δδί, Β6ΥΠ]0 6588 ΠΟ ρΡοίαξί, ,.564 
ἀε οἶτιθ ἔουπια [θυ ! ] 8) ἀντὶ 
τῆς γενικῆς ἔταξαν τὸν τρόπον 
τονδε᾿ : σωφροσύνην γὰρ λαβοῦ- 
σαι αἵ πόλεις. καὶ ἄδειαν τῶν 
πρασσομένων ἐχώρησαν ἐπὶ τὴν 
ἄντικρυς ἐλευϑερίαν, τὴν ἀπὸ 
τῶν ᾿ἀϑηναίων ὕπουλον εὐνο- 
μέαν οὐ προτιμήσασαι. εἰ δὲ 
τὰ “ἀρσενικὰ τοῖς ϑηλυκοῖς 
συνέταττον, ὥσπερ οὗτος πε- 
ποίηκε, τὰς γενιχὸς ἀντὶ τῶν 
αἰτιατικῶν πτώσεων παραλαμ- 

βάνοντες, σολοικίζειν ἂν ὑφ᾽ 
ἡμῶν λέγοιντο, δΧ 4105 γου- 
Ὀ16. οἰ ββ᾽ π16 ΘΟΡ ἢ ΟΒοἰττιν ᾿Ρ 511ΠῈ 
Ὀ᾽οπγβίππι τῆς. .. ὑπούλου 
εὐνομέας Ιοοῖθβο πρᾶθ ἰνᾶποὸ 
ΒΟΥ Ρ γα ΠῚ οἷ [ἰργαν 158. {γθὰϊ 
ῬΟ5586. [πηπλουῖϊίο ἰαηγθη 1Π|6 ΤῈ, 
Ρτορίου {ΠΠῸσὶτπη ἢ ρθη Ϊν ἈΤὴ 
νἱἰαροταῦ. ποὴ ἰμίθ!!θρ 68. νῖηι 
Ιοουιιῖοηϊ5 οὐ προτιμήσαντες. 
Ηδηο δηἰπὶ ἰά 6 πὶ νά] θυ αἰᾳὰ οὐ 
φροντέσαντες ἴ[ι]8 ΘΧΘΠΙΡΠ 5 60Π)- 
ΡΥοθδίαγ: Α650}}Ν. Αβ. 1673 μὴ 
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οὐϑὼ την τ θὅ. Οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Πείσανδρον παραπλέον- 1 
ἑταίροις προ- τές τε, ὥσπερ ἐδέδοκτο, τοὺς δήμους ἐν ταῖς πό- 
᾿ τὴ οὐ ίους 2 " ἜΝ ἔστιν ΡΣ χωρίων. καὶ 

φόνος. περὶ χ [ἂν φισιν αὐτοῖς υμμάχους ἧκον 

πο ἐς τὰς ᾿᾿ϑήνας. καὶ καταλαμβάνουσι τὰ πλεῖστα 3 

γίγνεται 16. τοῖς ἑταίροις προειργασμένα. καὶ γὰρ ᾿ἀνδροκλέα 

705: τέ τινα τοῦ δήμου μάλιστα προεστῶτα ξυστάντες 

τινὲς τῶν νεωτέρων χρύφα ἀποχτείνουσιν, ὅσπερ 
καὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην οὐχ ἥκιστα ἐξήλοθε, καὶ 
αὐτὸν κατ᾽ ἀμφότερα, τῆς τὲ δημαγωγίας ἕνεκα 
καὶ οἰόμενοι τῷ ᾿Δλκιβιάδῃ ὡς κατιόντι καὶ τὸν 
Τισσαφέρνη φίλον ποιήσοντι χαριεῖσϑαι, μᾶλ- 
λόν τι διέφϑειραν᾽ καὶ ἄλλους τινὰς ἀνεπιτηδεί-- 

ους τῷ αὐτῷ τρόπῳ κρύφα ἀνήλωσαν. λόγος τὲ 8 
ἐκ τοῖ φανεροῦ προείργαστο αὐτοῖς ὡς οὔτε μι- 

Ρ. θῦ. ὃ 1. ἦλθον οπιπεβ Ῥυδοίεν. Ναί. 
ῷ, ἀνάλωσαν οοἀά. Ῥτδοίον ἠνάλωσαν Ἰ 
8. προείργαστο ρΡ᾽. πι..) προσεέργαστο νυ]δο. 

Οὗ, 54.1.18, 3. 
ΟΝ, 5. ΥἹ 81, δ. 

ΟΥ «ἅμ. 

προτιμήσῃς ματαίων τῶνδ᾽ οοἰϊεοίίνιπι πόλεις ῬοΞἰίο οἵ, 841. 
ὑλαγμάτων, Επν. ΑἸο, 1061 τῶν 11. Νοη ΠηΔ 615 ἴᾳβῖ6 ααδπὶ ρθη. 

ἐν ᾿Αδμήτου κακῶν οὐδὲν τῆς . .. εὐνομίας ᾶπο ἀποαπ8 

προτιμῶν, Μεά. 843 οὐδὲν προ- 5ι{πο{π ΓΔ 1 δα Εϑηβαπὶ ἰδοίδηη 
τιμᾷ μηχανήσασϑαι “τέκνοις, γδρυθ μην ὈΙοηΥ5., 
Αὐβίορι, Αοι. 27 εἰρήνῃ ὃ σδρ. 81. ὥσπερ ἐδέ- 
ὅπως ἔσται προτιμῶσ᾽ οὐδέν, δοκτο. Νά. 64, 1. 
Άδη. 088 προτιμήσαντά τι τυπ- 8. 2. ᾿Ἀνδροκλέα. 06. 60 

τόμενον, θδδ ἐπεὶ προτιμᾷς γ᾽ νἱὰ. [ΡΙαΐ, ΑἸο. ὁ. 19 61] Βαμηκ, 
οὐδέν, ΡΙαι. 888 οὐδὲν προτιμῶ ἮἘϊδι. οὐἶῦ. οταῖ. σ᾽. ρ. 128,“ 
σου, (Π6ῃη051}}.} ὙΠ 16 ἀποστό- Κιταθδ. -- χγαριεῖσϑ'αι. Ῥοτί. 
λους ἀποστέλλειν βούλεται καὶ 
δαπάνας οὐ μικροὶς δαπανᾶν 
εἰς τοὺς «ιατὰ ϑάλατταν. κιν- 
δύνους, ὧν οὐδὲν προτιμᾷ. Οὗ, 
Βα 5. ν. Βδοίθ ἰσιθῦ 5080]. 
ἰρβᾶπι ΠΊοη. Ἰδοιϊοποπι [ὸ ἰηίθυ- 
Ρυθίαίιθ. 6δύ: “εὐβουλότεραι γὰρ 
γενόμεναι, αἵ πόλεις ἐχώρησαν 
ἐπὶ τὴν ἄντικρυς ἐλευθερίαν, 
τῆς ὑπὸ τῶν ᾿᾿ϑηναίων ὑπού- 
λου εὐνομίας οὐ φροντίσαντες" 
τοῦτο γάρ ἐστι τὸ προτιμή- 
σαντες. Εχαυϊδίίογοπι ἰοουίο- 
ΠΘΠΊ ΠΥΡῚ ουγουϊ δ ΘΟΥΓΘούαγ8 8 
ἀθθοῦὶ πη ηἶτηθ δύ ογθαϊθῖ]6, 6 
τπαβοῦϊπο προτιμήσαντες ροϑί 

ει Ηδαβ. πιᾶϊθ δὰπὶ συϑυϊζιοα- 
ΡΠ ΡΓῸ 56 στα σαί - 
γ 08. -- μᾶλλόν σε. Ὁ ἄπ; 
149. ---ἀνεπιτηδείους᾽πὶ- 
τπιϊοοβ. Οἷι 48, 2. θ4, 4. 
5: λόγος πα βες προεέρ- 

γαστο αὐτοῖς, ογϑαίϊο ΡΡδ6- 
Ρᾶν αἰ ᾿ἰϊ5 οτδαί, φυοᾶ τοβρὶ- 
οἶα δά ϑυροιῖβ προειίργα-ς- 
σμένα, ταὶπιιβ Ἀρία 0015. νἹἀ θίαγ 
Ιθοῖϊο προσείργαστο. Ἐταδβίνα 
προείρητο Ηθυν. δια, Τῇυο, 
Ρ. 107. ες ἐκ τοῦ φαν. νενθῖ5 
οἵ; τ-δάη. Γ.51:, 2.; -- ὡς οὔτε 
μισϑοφορητέον ΕΣ 
στρατευομένους. οἷα εδί: 
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εἴη ἄλλους ἢ τοὺς στρατευομένους, 
᾿ » ΄ Ἃ οὔτε μεϑεκτέον τῶν πραγμάτων πλείοσιν ἢ πεντα- 

κισχιλίοις, καὶ τούτοις οἱ ἂν μάλιστα τοῖς τὲ χρή- 
μασι καὶ τοῖς σώμασιν ὠφελεῖν οἷοί τε ὦσιν. 

1 600. Ἦν δὲ τοῦτο εὐπρεπὲς πρὸς τοὺς πλεί- τῶν μὲν ἕταί- 
ους, ἐπεὶ ἕξειν γε τὴν πόλιν οἵπερ καὶ μεϑίστασαν 
ΕἾ ᾿ιν, ΄ [κέ 

ἔμελλον. δῆμος μέντοι ὅμως 
τοῦ κυάμου ξυνελέγετο᾽ 

ὅαρ. 66. 8 1. 

ἐβουλεύοντο δὲ οὐδὲν 

μεϑίστασαν ψαῖ. εὐ 418 4] ἱτπηη πᾶγδηῖ 
ΨΘΡΙΘΗΒ, ΡΘΙΪ αὶ μεϑιστάναι νε] μεϑιστᾶναι, πἰδὶ αποὰ ραποὶ ἀοίο- 
τίοτοβ. καϑιστάναι. ΟἿ αἀῆ. 

ἐβουλεύοντο αι. Τι. Ατρ. Ρα]. Μ. (455. ΟἹ. Κ δη., γϑ] αὶ ἐβού- 
λευον. Ετ 48 βϑπδίου θα ααϊάθπι, απἰὶ ΘΟηΒ᾽ Πα ἀδηξ ῬοραΪϊο δίαιιθ 
ΔΟΘΙΟΓΟΒ ΓΟΙῸ ΠῚ ἤΠπηΐ, ππἰξαίι πη 6ϑι δοίϊνα πηι. Βοίθουιαν. ἰαπηθη ἢἶο Π0Ὸ 
νΘΓΒῸΠῚ ΠῸΠ 8 50111ΠῚ 56 ηδίι μη, βϑὰ οὐδ δά ρορυϊαπηι, οἰβὶ ἀθ θὸ 

4αοαυδ ΘΟΠ Βα Δ η16 ἰπέογά πὶ δοιίϊντπι Ιορ αν, τῷ ΨΙ 18, 6. ὙΠ] 172, 1. 
ΠΕ αν 

ὡς οὔτε δέοι ἄλλους ἢ τοὺς 
στρατευομένους “μισϑοφορεῖν, 
501}. μισϑὸν παρὰ τῆς πόλεως 
λαμβάνειν.“ Αδηϊ. Ροτῖ,, 4αϊ 
ἔδιβατη. δχρ θαι 6 ΠῚ] δ8]]ΟΓΙΙΠῚ 
δἀάϊο, ον Αοδοῖα5 σϑοίθ οθηβοί Ποὺ 
ΡΘΡΐποτθ δὰ πιθροθάθμι, 48 Π| 
τη ο βίγαι 5 [Π05 πη8 18 ποίηἰ Πᾶν ΤΙ, 
νἱἃ, ΒΟΒοοπι. ἈΑπεέΐαα. ἴὰγ. ΡΒ], 
Ρ- 810], 5θπδίι5, ἱπάϊοαβ. οἱ ρο- 
ῬΡυΪὰ5 ΑἸΠΘηΪ5 6 ἰαἀ οὶ 5, οοῃίοηϊ- 
θὰ5 οἱ 4115, 486 ΡῈ] Ϊο6. 5 6- 
Ὀδηΐαν, ἔογεθαηΐ, ἀθ αὐὶθὰ5. Ατὶ- 
βίοι. Ροϊϊί. ΨΙ 2, [Χβϑη. Ηΐβι. 
ΘΟΥ. 11 ὃ, 48.] Οἵ, ἱπῆνα 67, 8 οἱ 
609, 4.“ υκ. Μιά. Βοροκῃ, 
Οεο, οἷν, ΤΡ. 818 544. 3527 544. 
8386. ϑομόθμ. 1, ἀ. Ρ. 809 54. 
» ΘΌΒθρν δ ΑΌΥ. πηυϊαία 8 ΒΥ αΆΧΘΟ5 
ΘΧΘΠΊΡ πὶ ἰπ μεσάϑοφ. ουτη δοοῦδ. 
εἱ μεϑεκτέον οαπὶ ἀδί.: {Ππᾶ 
γϑοϊνθηάυτῃ 18 [αὐ ἴδοὶς ΡονιαΘΊ. εἶ 
Βεοκ. Οἵ, Μαίῃ. ὅτ. 8 447, 
ΑΥ ΕΘ ΠΡΟ, 12. 1ς -- μεϑ' 
ἑκτέον τῶν πραγμάτων.Τ' ἃ 
πράγματα 85ᾶερα ἀ6 τεἰραθ }}- 
οδ86. δδἀπιὶηἰβιγαίΐοη θ ἀϊοὶ 
οοπδίαί. Μιὰ. Καθ. δὰ Ῥίοη, 

284 οἱ 2609 οὐ ϑιριᾶ δάη, 
ΠῚ 28, 1, Ιὰ τυγϑὰβ ἀθ ἐθ5 
ΤΉ]Π10 115 580 ἀοτηϊπαίϊοπο {τοίη 

ΤΥ̓ΡΔΠΠΟΡΕΠῚ μεϑέξοντας τῶν 
πραγμάτων Ἰοσὶ Χευ. Ηϊδί. 6τ. 
11 8; 18 δὐποίαι Ατη. 

σᾶρ. 06. 81. ἦν δὲ τοῦτο 
ἐνν ἔμελλον. ,,ϑθηβα8 δϑὶ Ηἶο: 
ΒΡΘΟΪΟΒαπ οὐαί ἢοο οοπη- 
ΘΗ απ, 4πὸῸὺ0 ΡΙΘθ 6 πη ἰη- 
ἀποοτθηΐί; δαάπιὶηΐ βίγ δυο 
ΘΠ] ΓΟΙΡΟΒΙ δὴ νοὶο- 
θαπὺ ἰάθη, ααἱ οἷὰ5 ἔοτ- 
ΤΠ} ἃ ΠῚ Πηπιἰϑίι γὶ ογϑηΐ,. Νοαμ- 
48Π0 ἰρίταν αυϊηα1}65 τη }}}6 οἷν 65 
πη ρ ΘΥΙ ραυέϊοῖρ 65. ἔδοθγα πηθαϊία- 
Ὀδηίαγ; 41ὸ5 4 ἰὰπο 5[δι.Πι 
ῬΟΡυϊάγθπη. δνουίθραηὶ Ππαυᾶαιὰᾶ- 
αὐ ΠῚ 56 γῖ0 εἰΐσοιθ οοοσϊαθδηί. 
ΝΟ. 90: 5901 95: ΘΟ ΟΝ τς 
Κταθρ. δα ὈΊοη. Ῥ. 8512. Ῥαυῖίον 
Ἰϑίταν ἐπεὶ -- γέ ἀϊοίαπι δϑὺ αἵ- 
46 ἼΙ 80, 2, αἱ] οἵ, δή. Ἕξειν 
τὴν πόλεν ἰάδτη 65: δίαιο ἔχειν 
τὴν πολιτείαν 14, 8; δὰ μεϑέ- 
στασαν, ἱπηροτῖ. ἀθ οοηδία, 5058 - 
ἀϊοηάιιπὶ δβί τὴν πόλιν δἰᾳὰδ 
μεϑιστάναι τὴν πόλιν 5ἰτη τον 
ἰερίπηυβ 48, 4. ΒΕΥαβίγα ἸρΊ τα 
πολιτείαν ΠΕ ΓΟΒΟΥΙθΘΥΘ Ἵνα 

ἤδευν. 1.1, -- βουλὴ ἡ ἀπὸ 
τοῦ πὸ θυ .» ἢϊο βϑηϑίιιβ 
ΟΠ ΠΟΓ πὶ ἴαϊν νΊΓΟΓα ΠῚ, 56 
ἀϊοιυδ, αᾳυοα [ἀθὰ5 δὰ βογίεβ δὰ- 

ρῶν 
καὶ ϑρασύ- 

ἔτι καὶ βουλὴ ἀπὸτης, τοῦ δὲ 
β Ἶ ἣ δ δήμου κατά- 

δύναμις 

9. πληξις καὶ 
ὑποψία. 
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τι μὴ τοῖς ξυνεστῶσι δοκοίη, ἀλλὰ καὶ οἵ λέγον-- 
τες ἐκ τούτων ἦσαν καὶ τὰ ῥηϑησόμενα πρότερον 
αὐτοῖς προύσκεπτο. ἀντέλεγέ τε οὐδεὶς ἔτι τῶν 3 
ἄλλων, δεδιὼς καὶ ὁρῶν πολὺ τὸ ξυνεστηκός᾽ εἰ 
δέ τις καὶ ἀντείποι, εὐθὺς ἐκ τρόπου τινὸς ἐπίτη-- 
δείου ἐτεϑνήκει, χαὶ τῶν δρασάντων οὔτε ζήτησις 

οὔτ᾽, εἰ ὑποπτεύοιντο, δικαίωσις ἐγίγνετο, ἀλλ᾽ 
ἡσυχίαν εἶχεν. ὃ δῆμος καὶ κατάπληξιν τοιαύτην 
ὥστε κέρδος ὁ «ἡ πάσχων τι βίαιον. εἰ καὶ σιγῴη, 

ἐνόμιζε. καὶ τὸ ξυνεστηχὸς πολὺ πλέον ἡγούμενοι 8 
εἶναι ῇ ὅσον ἐτύγχανεν ὃν ἡσσῶντο ταῖς γνώμαις, 

προυσμπέπτετο εοοαά. Ετηεπά. Βαπον. Οἵ, ἘἸτη5]. δα Ἐὰν, Ηδγδοὶ. 
148 εἰ Βαυϊη. τ, πηᾶχ. ΠΡ. 292 οα, 2, 

8. 9, 
ὃ ὃ: 

ἐτύγχανεν ὄν ρεῖ ἦν τϑάδοτοι. 

τεϑνήκει γαι. 

ὃν 1. εὐ ἴῃ τηᾶγρ. οὐπὶ γρ. [πιρᾷ, 
τοιϊααΐ οοα4. ὃ ἦν, 4086 'π (485. 

ΒΙΡασδγαπί, ἰἰὰ αἴ, οαἱϊ 410α. ονιϊ- 
δἰβϑεί, ἰἴβθ Βοπουΐϊβ θΘ ποιοίη ἃ 
ΒοΥΐ6 δοοὶρουδί, οἂἱϊ ηἶστα, γϑρ]- 
5811. “ΚἈΞ ἘΠ Ἔξ » πρα 69, 4 

ἐπέστησαν τοῖς ἀπὸ τοῦ κυάμου 
βουλευταῖς. Νοι 5οαμῃ ῃΐο 56η8- 
105.) 564. οὐἶδπη 41} τηδρὶ βύγαίι5 
Βουίθ ἰοσθθδηίαν. ΚΝ. θα κ. Ὑ]α. 
Ηεντη. Απί. ΡῈ]. 8. 112, 1 εἰ 
149, ῷ. , ἀπὸ χυάμου--κυαμευ- 
τὸς, αἱ ο81 αρυιὰ Χεη. Μεπι. 1 
2, 9. Βαυ. Βίπρσαϊανὶ5. 00116- 
οἶνθ Ῥοβίίιβ οβί, αἱ “ἀρυά Τιαῖϊπο8 
αυοαὰθ ποιηΐηᾶ ἴα 8 6, 6 η 118, 
οἰσουὶβ ἰοοὶ οοηβίαί. ΟἿ, δάῃ, 
Ι 4, 2. 

δ 2, δεδιὼς καὶ ὁρῶν. 
6 ϑἰπηὰὶ δυάίοπάο ἕκαστος νἱά, 
αὐϑν 10..1: Νογηϊπδιῖνὶ δα ςΓΘΤη 
Ῥδυιοῖρίογαμι νοὶ δἀάϊίο ἕκαστος 
ΘΟ]]ΟΘατὶ ΡῈ’ ΔΡροβίιοπεπὶ Ραυιὶ- 
ἄνα ἰάθο ροϊιθγιιηΐ, αὐΐα ὦντ- 
ἔλεγε ουδείς ἴάθπὶ δίᾳπε ἀντ- 
ἔλεγον οὐδένες νο] ξυνεχώρουν 
πάντες Ξβοπδηΐί, ἢε καί ἀεπίαθε 
ΥἹΠΣ ἀπ ΠῚ: 10 τὸ ξυν- 
εστηπός. 516 8 8. ᾿ορὰπη Δρρεὶ- 
Ιαί τοὺς ξυνεστηκότας. ΟΥ δάη. 
Π 46, 2. -- ἐκ τρόπου .. 
ἐτεϑν ἥκει. δε Ρἰ ἀϑαπδπιροιῦ, 

σι. 54. ΤΠ 25..ἡς 
ὅσον ΟΤΉ. Τῃ.) ὅσον ἦν Μ. εχ Ἰηϊουρυθίδιῖοπα ΠΡ αΥὶϊ, ααϊ 

ἰάθη αι οοηὶ. Αδπι. Ρογίαβ; 
εὐ ῬΆ]. υὑπαΐᾳαθ ραποίϊβ οἰγοῦπη- 

οἵ. Κταορ. ατ. 8 ὅϑ, 4 86η, 2. 
ΕΧοΠ ρα τοὶ ᾿ηνεηϊαηίαν θΘ, 2 οἱ 
το, 2. Μοῖρα 51 π}}Π[Ππῖὰ Ἰορὶ ἴῃ 
Ὁτοη. 855. ἵγαρτη. 29, 8 ,δα- 
ποίαί Ατη, -- δικαίωσις] ἀντὶ 
τοῦ κόλασις ἢ εἰς δίκην ἀπα- 
γωγή. 610]. Οοηδβθηΐ Ηδγροοι. 5. 
γι ὃ μέντοι Θουκυδίδης πολλά- 
κις τὴν δικαίωσιν ἐπὶ τῆς κο- 
λάσεως τάττει; 564 Πἴο ἴῃ 60 ηἰ- 
τηῖαβ δϑὺ αποὰ τῆ. 5ᾶ86ρ6 ἴδοϊβββ 
ἀἰοῖς ααοὰ 56π|6] ἴθοϊί. Εϑά θη) 
νὶ νεῦθαπιὶ δικαιοῦν ΠΔΟυΐτηι5 
11 40, 4. Οὗ Ηδτοα, 1 100. ΠῚ 
29. ' 92. ΡαΥΟΥ βαθβίδηιϊ ο 
δικαίωσις υϑὶ 5ιπ| ΡΙαί. Ατίαχ. 
14. 6 ἀεΐ, ον. 231. 0455. θ1ο ΧῚ1,48, 
8. 5: Ποῦ δικαίωμα Ρ 0 6 ἢ ἃ Τὴ 
βίσηϊῆοαι ἴῃ ΡΙαι, Πμερρ. 864 6. 
Ῥευρογᾷπι νοοδθα πὶ διεκαέΐωσις; 
αὰοὸ ν6}] 1χΧ8. ΙΧ 8 τϑ05 68ΐ, 
Ῥοδιϊοαη. νοσαΐ θΙΟηΥ8. Ῥ. 194, 
-- κέρδος ...-. ἐνόμιξε] ὁ 
μηδέν, φησί, πάσχων βέαιον 
κέρδος ἡγεῖτο τὸ μηδὲν πά- 
ὄχειν. ὅ568}0)]. 

.] 

8 ὃ. πολὺ πλέον... ῆ 
ὅσον. Οἱ. 81, 5 ΤΣ. τ}: ῆ 
ὅσας. -- σἡσσῶντοταϊς γνώ- 
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᾿ 3 . τ Α » ΓΎΕΙ, ώ . ἊΝ , 

καὶ ἐξευρεῖν αὐτοὶ ἀδύνατοι ὄντες διὰ τὸ μέγεϑος 
» ’ ΄ 3 τῆς πόλεως καὶ διὰ τὴν ἀλλήλων ἀγνωσίαν οὐκ 
τ 3 ᾿ κυ ΠΣ 5 ᾿ ΝΑ 9 Ἀ » εἶχον [αὐτοὶ ἐξευρεῖν] ἢ ἢ. χατὰ δὲ ταὐτὸ τοῦτο 

ςς ἩΡΓΟΒΆΒῚΠ5. οϑύ Ομ Θοίλινα Ρονιΐ, ἐτύγχανεν ὄν, ἀπᾶς 
ΟΥ̓ Ροίαϊς ὁ ἦν, Θυϊη πηΔΡ Β(6᾽ ἐτύγχανεν ὄν ρον ἣν ὀχροκεϊββοὶ 
[ᾳποὰ ἴῃ Μ, ἰρ515 βουϊριουῖβ ψϑυθὶ5 ᾿πβϑυθιπι 651]. Ὅσον αποαῖε 
Τονίαββϑὶβ 'ΙοθῸ σΟΥΓ ΤΠ ρθη 40. αι ι58ΠῚ ΡτδΘΡαϊ, ΘᾺ ΠῚ ΡΥ ΤΠλ ΠῚ ἴῃ ΠηδΥΡ'. 
ἘΧθιηρ αυῖβ, ἃ 410 ἀθοΡαΐ, βουρίατη ἀοἰμάθ ἴῃ τῷ κειμένῳ Ἰἴοοο ΠΟῚ 
500 Ροβί{ιπὶ ἔαϊδϑϑῦ. ΡὰΚ. 

ΒουΡία Βιηΐ, 

αὐτὸ δηῖο ἀδύνατοι οοἀᾷ. αἰϊᾳφιοι ἀφίου ον 65. 
αὐτοὶ ἐξευρεῖν μαθϑηΐ [τς Μαί. 

σῇ δάη. 
ῬΆΠ Αὐο Αὐτοῦ ΟἿ πη: 

Μόοβαμι. Π1.» αὐτὸ ἐξευρεῖν Μ. 855. Ε΄. γθο. π|., σϑίϊααὶ οὐ. Οἱ, δάῃη. 
8 4. τὸ αὐτὸ οἴηηεβ ργδείεν αι, Οἵ. βὰ. ὙΠ 6, 1. 

μαις; ἀ οἰ ϊοϊεθαπί 8 πἰ Πϊ58. 6556 ἀοθοθαῖ, αἰγαμη]ιιθ ρϑΓΙΓΟΓ 
-- ἐξευρεῖν αὐτοὶ, ἰρϑὶ (. ροβϑβῖί, τηδίογθηι οοαά. δαοίοτῖ- 
6. 5Βἴη8. ΟΟΠΙΏΓΑΙΪ5, ΡΘΠ65 405 ἰδίθπι 5θαὶ ριδθϑίαί. ΟἿαββ., υἱ 
τ ΟΠῚ}Ϊ5 τᾶς ροίθβί88) ὕθηὶ 116 ἴδοι, Ῥυθο} ἀαῦ 10. 60 
(.. 6. τοὺς δράσαντας) ἜΧΡΙο- 
γᾶτα. ΟἸδ58. αὐτοὶ ἐξευρεῖν 
Ροβὲ οὐκ εἶχον τοιϊπθηβ ἢᾶθο 
ψεΡθἃ εὐ φιοά βεαυίτιν ἀδύνατοι 
ὄντες ΒΘο παῖς, αὐ πηδηϊ65ῖὰ νοῦ- 
Βογαπι ἀθαπάαπεία το]! αύαν, Νὶ- 
ἘΠ Ομ ΠῸ5. ΠΟη ᾿πίογρυοιὶ νοῦθᾶ ἃ 
586. ἀδηγηδίαᾷ {θυΐϊ (εὐ ρτγοΐδοίο 
ἱπιθυ ΡΥ δἰδπηθηῖο. Ρᾶγαπι, 51.118 
βδαηῖ, Ουΐδ δηΐπι δὰ οὐκ εἶχον 
αὐτοὶ ἐξευρεῖν Ἰητοτρτθίδπαὶ 
οδιιϑᾶ ἐξευρεὶν αὐτοὶ ἀδύνατοι 
ὄντες Δαπουρϑονὶν 9), βεὰ ἰρϑυτα 
βου ρίούθπι, φαΐ πηο ἸΘοι ΠῚ ΠΟἢ 
ῬεΓρο νοῦ, δἰϊοῦ. ΘΟΠΟΙ α51856 
ΒΘη θη Δ να] Δ ΠΊ ἱποθρῖβ558. 
Οἰαβὶ νϑῦοὸ οὐ εἰοὶ δἰ πο) 50 πὶ 
Ἰθυυϊοσαπὶ να, 5οὰ οιϊδπὶ ἰη- 
οοηἀϊταπι ἸρβουΠ] 50ΥΙρΊΟΥΓ ΠῚ 
ΒΘΓΠΊΟΠΘΠ ΟΟγτΐρογο, Εἰ αυ}5 ἴδῃ - 
ἄθιη, αι ααϊάθπὶ βδηδθ τηθη15 
δ. Ποπηο, ἰΐοοὶ ν᾽ οοϊβϑίμηο 51110 
δία! 6Χ ἰθπΊροΓο ρΥΪπΊὰ5 [πη 685 
ἀυοσδί, ἰδπὶ ἱηθρίᾷ δίᾳμθ αθϑυγάὰᾶ 
ΒΟΥ θΘηἀϊ βοοογάϊα αὐἱὰτ ὃ Ναὶ 
αἰ πο" 8. ἐγαὶ ᾿ρϑὶ ΤῊ,, οαπὶ δὰ 
αἰβογερδηΐθη ϑϑηίθηιτῖαθ δχϊ τὰ 
ἀεἰαρϑιβ δβϑοῖ, ἀθίθγθ ἰπὶεϊ νογθἃ 
ΠΟη 50]π| ᾿πῈ1}18ἃ, 56 οιὐΐατη ἰπ- 
το γ  Ὀ ἴα Ὁ Ταπι πη8]6 ΟἸα85, 
ἐξευρεῖν αὐτοὶ τοϊοῖν 5θυνδῃβ 
αὐτοὶ ἐξευρεῖν. Νάπι ΠΠπ4Δ οπι- 
65 ο06α, {δηΐαγ, ΠΟ. ΡᾶγΓβ Οπλϊτ- 
αἰ, Οἷπὶ διιΐθηι δἰτθγ απ ΔὉ- 

Πα χῖπη6. ΘΟΠηΟἴτ5 δβί, αφυοα 5]- 
τὰ ἀδύνατοι ὄντες ἰδηαδ1η 
᾿πα{}16 ἀοϊθά απ 6558. Θθηβθθδί. 
Βεὰ αϑαηάδηϊς ααϊάθιη. αποάδῃ- 
προ ἢδϑθο νϑυῦθᾶ, 586 ποὴ ἰἰᾶ αἱ 
το ογασὶ ργοῦββ ποαπθαηί. ὅν 
Θηΐπη ΠῸΠ αἀἰοϑύιι: ΓΘ πὶ ̓ ρ 51 6χΧ- 
Ρίονᾶτο Ποη ΒΑ 6 δ ᾧ, ΘΟ ΠῚ 
ΠΟΠ Ροββεδπΐ ρΥΟΡύου ΓΡ15 
τηϑοπἰζα ἀπ 6 ἢ οὐ πλὰ {ἃ ΠῚ 
ἰσηοτδίϊοη πη Ρ Αἰίδπηθη 58] 
νογθοῦαπι ΘΟΙ]οοδίϊοποπὶ βρθοίδᾶ- 
ΠΠ118) ββπίθηιϊα 1ἴὰ ἀδουνγῖῖ, 485] 
Ροδι οὐκ εἶχον 5θϑοιίαγιπιὶ 5ἰῖ 
αυοὰ ἰπάθ ροπάθαί, [486 ἢοο 
Θχοϊάἴ588 ΡΥ ὈΠΠ1π|5 νἰάθιαν 6ο- 
416 ἴδοιο αὐτοὶ ἐξευρεῖν Ὁ ἴπτον- 
Ρυείθ ϑαρρίοίαπι 6556. --- δι ἃ 
τὸ μέγεϑος τῆς πόλεως 
καὶ διὰ τὴν ἀλλήλωνὰά- 
γνωσέαν, 4υδηαυὰ πη ΡΓΆΘΡΟΒ. 
διά τεροιίίταν, ἀρ 1551π|6 ΘΟ δ ογθηΐ. 
Νάὰπι ἰπίοῦ 886. ἱρῃηογαηὶ ργορίογ 
ὉΓῸΪ5 πιλρ αἰ τα ποῖα, Οἱ. 18, 1, 
8 4 κατὰ δὲ ταὐτὸ τοῦτο, 

οδάθιη τίϊοπ ῖνε οϑυβᾶ. 
Οὐ δάπ. ἡ θὅ, 8. Πβοιθ β0μο]. 
κατὰ τὸ ἀγνοεῖν ΘΧρ οί. Νὰπι 
αυοὰ ργοχίπιο δηπηΐαῖο ΡγδΘίου 
Ἰφηογαιοῃ 6 πὶ οεΐδηι αἰ ἀ οπτῖα ἴῃ 
οδα88 ἔμϊ586 ἀἰοίταγ, πᾶ θο 0416 
ΘΧ ᾿ηϑοῖοϊδ ρυῸ  οἰποϊταγ Θογι, α αἱ 
ἱποογία ϑυβρίοϊοιθ ἀμθιιδηΐ, αὶ 
ΒΌΟΓΙΠῚ Οὐ ΘΟὨΪαΓΑ 8. ἴδοίϊδηί, 
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καὶ προσολοφύρασϑαί τινι ὠγαναχτήσαντα [ὥστε 
ἀμύνασϑαι ἐπιβουλεύσαντα! ἀδύνατον ἦν᾿ ἢ γὰρ ἀ- 
γνῶτα ἂν ηῦρενς ὡ ἐρεῖ ἢ γνώριμον ἄπιστον. ἀλλή--ὅ 
λοις γὰρ ἅπαντες ὑπόπτως προσῇσαν οἵ τοῦ δή- 
μου. ὡς μετέχοντά. τινα τῶν γιγνομένων. ἐνῆσαν 

γὰρ χαὶ οὗς οὐκ ἄν ποτέ τις ὦετο ἐς ὀλιγαρχίαν 
τραπέσϑαι [καὶ τὸ ἄπιστον οὗτοι μέγιστον πρὸς 
τοὺς πολλοὺς ἐποίησαν]. 

ἂν τηᾶῖα οὔ, δαί. 1. 
τ 

ξευρὲν οο44. 

--προσολοφύρασϑαέτινι. 
Ηοο νϑυθὰπιὶ οατὴ ἀαΐ. Ἰἰίθτη Παθεί 
ΡΙαΐ, Οἷς. 47. δ᾽ πον ον, Εροά. 
11, 12 αἀαθνοῦθδν ΔΡρΡΙΟΥΓΔ ἢ 5 
εἰ Ὁ. ΟΓ, Μαδίιῃ. αὖ. 8 409 ". -- 
[ὥστε ἀμύνασθαι ἐπιβου- 
λεύσαντα]. Ἐπιβουλεύσαντα 
ααΐ Βα Βθ᾽ Θοίαπι δαὶ οδϊθοίατη ἀμύ- 
νασϑαιν νεγὈϊ ρΡο556 6588 βαρ ϊοδύ 
Ηδῖϊπη. ΠΙπὰ ρτγαοΐονι Κσπιθρ., ΠοΟ 
Ἄτῃη., αἱ ᾿πιοΓργαίαίαν αὖ ἴἢ 51- 
ἀἸαί πὶ αἱ] οἰβοουθίατ; Ὠϑτὴ 
ἀμύνεσϑαι οἱ ἐπιβουλεύειν 6558 
οοπίγατὶϑ πίον 586. ϑ'6α ἰία υίιὶ- 
οα] πὶ πίε ἐπιβουλεύσαντα 86- 
δῖ ἀοβι ἀθγδηηαβ. Κυαθο. ται ΟΏΘ Τα 
Βϑουίι5 οϑὺ ΟἿ885..) πῖβὶ απο τϑοία 
ΘΟΠίγα ΘῸΠῚ πιοπδί, ὁατη ἰδπηθη- 
ἰαιϊο δα πϑοϑίοβ Ρδεεῖποαί, ἀμύ- 
νασϑαν πὸρ 6888 ἀοΐεπαετα 
50 υ]οἱδ5 οὶ, 56 Π6 516 αυϊά θη 
ἢδθο νϑῦθᾶ οὰπὶ το ἃ 56 πίθη ἃ 
ρίε οοηθοίαπίαν, (}}5 δηΐτη τᾶ 
ἀρυᾶ δἰϊᾳαθπι ἰαπηθηίαίαγ, αὐ ἴπ- 
βἰἀϊαιαβ ὉΠ] ΟΠ τη οχῖραι» Εἰ ἸΙσοὶ 
Δἰ14 15 Ια πηθηίδηα ὁ αἰϊπτὴ ΘΟΙΗΠΊΟ- 
γογῈ Ῥοββίῦ, αὖ βϑοῦτη τ]οἰβοθηαὶ 
σΟΙΒἾ 18 ἰποδύ βδἱθίαθπθ 'ἰπ θᾶ τὰ 
δΔυχι !ατη ργϑοβίοί, ἰϑιηθη ἤδθ6 
βϑηΐθηίία Πἷβ νου ἷθ ΠῸῚ ΘΧρυϊ- 
ταϊταν., ἢἶδὶ ΤῊ. ὈδΙ θαι γα ροῦϊαβ 
αᾳύδτῃ ἰοαπὶ βία πδηηι5. Ε οἰ τη βὶ 
ΘΧΡΥΪΠΊ ΓΘ, ἰδηθῃ 'ρϑᾶἃ ΠΟη 
5815 αρία εβϑεί, Νδπηι ΠῸῃ ἰᾶ- 
πηθηίϑη 40 ῬΟΙββι πη, ααΐρΡ6 
αποα ΔΠἰΠΊΤη ΠΙΪΠ 15 ἔουίθτη Ῥτο- 
αἀδί, τα σοτητηπηΐα α]οϊβοθπαὶ οοπ- 

Οἵ, 4άη. 
ΟἿΣ Βα 51 

καὶ πλεῖστα ἐς τὴν τῶν 

5114 δαάποὶ βοϊβθηΐ, βοᾷ δᾶάμποι- 
ἰαη40 νεὶ ἰγγϊίϊαπάο. Ὀ1Γ Ποῖ! ἰᾶ- 
Τήθη ἀϊοίαα 68, ααἰὰ ἢἰ5. σογθὶβ 
[δοϊθηάυτη 510. Νά ἰΐᾶ ποπ νἱ- 
ἀεπίαν πηιίαυὶ ΡΌ556, τὖ ΟΠ το- 
᾿ΠΙᾳαἷβ οοδαπί, 81 γϑῦο 88 κατὰ 
ταὐτὸ τοῦτο δΧρ]ἰοαημαϊ οαυβα 
68 δά βου ρία 6586 νΟΙ ΠΤΉ 18, ΠΡΟΘ556 
δϑί β' τη α δηΐίθα αἰοία 6556. Θυϊὰ 
᾿θῖσαν, 51 Βαρτα βουὶρύθμῃ ἔα οὐκ 
εἶχον ἐπιβουλεύσαντες ἄμύ- 
νασϑαν, ΠΟΠΠΕ ἱπίορρυο5, ααΐ τηᾶ- 
οἷ5 γοῦθα αὐϑτη 56 πίθ ΠΕ 18 1η 56- 
ἀαογθίαγ, πο κατὰ ταὐτὸ τοῦτο 
Γοϑέδυτα μοί ΠΡ ἰδ η 6. ἰδτηθη 
Βᾶπο Βιβρίοϊοπθη ΓΟ ΘΓΪΠΠῺΒ ; 
πδτὴ ἴὼ (ΔἸ 0115 οογίϊι5 586 ἰπάδ- 
Βθϑγδ Ρ0586 Ρυπιάθη5 ΠΕΠΊΟ οχίβιϊ- 
ταϑϊ. --- ἂν ηὗρεν, ἴηνε- 
ηἾ556ἐ (51 Ιατη ἢ τ 15 6556). 
Ταμπι ᾧ ἐρεῖ [,αὐϊπα βοηδηῦ οὐ Ϊ 
ἀϊοοτοί. θὲ ἱπάϊοαίίνο νὶἱά. 
Κυαοο. αν, 8 δ4, 10 «ἅη. 6. Μδᾶν. 
ϑγπί, ὃ 117 δάη. 2, ἀβ ἔαΐατο 
Μαῖ. τ. 8 607 1 1, Κταρρ. 8 
ὅ8, 7 δέῃ, 8, 
δ δ. ὡς μετέχοντά τινα. 

6 5υηίαχὶ οἵ, δάη. 1184, 4. ΥἹ 
24, 8. -- τραπέσθαι. Εδοῖ 16 
αυϊά οπη Ροβὶ ὀλιγαρχέαν ἐχοίοτε 
Ρούαϊς ἄν, φυοὰ ΠΟΥ. Ἰπου!οατὶ 
γα]; 5ε4 αποὰ Πἷσ ἸΘΘΊθΌΡ ἄν 
ποη δὰ ὥετο, 568 “δα τραπέσϑ'αι 
Ῥογίποι, --- ἐς τὴν... ὧὠφέ- 
λησαν. ο,απὶ ΟΠΠ65 βυβρεοίῖ 
Παθοηίαν, απἰὶ νοῦ σοηϊ ταν θυδηΐ 
εὐ Ἰαίοσθ ἰπ ἰπγθϊάο οὐ σοπβ}}1ἃ 



1 

ΕΤΟΣ Φ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἿΠ 66. 671.) 121 

, , , Ἁ 9 , ὀλίγων ἀσφάλειαν ὠφέλησαν βέβαιον τὴν ἀπιστίαν 
τῷ δήμῳ πρὸς ἑαυτὸν καταστήσαντες. 

περὶ τὸν ΤΙείσ-- ΤΙξισάνδρου 
9 ᾽, Ξ » -- 

θ΄. Ἐν τούτῳ οὖν τῷ καιρῷ οἵ πόστον 
ανόρον ἔλϑοντες εὐὔὐϑὺς τῶν λοιπῶν εἴχοντο. καὶ πρῶτον μὲν 

δέκα ξυγγρα- πρῶτον μὲν τὸν δῆμον ξυλλέξαντες εἶπον γνώμην φῆς αἷοοῦν- 

δέκα ἄνδρας ἑλέσϑαι ξυγγραφέας αὐτοκράτορας. ται, ἔπειτα 
τούτους δὲ ξυγγράψαντας γνώμην ἐσενεγκεῖν ἐς πρόεδροι πέν- 

8 ὅ. πρὸς ἑαυτῶν τηαῖε Και, 
ὕδᾶρ. 67. 8 1. ἐξενεγκεῖν ἀρ δι ΟΡ, 8. Υ. συγγραφεῖς, 

απο, ΟΠ] ΠΟ ΤΠΪΠ 5 ΓΘοίδ ἀἰθαταῦ 4αδ τη ἐσφέρειν, 568 νᾶτγῖαβ ἴῃ- 
νεηϊδίαγ, ΨΘΓῸΠῚ 6556 ΧΙ βεϊπηιαὶ ΘααρΡ. ἴπ ἰη. Ἰϑοί, (οείίηο. 1880781 

142. 
ἐσήνεγκαν. 

508 Τηΐπογα ῬΘγίοα! Ο ἃσὶίαγο Ροίο- 
τϑηϊς Α ὁδ0. -- βέβαιον ΔΡΗ, 
καταστήσαντες.  Οοπξῆϊτν - 
ΤΏ 8 65 ΠηΠπί δὴ ΡΟΡ αΪὶ αἰ ἔ- 
[τἀ θη ἶᾶπι, το οπίθβ ἤδη Ὸ 
ἃ [ΓΙ οητἴατη τηϊηΐτηθ ἀπ- 
Ὀΐαιη εὐ ἱπονὶθὶ! τη. 
Ηδθο δπυπεϊδιϊο ποῃ δϑύ ῃἰδὶ τὸ- 
διὸ 5Ὀρθτῖονὶ ἰβΒ τὸ ἄπιστον. 
μέγιστον ἐποίησαν; 5εὰ χυσὰ 
ῬΓΪτη πη δοίη 6556 ὨΔΡΓΔΙΠῚ 
εβί, ἰὰ ἀεῖπάθ, αὐ αὰὸ πηϊΐαίγ 
ΒΌΘΟΘΒΒ.5. ΘΟΟΠΙ ΓΑΙΙΟΠΪΒ., ἰξογαίυ, 
Βεὰ Πῖο ὑπ οϑί δχ 15. ἰοοΐβ, 
405 ΤΗπογαϊάθμη, δὶ ΘΧίγθ 8 ΠῚ 
ΤΆ Π ΠῚ ΟΡΟΙΪ ἱπηροβιυϊβϑοί, οοΥ- 
ΤΟΙ ΓΕ ΠῚ ἔπι556. γϑυὶβ᾽ Π}}16 δϑί. 
Αση. Ἰάθπὶ Ῥτοθαΐὶ ΟἸδ88. -»γ, 4υδη- 
4πϑπη ἴδιθίαν πρὸς τοὺς ποῖλ- 
λοὺς ουπὶ ἐποίησαν Υἱχ ἰυησὶ 
ΡΟΒ58 δᾶ 46. οᾶιϑἃ Π6 Ῥοδν. 
αυϊάοπι οοπίθοίαῃτα τὸ ἄπορον 
αἰ σα] αίθπη {01}, Οογία ἐπ 
ΠΟῊ, 4.0 ΟΡ 6βΐ, δρ πα πιὰ} ϊ- 
τἰιὰἀΐπη 6 πη), 56 δαν ου5 05 πη] - 
ἀτ{πα 1ῃ 6 πὶ βἰσηϊῆοαί, Αἰίαπηθη 
ΠΘΙΠΪΠΘ ΠῚ. 4πἰῃ ΟΠΊΠΪ 56 Πη5 860 
ἰπαίοϊο οᾶγοαΐῖ, οἰϊαπιδὶ δδΙϑιηῸ 
τηαχίγτηθ ἴδδυϊπαπίὶ ϑοῦῖθαὶ ατιδδ 
ἀεῖηάθ ῬϑΡΡΟἸ τα Γ8 5ἰῦ, ἰ8 πὶ Δ Ὁ- 
ΒΌΓγαἀΔΤη δἰαπ6. Πα πῇ νυ ΒΟΥ ΠῚ 
ἈΡθῸΠ Δ} {18 πὸ ΘΒ ΌΤΙ ΠῚ 6556 ογὸ- 
ἀϊπηβ, ῬΟΒΒΌΠΊΙ5 58η6 οχίγο- 
τη ϑσγὶρίουβ τηϑητιπ ἃοβίαθ- 
ΓᾶγΘ.. ὩΔῚ ΠΆΓΓΑΙΪΟ ῬΆΓῚ ΠῚ ἐχρὶϊ- 
οαία ν 6] ογαίΐο τη ΠῈ5 ΘΟΙΠΡ ΟΒ] [ἢ 
511, 564. 4ιδθ ῬΥΟΓΒΙΒ ἱπθρία 5βἰηὶ 

ΝΟὴ Αββθηίϊσηαγ, απο ἰηΐτα ἀποαθθ (8. 2) ἀ6 ᾿δδᾶοπι 1: 

εὐ νἱτοϑα 60 Π]040 ΘΧΟΙ5ΆΓΘ ΠΟῚ 
Ἰϊοθί. οίθνίταιιβ ἰσῖταν οχ νοῦ- 
Ὀ15 14 6πὶ β᾽ σηὶ Ποαη τ θ5. δα απ88 
56Ππτὴ ΤΉ ποΥ ἀϊ θυ ΠῈ τηΐπι15. τ δϑὶ- 
Ρίπηι. Ρενβρίοιμπιπι οδὲ ἰπίογ- 
ΡΓδίοπιὶ πρὸς τοὺς πολλούς 60ῃ- 
Βυ} 10 ἴΐὰ ΒΟΥ Ρ515586., αἵ πρὸς 
ἑαυτόν ἀυατη ἀοοιγα ἰ5βίηιε γϑα- 
ἀετοί, βοᾷ ποροχῖββα ἰᾷοηθδτη 
ψΘΙΒΟΓΌΠῚ βίνποίαγαπη. Νοη ο0η- 
οεαϊπηαβ ΟἸα55. οὗτοι Ἀ0685586 ΠῸΠ 
Ῥο558 οοπῃίθπάθηϊ,. ΝΠ δια πη5] 
ἈΙΠΓΟΓ 60 ΘΆΓΘΓΘ ΠῸῚ ΡΟΒΒΙΠΊΠΒ, 
ΤΗΣ Ἰοοῖιπὶ ΒΘΟ ὉΠ Κυιερ:. 

. 8. 600, 6 δἄη. 1 ᾿πιρυργθίδυὶ 
πῆς Ἰΐδδι: 
Δρ. 67. 8 1. οἵ περὶ τὸν 

Πείσανδρον ἐλϑόντες. σε, 
ς. θὅ. -- δέκα ἄνδρας... 
ξυγγραφέας. ,,Νἰα, Εἰγπι. Μ. 
ν. συγγραφεῖς, Ἠδγροοναᾶι, εἰ 
ΑΙ Θ511 ποίαβ ἴπ διπά θη“ Ηὰ 45. 
ΗΔΥΡΟΟν ΔΙῸ 8. ν. συγγραφεῖς ε 
ῬΒΠΟΟΠοΥο δὲ ἀπάγοιϊοηθ {τρί πίδ, 
ΠῸῚ ἀδοθη ογθαίοβ 6558 τϑίογί, 
ἀπᾶθ Κυαθρ ΘΓ 5. σΟΠΊΠ]. 46 ΤΠ το. 
Ὠϊδέ, Ὁ. 815 ποὴ δϑπονγοὶ 80 68 
ΒΌΒΡΙΟΙΟἢ6, αὐ συγγραφέας ἃ 
ΒΥ ΑΠΙηγαίϊο0 οὑπὶ ΧΧΧ νἱτὶβ Ροβι 
εἰαάθηιν δὰ Ἀδροὸβ Πππιθ οΓΘδ 5 
ΘΟ 505. 6588 ογοήαίὶ, 6 ουπὶ 
ΗδΡροογαίϊο β᾽ σι βοθὶ ἴῃ τὐἰρίπία 
1115 συγγραφεῦσι ἀδοεπὶ προβού- 
λους ἴπῖδδε [εἰ,. ατὸ πίθου 5 
δέκα παπιογα 5. Ηἷς ἀδβεπαϊιαν, 
ΠΟΙ πη ΒΟ] ΟΥΕΤῚ ΠΊΘ ἢ ΟΠ 6 πὶ ἔθοϊββα 
ΤΗπον ἀἸ 46 Π}}, τοβ, οἱ ΤᾺΠ0Υ, ἰτ8 



ἮΝ, 

τε, δι᾿ ὧν 
ἄνδρας κατα- 
στῆσαι ἄρχον- 
τας αὐτοκρά- 
τορας δοκεῖ. 
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τὸν δήμον. ἐς ἡμέραν ῥητὴν καϑ'᾽ ὅ τι ἄριστα ἡ 
πόλις οἰχήσεται. ἔπειτα ἐπειδὴ ἡ ἡμέρα ἐφῆκε, 5 
ννέκλῃσαν τὴν ἐκκλησίαν ἐς τὸν Κολωνόν (ἔστι 

δὲ ἱερὸν Ποσειδῶνος ἔξω πόλεως ἀπέχον σταδίους 
μάλιστα δέκα), καὶ ἐσήνεγκαν οἵ ξυγγραφῆς ἄλλο 

ἡ ταᾶϊα οι. ἴτ. αι. 8 2. 

δῦ, αὐ ἰάθη 1}}} πρόβουλοι, 4υο- 
γὰσῃ ΤΉμο. ὙΠΠῸῚ 1, 3. πηθη 0 η 6Π1 
ἔδοϊί, οἰἰδπὶ συγγραφεῖς ὀγοδιΐ οὐ 
80 115 σ᾽ ϑίηυ 8|16ου1 δἰπύ, [Ιἀ4π6 
ϑυϊάα5 φοηβνπιδί Βυν. πρόβου- 
1οι: πρὸς τοῖς ουσι δέκα ἡρέ- 
ϑησαν ἀλλοι εἴκοσι εἰσηγησόμε- 
νοι τὰ δοκοῦντα τῇ πολιτείᾳ. 
Ι5οοῦ. ΑὙΘΟΡ. 6. 34 Π05 οἰΐδπὶ συνέ- 
δρους νοσδι.““ 5 Θ᾽ οΘ πᾶ πη. Αη- 
τα. ἴατι Ρ00]. Ρ. 181. Οἱύγᾶ οὐδ 
ΡΙΟΘΎ 5505 ἤδυμι. Αηΐ. 8 1θὅ, 11 
δρᾶ ἴρβϑαμι ΤΙ. τριάκοντα [ἰ6- 
Θσομάστη 6586 ραίαι, αἀᾶθ Ορ᾿ηΐο 
οὐ ἰρβίθβ ΤῊ. σϑυθὶβ, ααἱ προ- 
βούλων πυ]]απὶ εἶθ πηθηίϊομ 6 ΠῚ 
ἴαοϊ!. οἱ Ηδυροογαίῖοηβ (θβυϊ πιο - 
ηἶο ᾿τοάατγρυΐταν. Οοπίτα προ- 
βούλους εἰ ξυγγραφέας ὁοοΠ8ε- 
γῈγ ποραύ Βαρίιῃ, Ηϊδί. Πεοίδο- 
ΥἶδΥ, Αὐο, Ρ. 7 534. εδηάοιηαὰθ 
βϑῃίθη δ δἰπη! Κυιθο, βαβρὶ- 
οἰοηθπὶ ργοθϑηΐθβ ἰπθηΐαγ [{ΠΠ70Ψ 
συ." 88. ΘΠ 61}. ἴῃ ΟΟΥηπηθηΐ, 
πη ποη. Μοπηη5. ρ. 457. 

8 2. ἔπειτα ἐπειδή. Ηδοο 
ἀταθοῖϊβ ποὴ νὶϑὰ 6556. πηδὶθ 80- 
ὩδΥ6 ἀοοοί Κτπορ, δὰ Ὀίοπ. Ρ. 
8106. Οἱ, Τοῦ. δα ϑορῇῃ. Αἱ. 61. 
-- ξυνέκλῃσαν. ἨἩαυϊΐπ5 νοΓθΪ 
ἈΒῈΠπὶ 60 ΤΟ πατῇ 6556, αυοᾶ 
οομ Ομ Ιοθα Ο8Π06}}15. βϑθρίᾶ 
βἰηῦ, γροίθ ἀοοθὶ ἄτη, νϑῦθοῸ ἕξυν- 
ἥλαυνον 46 πὸ τὸ αυἱἱ ΡοΙΙα- 
οοηὶ ἍΠΠΙ 104 δαάδηῃ5 οἱ οοπιρᾶ- 
γᾶη8. ϑομοθῃ. ἀθ Οοηϊ, Αἰπθη. 
Ρ. 08 8ᾳ. Ρογιίηθηῦ ἢὰο οἰΐδηὶ 
Βοπιδηογιη νοοᾶθαΐϊα 5δδρίᾶ 
δὲ οὐἱἹα ἀθ ἰοοἱβ δοῃιϊ ΟΠ ΠῚ 
ἀϊοία οἱ πιαχϊπηθ ψϑίβϑιι5 Ονϊά. 
Εαβι. 1 ὅ8: οϑί ΄φυοαιθ, 40 0 
Ροραϊυ ἰ15 δϑί ἑμοίμαδγο 
βαορρέϊδ. ΚΥυάοροῦ ἰατήθη πἰ 81} ΠΪδ] 
ΔΘ ΒιΪ85 ΒΡΆΓ1 ν ΓθῸ βιση  Ποατὶ 

Ρᾳ]. Αυρ, Μ,. δ55. ἀν. Αν. 1υρσά. 

οοηϊοὶί, Ηδθτνν. σιαα. Τῆυο. Ὁ. 107 
ξυνεκάλεσαν οοηϊ., αυοαὰ ξύγ- 
κλητος ἐκκχλησία ἴαειῖς, 864 
ααϑἰταύατη ἤοῸ νοσϑὈ. ΠῚ νἱχ ἴῃ 
υνέκλῃσαν ΘΟΥΓᾺΡ ΠῚ 6556. --- 
ἐκκλησίαν ἐς τὸν Κολω- 
νόον. φ,»Οταϊηανῖα οομίϊοη πε Ἰοοᾶ 
ἔπογθ ἴουαπι, Ρηγχ [97,1], {π6ὲ- 
{γΌΤὴ θ᾿οηγβἰαοιπὶ [98,1]. Εχιτᾶ 
ΟΥΑΙ πο ΨΟΓῸ ἴῃ Ρίγαθθο, ἰη Οο- 
Ιοπο, πῃ Μαυηϊοθῖα οοπιϊοποβ. μᾶ- 
μευδηίαν. Αοδο, ἱά. βομοδπι. 
Ι. ἃ. ρ. ὅ2. ετγπι. Αηῦ. ρᾳ0]. 
ὃ 128, 9--12. Τὲ Οοἴομο 80- 
ΡΒΟΟΙΪ5. Θεάϊρο Οοίοπθο ποιίϊβϑὶ- 
μ0 νἱά. Βυϊβ, ἀδορν. 1 ρΡ. 824 
54. Υ̓Δο βιη, 46 ὕτθε Αἰ. 1 ρ. 
250. 54. Ποσειδῶνος, 
Θαμ 65 γ5. ἔξω πόλεως. 
»»ΟΟΙοπαβ ἰδίο Ἵππιος νοοαθαίαν, 
αὐ αἰδυϊησιδγοίαν 40 Δ]ῖθγῸ ἴῃ 
ὮΓ06, φὰϊ 4γοραξος [εὐ έσϑ'ιος] 
ἀϊοία5 οϑί  Ημπά85. Νά. Ραδυβ. 
1 80, 4. αὐραπιθηθαπη Οσὑϑθοιηι 
ΒΌΡΠ, Θεάϊρὶ Οο]. ᾿θϊά. ν. 84 
5856ᾳ. 6 δυίΐουϊο οὐηΐββο νἱάᾶ, 
ἀὅη..1.10;.9..- στ δύέδιυοιω: 
δέκα. Ῥτο ποὺ δ᾽ (τέσσαρας) 
ῬΓορίογ Ἰοοαπὶ Οἷο, ἀ6 ΕἾπῸ Ὺ 1, 
1 Ἰορὶ νοϊαϊς Μϑυγβϑῖαθ ΒΙ ἴαμα. 
Αἰ, Ρ. 28 588β. ϑεὰ εχ νϑυθὶβ 
ΟἸοου πὶ. τηϊηΐπιθ ἀρρᾶτεοί, αυοᾶ 
116 βέδίαϊί, Οο᾽οπαπὶ ἱπίον Ὀὶργ- 
ἴὰπη οὐ Αοδαθηλϊδηι 56Χχ ίδαϊᾷ 
8ΔῸ υὑγῦ8 αἰδίδηΐθηι ἔμϊ856 ; Π8ΠῚ 
δοάδπι τηθᾶο ἰοααὶ ροίεγδι βουῖρ- 
του, 51 Οο᾽ μι 5 ἰοΠοῚ ἃ5 ΓΘ πΊΟὐα5 ἴῃ 
ἢδονῖαᾳ σοηϑρίοϊθθαίαγ, Οἵ, Ἀεἰβῖο. 
Ρτγδοίαι. δὰ ὅορῃ. Ὁ. ». ΧΧΨΝΗΝ. 
Ργορίον ἀθοοῖῃ βίϑαϊογαηι ἀἰβίϑῃ - 
ἰὴ ἃ ΤῊ. 5ἰρῃηϊηοαίδη ἤππΠῸ 
ΟοΙομ απ, 6588 ὑΘΠΊΟΙ ΟΥΘΠῚ 6ΧΣ 
ἀσοθυβ ΟΟΠΠθὰ5 80 Αοδαθιηΐϊα 
ΨΘΓΒῸΒ 56ρύθὨ ΓΙ ΟΠ ΘΠ). 51115. ὁ0η- 
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λ., "Ὁ αὖ α 9 ΄᾿ μὲν οὐδέν, αὐτὸ" δὲ τοῦτο. ἐξεῖναι μὲν [4ϑηναίων] 
3 ᾿ » . ’ ει Ἵ ᾿ " 

ἀνατεὶ εἰπεῖν γνωμὴν ἣν ἂν τις βουληται ἣν δέ 
᾿ γεν “ἌΝ ἈΤΗ Ὥ ἊΨ 

τις τὸν εἰπόντα ἢ γραψηται παρανόμων ἢ ἄλλῳ τῷ 
8 τρόπῳ βλάψῃ, μεγάλας ζημίας ἐπέϑεσαν. ἐνταῦϑα 

δὴ λαμπρῶς ἐλέγετο ἤδη μήτε ἀρχὴν ἄρχειν μη- 
δεμίαν ἔτι ἐκ τοῦ αὐτοῦ κόσμου μήτε μισϑοφο- 
ρεῖν, προέδρους τὲ ἕλέσϑαι πέντε ἄνδρας, τούτους 

αι." δ Ἀ Ἵ ᾿ -» δ ᾿Ὶ ΄ 

δὲ ἑλέσϑαι ἑκατὸν ἄνδρας. καὶ τῶν ἑἕχατὸν ἕκα- 

στον πρὸς ἑαυτὸν τρεῖς" 

Ριο ἀνατεὶ εἰπεῖν [ἰδτὶ 
Οἵ. δά, 

ἐλθόντας δὲ αὐτοὺς τε- 

9 ᾿ 3 - 
ἀνατρέπειν γε] ἀνειπεῖν ἢαθθηΐ, 

8 8. μήτε καὶ ἄρχειν ἔχειν τποηάοβε Υ αὶ, 

ἰοηᾶϊ! Δ ΔΟΠ5π), 1.1. --- [4 ' η - 
ναΐων.]} »»Οδπείῖνυβ ρεπᾶεὶ ἃ 
τίς δὰ βούληται [Δ α110}, ἰδη- 
4πᾶπὶ 511 ἐξεῖναν ἀνειπεῖν 
γν. ἣν ἄν τις ᾿ἀϑηναίων 
βουλ.“ Βαυ. ϑεά οππὶ δἰϊθηο 
ἴσο ροβίιιιη οἷν ᾿4ϑηναίων, 
ῬΓΙ πλάτη ἃ ᾿ἰθνανῖο {Ππὶ δὰ οχ- 
ΡΠ οαπάπμη Ῥροη. ἱπάθῆῃ. ἴῃ πιδν- 
ἴημα δάβουιρίαπι οἱ ἀθίμάβ βουὶρ- 
τοΥΪΒ. ψ ΓΒ Ῥγϑθροβίθυθ ᾿ἰῃ56γ- 
ΤΠ) 6558 βίδυπθηάιπὶ οϑύ, --- 
ἀνατεὶ εἰπεῖν. Οἱ Ριδι. 
Τερρ. 8571 6 ἀνατεὶ Ἀτεινέτω, 
911 ς ἀνατεὶ τυπτέτω ,μτις; 
995 Ὁ κολαξέτω δὲ ὁ τούτων 
ἄρχων ἕκαστον ἀνατεί, Ηὰν- 
Ροοι, 85. ν. Οοἀᾶά. ουϊρίιυγαβ 
Ῥαιοὺ ἔ᾽βᾶ5. 6556, ΟΠ ἤθαὰθ ἀθ 
ον θυιθηὰᾶ πΘ486 ἀθ ΡῬΓΟΠα Πα Π6ἃ 
Βϑηῖθη ἃ ΒΘΓΠῚΟ 6888 ΡΟϑβ5ι. ἜΝ. 
εἰπεῖν ϑονϊρβίββθ νοὶ ἐλέγετο 
8. 8. οϑίομαϊι, 40 γορϑίϊοηθβ ἴῃ - 
ἀποιπίαγ οΧ ᾿ρ88ἃ ΘΟΠ ΒΟΥ ΡιΟΥ πὶ 
Βθηίθητα ῬΓΟΪδίαθ, ἘΘΟΘΡΙΠΊ1Β 
ΘΠ ΘΠ ἀ ΔΙΊ ΟΠ ΘΠ ἃ ϑϑιρρὶο ἴῃ ᾿ηά. 
ἰεοι, ἀοοίίηρ. 1880,81 ρ. 12 
ΡΙΟΡΟοβιϊαπ), αυἃ 5ἰρ πὶ οδίαγ, 5] 
αὐἰὰ Δργορᾶγο ν6] ἀθγοσᾶγθ ἴῃ 
ῬΟΡρυ] βοῖοῖβ. βίδίαια ροθηᾶ νοιϊ- 
1 ΠῚ δββϑθί, οαΐθ. τοὶ ΘΧΘΠΊρ] ΠῚ 
ΠδὈαϊπλ5 18, 1. ΠΠ 34, 1, οιἰᾶπὶ 
411 ἱπηριπθ ἰἰουΐθ86. ΤΌΘΆΓΘ, 
Ἐδη 6) 5θηίθη 8 ΠῚ Ρτδοθ οὶ ὝΙ. 
ἰδηη ονγαΖὶϊ οοηϊδοίηΓα ἀξήμιον 
εἰπεῖν (στη. ΧΙῚ ρ. 886) ὃ 

ΤΠυοναϊαϊ5 ΥΟ]. ΤΥ. Βοοί, ΤΙ. 

ΟἸα55. ΡιοΡθαια : 56 πϑαις ᾿4ϑη- 
ναίων εχ ἀξήμιον ἴλοονα θα τι 
εἰπεῖν ἴῃ ἀνειπεῖν, ἀνατρέπειν 
Πηπιΐα θ᾽ ΠΙΡΥΔΓΙΪΒ. ῬΓΟΟΙΙν 8 οΡδῖ. --- 
γράψηται παρανόμων. 
4 εὐ γραφαὶ παρανόμων 
οαῦβαθ ΡΟ] Ϊοα6. ογαηΐ δοίδθ Θ0Π- 
{τα 605, απὶ Το αν θυϑηΐ ἰθοθβ νοὶ 
ἀδογθία Ὁ ΟἸηΐη0 ἰθοῖθι5. οἷνὶ- 
115 σοηϊγαγῖα δὰΐ τεὶραθ]ϊοδ 6 
ναϊάθ ποχΐὶδ δῦ ἰἰὰ τορδᾶία οἱ 
Ῥοϑυϊαία, αὐ πορ]θρθυοίαν σᾶιῖο τοὶ 
δενοπάδο Ἰερταπηα οἶς Ἐν. ῬΙΘΗΙΒ 
γραφὰς παρανόμων εχρ]ϊοαδὶ 
ΟΠοοη. ἀὯ(6 Οοπλῖ, Αἰπθη. 11 
Θαρς ΑἸῺΝ 

46 ἴἰὸ. Ατ, 
ΟἿ Μεῖονῦ. οἱ ϑοποθμι. 
Ῥ- 282 54ᾳᾳ. Ηδγῃι. 

Απὶ, 1 8.182. Βοῆοσ, Απὶ. 1 
Ρ. 408. 608. 
ὥς ἐκ τοῦ αὐτοῦ κό- 

σμου] ἤγουν ἐκ τῆς παλαιᾶς 
καὶ δημοτικῆς καταστάσεως. 
560]. Οἱ, δάη. 1 70, 2. -- 
μήτε μισθοφορεῖν. "ἢ θῦ, 
8 οὐ 1θὶ δάη. -- τῶν ἑκατὸν 

πρὸς, ἑαυτὸν τρεῖς. 
Πρὸς ἕξαυτόν ναϊεῖ αἀ 56, ἱ, 6. 
5101 οοορίδᾶγο, δάϊπηρογ. 
οοα [8υῖ6Π|}] δριά Τ,Κ 518Π| 
ΧΧ 2 συδανίπρθηι ἃ {ΠἸ  } 1018 
5158. δἰθοίϊ αἰσαπίαν, ἤθη πηδρηὶ 
ΘΒ ΤΠ] ΟΠΊΘΗϊϊ, Εὐγία85856. οθηΐαπι {ΠῚ 
Θ 5015 Ρ Οὐ 851 Πη61Ὶ {γ1 0} 10 118 ΤΘΓΠῸΒ 
5101 ὁΘοορίανιη!ϊ. ΝΘα 6 ΠΠΔΘΏΟΡΘΓΟ 
οἴεπαϊς φαοὰ ἃ ΡΠοιο αυδάνϊη- 
Βοη ἃ συγγραφεῦσι οὐδαι ἀϊοαῃ- 

9 
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τραχοσίους ὄντας ἐς τὸ βουλευτήριον ἄρχειν ἕπῃ 
ἂν ἄριστα γιγνώσχωσιν αὐτοχράτορας, χαὶ τοὺς 
πεντακισχιλίους δὲ ξυλλέγειν ὁπόταν αὐτοῖς δοκῇ. 

ΕΠ στα θα 08. Ἦν δὲ ὁ μὲν τὴν γνώμην ταύτην τ 
Πεισάνδρου. εἰπὼν Πείσανδρος. καὶ τάλλα ἐκ τοῦ προφανοῦς 

του νμδ προϑυμότατα ξυγκαταλύσας τὸν δῆμον᾽ ὃ μέντοι 
πολ σαντες, ιπιθο τιὸ πρᾶγμα ξυνϑεὶς ὅτῳ τρόπῳ κατέστη ἐς 
το μαβνα τοῦτο χαὶ ἐκ πλείστου ἐπιμεληϑεὶς ᾿ἡντιφῶν ἦν, 
Θηραμένης. (ΡΉΘ ᾿4ϑην αίων τῶν καϑ' ἑαυτὸν ἀρετῇ τὲ οὐδε- 

νὸς δεύτερος καὶ κράτιστος ἐνθυμηϑῆναι γενόμενος 

καὶ ἃ [ὦν] γνοίη εἰπεῖν, χαὶ ἐς μὲν δῆμον οὐ παρ- 
ιὼν οὐδ᾽ ἐς ἄλλον ἀγῶνα ἑχούσιος οὐδένα, ἀλλ 

ὀνομάζονται 

(Ὧρ. 68. 811. 
κατέστησε τοῦτο Ναὶ. Οιαβὶ απίθα ὅτῷ δὴ τρόπῳ ἰοβδίυγ, 

ᾳαοα οἸΐπι ἴῃ πηθη θη σ θη Βδιιθσο. 6 ναϊο. οἵ. δάῃ. 
ἄρετῇ γε ἴῃ ΡΟ Πηῖ5. ΠΌτὶβ. ρταθίον ἵι, Μ, 
ὕστερος ΟΠΊΠ65 ῬΓΑΘίρυ γαῖ. Εὖ δεύτερος 4υϊάοπι 5ἰ πη Ποὺ 16- 

εἰΐαν ἢ 97, ὅ, ὕστερος 1 91, ὅ. 
ἂν τϑοῖβ ὁπι. Πμᾶτ. ΠΊ. ΒαΞ. 
τὸν δῆμον Βεα. Οἵ δάη. 
Ιῃ Ορ Ϊπ1ῖ5. Πἰδνῖ8. ρυδοίον δί, 

πᾶν δαὶ. 

Β: 8 ΘΟ ΘΠῊΣ 
1 10 2. 5.8: 

ἑχουσίως. Οἵ, Κυπορ. δὰ Ὀίοη, 

(0, ἱπ᾽αβί! [ἀν ουῖβ ἴῃ πη οἱ ορίϊ- 
τη ἀγα θη Γ μδυὰ 

ΝΙπλΐχιιηι Ὠἱ ἰοατη ΠΟΘ Οὐ ΠῈ 
οτδπία 

ἀπθῖ6 ἵπ σΘη ΠῚ ῬΓΪΠΊΟ οΥΘδ 15." 
ΘΠ ο 61, Απέϊᾳα. [ῈΓ, ῬΌΡΙ. .Ῥ. 182. 
Τα ΓΔ ΠΠῚ 50} ΠῚ τῶν ἑκατὸν ἕκα- 
στον πρὸς ἑαυτόν ἔγαβινα γ6- 
ΡΓΘμοπάϊς 14. Μιὰς ὁμοιοκα- 
ταληξίας ἴῃ 1 οΌΘοΚ. ῬάΑτγδΠ!Ρ οτη, 
στ στ Τρ: 10. 2: 559, 56|-- 
πολι. φασι ἐκ ΟΙΟ ΡΈΕΙ ΜΕ 
560, 8. «Άη. 1 1823, 4. 
καρ. 608. 81. ὁ μέντοι. 

κατέστη ἐς τοῦτο, ακπἱ ἰο- 
ἰππ ποροίϊππὶ ΘΟΠΙΡΟΒαΪϊί 
1118 γταίϊομ δ. 4πἃ 60 856416 

(ἴῃ δὰπη ἀ8416 βίϑίαηι, ααἱ ΘΓ, 8 
ἀρθοϊαγταίαβ δὶ) ἀθα πού πὶ 65], 

ἐκ πλείστου ἂς ἰεγηροτο, 
αἰ 586}6 ἐκ πολλοῦ. -- - ἄντι- 
φῶν. Οἱ, ΒΙ455. Ηἰκί, εἴοψα. Αἰ, 
Ι ρ. 86. Ὅδ «4115. νἱγὶβ δἰ ᾳ54.6Π] 
ποπλϊηἶβ, ἃ 4πἰθι5 ΟΥΔίΟΙ αἸβοογ- 
ποηάι5 511, 1Ιάεπὶ ἀϊβραίαι ΠῚ: 
82 54. -- ἀρετῇ, Τὔομιϊο- 
κεὶῖ, Οὗ 1 87, 1. Ρτγορίοθυ Ιδι- 
ἄφπῃ δος 1. Απίρῃοπίὶ {ἱθα [8 ΠῈ 

τηϑίθ5 ΤΙ, ᾿πουβαν θυ πηΐ, 411 5᾽ Π1}}} 
ταιΐοπ ΡΒγγπἰομαπι αποῆθα οἱ 
ΤΠΟΓΔΙ 6 ποπὶ ἰαπαανβϑοί, ϑοά 
ἰπίᾳιιθ ἰτἃ οχἰβεϊπιαηῖ, ᾿υαπᾶανῖς 
οηΐπῃ ΤΊ. ΠΟΥ ΠῚ νἸΓΟα ΤΏΘη- 
ιἰβ νἰγίαίθπι (οἴ. 27, ὅ. 608, 4), 
48 τΤονογὰ Θχοοοραπί, 46 δηΐϊτηὶ 
Ἰηποσθμίϊα οἱ ΤΩΟΤῈ ΠῚ ̓ Ἰπιδρτίτδιο 
ἰδουϊ. Οαἷΐπ οἰΐϊλτη ΤἼΠΘΓΔΙΊΘΗΪΒ5 
δια ᾽ ΟΠ πὰ οὐ δἰ πη αἱ αίϊοποπι (89, 
8. 4), Απιίρμοπιῖβ εὐ ῬΠΡΥ πο 
Ῥγοάϊοπῖ5 οοηβῖΠα (91, 8) πο- 
ἰανῖῖ, Νραπδ τηΐϊηΠ5 ΟΠΊη6 απἃ- 
ανῖ προ πίου πὶ ᾿πηΡου τι ἱΠΊΡΤΟ- 
θανῖι, 40 Ῥ6Γ ἔγτϑιαθπὶ οἱ υἱ ΠῚ 
Ἰηβεταιο (66, 1. 2) εἰνῖτ85 ηρ6- 
τίοβε στϑρουθίαν (10, 1), ΠΡ οΥία 8 
Ρουῦῖγοί (68, 4). -- κράτιστος. 
εν εἰπεῖν. ΟἿ 5πα]ϊα νοῦθᾶ 
8 4 ε11] 00, ὅ. ν ἀεϊεπάυπι 
οϑί, φαοπίατη πηοᾶπβ 4] ἀϊοῖταν 
ΡΟίθΠι18}15 ΔῸ δυΐϊπβ Ιοςἱ 56π- 
ἰϑητϊα ΔΙ1ΕπῸ5 εϑί. --- οὐδ᾽ ἐς 
ἄλλον ἀγῶνα, πεᾷυὰθ 84 
ΑἸ Ρυθ]ϊοαη σοπίξηϊζ!ο -- 
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ὑπόπτως τῷ πλήϑει διὰ δόξαν δεινότητος διακεί- 
μένος, τοὺς μέντοι ἀγωνιζομένους καὶ ἐν δικαστη- 
ρίῳ καὶ ἐν δήμῳ πλεῖστα εἷς ἀνήρ. ὅστις ξυμβου- 

5 λευσαιτό τι. δυνάμενος ὠφελεῖν. καὶ αὐτὸς δέ, ἐπει-- 
δὴ [μετέστη ἡ δημοκρατία] καὶ ἐς ἀγῶνας κατέστη 
μετὰ τὰ τῶν τετραχοσίων ἐν ὑστέρῳ μεταπεσόντα 

Ῥ. 88 εὐ 1Ψ 19, 4, 561 οἴἶδπὶ ΤωοὉ. δὰ Ρ]ιγγη, Ρ. 6, ἀδηΐφαθ 54. 1Π 
8, 1. 

8. 9. αὐτός τε οοἀά, ηἰἶπὶ αιιο τε οπι, Μ. 6. 
ΟΕ ΕΘ 2.33: 

τὰ οτη. 1ι. Και. Απρ. ΡΔ]. (55. ὕἵεη. Βορ, ΞΡ ἢ τ: 

Ἐς Επιοπά. Ηλβοῖ. 

)ᾷη. Β853. 

1. οἱ 56}0], ἐπειδὴ τὰ τῶν υ)] κείμενον" ἐπειδὴ ΠΣ ἡ δημο- 
κρατέα καὶ ἐς ἀγῶνας μετέστη μετὰ τῶν υ; 
Ἰαιο5. Πἰθγοβ, ααὶΐ Θπ πὶ ΘΠ 6 500} μετέστη. 
αποὰ Μ. Μοπαι. Εν Ρ, μετὰ 5εοιναπίοβ μετέστη. 
οὔ. (Οὗ δᾶη. 

ἢ 61, 4υ8 65 ΡΟ ἰββ᾽ Π} ΠῚ Βιηΐ 
ὁἃ ἈΒΆΓΕΠῚ ἴῃ 1616 1}5 δοίΊ ΟΠ 65. --- 
ὑπόπτως τῷ πλήϑει διὰ 
δόξαν δεινότητος (5.10). 
ῥδητορείας) διακείμενος. 
ῬΌΈΕΝ ῬΙΟΡρΡΙΘΙ ΘΙ οα 6 {ἃ ΠῚ 
τὴ ἢ ΕἸτὰ αἴ ηΪ ββρ οί 5. (Οἵ, 
ΠῚ 87, ὅ. Οοηῇιπηαίοῦγ δος 
δεινότητος Ἰῃιογργοίαεϊο σου 
ΡΙαί. Νῖίς. 6 ἴπἰϊ.. ,,Διάκειμαί 
τινι ΠΟ Πη0840 εβὶ αἰΐθοιαβ 
5ὉΠ) ΟΥΡ ἃ [141 6Π1, 564 ἰπίογ- 
ἀμ πὶ οὐδ ΠῚ βἰσηϊῆοαι 40 δηΪ - 
10 ΔΙΪφυῖὶβ οὐρὰ π|ὸ δἴξεο- 
ἐπ 5 511. Κυυορ, δά, Χρη. Απδῦ. 
1, 27.“ ότι]. Οὗ Βομπεοῖά. 
δὰ Χρη, Οοπιπηθηί. Π|Ι ὅ, ὅ. Τὰ 
ἴα 1 75, 1:.--- καὶ ἐν δι- 

΄ 

καστηρίῳ καὶ ἐν δήμῳ, 
εὐ ἴῃ οδιιδῖὶβ αα8Δ6 ἴῃ ἱπάϊοϊο 
οὐ ἴπ 115 σιδε ἀρὰ ἃ ΡΟΡα]ὰ Πὶ 
ἀϑαπίαν, Αραᾷ Ροραίατη δα ς6 πη 
ἀσαπίῃν οα 1386, 4π86 ρΡροῦ εὐσαγ- 
γελίαν γῈ}] προβολήν δὰ διπΠὶ 
ἀδἰεγαπίασ. Οὐ, Ηρογηι. Αηΐϊαα. 
Ι ξ 180, 18. 138. ϑοῃοδῃ, Αη- 
(ἴᾳὰ, 1 Ρ. 410. 419. ΜαΑ16 Ο[4585.: 
ἴῃ ὁδυ88 ργϊγδία γ6] ρὰυ- 
ὈΠΪοα, Νὰπι ἴῃ ἰαάϊοϊο οἱ ρὺ- 
ὈΠΙοᾶ6 οὐ ρῥτίναίδα ὀδιβᾶθ ἃσϑ- 
Ὀδηίαγ, --- πλεῖστα εἷς ἂν ὴρ. 
Οὐ, δάη. δὰ ΠῈ 839, 1, ϑοτίρϑβὶϊ 
δαΐθα. ΟΥΔΙΪΟΠ 68 Θϊοπ θα. ἘΞ 

γα] Ὸ 5Θααππίαν γ6- 
. μετὰ ΟΠ1.7) δὶ 
. πατέστη δι τὰ 

ὅστις ξυμβουλεύσαιτό ΤΠ 
»»Όστις δὰ ἀγωνιζομένους ρΡεῖ- 
ἰἰποῖ; φαϊσππαιπθ ΘῈ πὶ 60Π- 
ΒῸΪΟΡδι “ Ηδδοκ. 

8 2. καὶ αὐτὸς δέ, αἰ4ὰ6 
'ρΡ586 φιοαᾳιε ἴῃ ὁαπ88 οδρ  Α] 
Ορίϊπη6. 8586. ἀθίθηαιι, ποη 50] Τὴ 
Δ]|105 αἰοοπαϊ δου! αῖθ τα ΧΙ ΠΊ6 
λαϊανῖι, -- ἐπειδὴ «καὶ 
ἐς ἀγῶνας κατέστη ΕΑ 

γα᾽άβ τη πη ογ  Ὀ1}15. ἢ. 1, δϑὲ βοῦῖρ- 
ὑὰγαγατη αἰβογοραηιία. 5εα ἴη- 
Ἰανῖα Ρ] θα οἀϊ του 5 ἀθίθυ!ου 5 
ΠΌΓΟΒ 56οῦτὶ βαπί, τη Ἰοταπι ἰϑοῖϊο 
πη 6 οΥὐἵᾶ δὶΐ ΠΟὴ ΘΧρΙΠοδη (68, 
Ἠλπο δα 6ΠῚ 51 ΘΧΑΠΊΪΠΔΠ115, Ὀτὶ- 
ΤΠ ΠῚ ἃρρᾶγοὶ μετὰ τῶν τετρα- 
κοσίων οὐτὴ τοὶ αἷβ πα ]]Ὸ τηο- 
Ὧἀο οοηνθηῖϊγο, Νοααθ ἰάπγθι ἰᾷ60 
μετα φῬῇο βυθάϊιϊοῖο Πα δ ηἀ α πη 
οϑί; πηᾶ6 δηΐῃη ἴῃ βογὶρίουβ νϑὺ- 
θὰ Ἰὰ ᾿γγθρβὶββθ βίδιίμϑτηιβ ἢ [ΠῚ ΠΟ 
ΟΠ ἃ ᾿ἰθγαγὶΪϊβ ρυοϊροία τη 6556 
παυὰ [Δ ο116 Ρο551ῖ, τηαχὶ πιο σΘπὰ- 
ἴῃ} Ραϊδηάαμη οϑὶ, ϑεᾷ Πᾶθο 
οἴἴδηβὶο βυθ]αία οβί, βἰπηυ]δίαι 
Δ͵ΙΟΘββῖία ΡΟ που αι, ΠΠΡΓΟΓ ΠῚ 
Ἰδοίίοης μετὰ τὰ τῶν τετρα- 
κοσίων ἐν ὑστέρῳ μεταπε- 
σόντα 5οιϊρϑίπηυβ, ἀδ απὸ αἷ- 
δ ΠαΙ σΘΏΘΙΘ οἷ. “δύη. ὟΙ 5; 8: 
Αἰάὰθ [8Ο πὸ τα ροβὶ μετά 
ΟΠ ἰΘθαίην, ΤΌ δᾶ γογυτη Π6- 

ο" 
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ς ἈΝ - πο ἣν, - "᾿ ΄ » 

ὑπὸ τοῦ δήμου [ἐκακοῦτο], ἄριστα φαίνεται τῶν 

οοβϑιἰμαΐποῖη ἱπθρίαπι δύ μετ- 
ἔστη ἡ δημοκρατία. Νά 
Απθρῃ θη ΠΟῸΠ ροϑβὺ βυδ]δίπη) ρο- 
Ρα, 5εὰ οριυϊπιαίϊαπι ἱπρ θυ πὶ 
586. ἀοἴεπαϊ,. Ησοο ἰρϑιιπὴ δαίοτη 
ΘαΠῚ ψΕΡΡΙ5 μετὰ τὰ τῶν τετρα- 
κοσίων ἐν ὑστέρῳ μεταπεσόντα 
ΘΧΡΥΪπηίαγ., π ἴῃ ᾿ᾶηο αυϊά θη 
βϑηΐθη απ σνοῦρα ἴΠΠ8 Τηυΐδγ8 
Ιἰοοθύ. ΝΙΒΙΙ ἰσίταν νἀ οίαν το]]- 
ἀα ΠῚ 6556 ῃἶβὶ αὖ θὰ ΘΧ(ΡΙ 56 ΟῈ5 
ἴπ Βογί ρίουὶβ νϑυθᾶ ἔπη ϊ συν δὶ ηΐ, 
Εδο πη0 40 οὐππὶ 6586 μετέστη 
6Χ μετέστησεν, εὐ νοῦ 11 ἐΧ 
ἐπειδὴ μετέστησεν ἡ δημο- 
πρατία, τὰ τῶν τετρακοσίων 
δὲ μετὰ τὰ... μεταπεσόντα δᾶ- 
Βουῖριϊθ [8 0}}Π1π|6 πη} 1506} } ρού- 
ογδηῦ, Οοπίνᾶ, αἱ ἴδηι Κυαθρ,. 
δηϊπιδᾶάνογιι, ἐς ἀγῶνας κατ- 
ἕστη ἱπιογργοίδι! οη θαι τηϊΠἰΠ16 
τοδιρίαπί. Του οπὶπὶ ἐς 
ἀγώνα καϑιστάναι Α.ῖοῖ5 5ονῖρ- 
τουῖθ5 υϑἰ αι βϑίπηα (οἵ. Ρ]αΐ, 
ΑΡΟΙΪ. 234 ο. 46 Βερ. 494 6. 1388. 
158. θεω. ΧΧΙΝ Π)ὴ δοουβᾶγε, 
ἴῃ ἴα αἱ οἱ ἃ πὶ ΔΥΟΘΒ56 ΓΘ, ναϊοί. ἡ 
Βοἰθοῦῖβ Δα 6 ΠῚ μετέστη ἡ δη- 
μοκρατέα νου 5 ἐς ἀγῶνας κα- 
τέστη δα ΑΒΕΡΠΘμ πὶ ΡΘίουαυ, 
δι Ῥίαγα δ ἀγῶνας ἱπά6 νἱάδίαν 
Θχρ]οαηάτι5. 6556 απο ἃ ΘΟΠΊΡΪα- 
τἰθὰβ 11Π|6 δοοιβαίαβ οϑί. Ναπὶ 
δοοιβδίουθθ οἷ [ιἶθ86 ΤΊΘΠΊΟ- 
γϑηλαν ΤΉ ΘΓΑΠΊ6η68 (γ8. ΧΠ 617) 
οὐ Αροϊοχὶβ (Απερἢ. ἔγαστηῃ. 1), 
δὲ 5᾽ ΠΉΠ11Θν εἰς ἀγῶνας καϑι- 
στάναι αἰοίαπι 65. ἃ ΡΙαί. 46 Ββρ. 
494 6. ΟὐΟπἰθΠ ΟΠ Οἢ 6 πὶ καί βἴτημ! 
οαπ μετέστη ἡ δημοκρατία ἀ6- 
Ιεγθ ᾿ἰσθυθί, πἰβὶ δριϊββϑὶ πη βίρῃϊς 
Ποδγοίαν ἈπΠρΒοπίθηι ΠΟῸΠ 50] ΠῚ 
ἰοίδη ΓΘΟΠῚ ΟΟΠΊΡΟΒ. 1558. 568 
οὐδ πὶ οἃ ἀδ οἂιιβα ἴῃ ᾿παϊοϊ τὴ 
νοοϑία πὶ 6556. [81 ψϑγῸ ἱπα}}6 
εδί ἐκακοῦτο, αποὰ πο ἴῃ νὰ]- 
Βδϑία αὐϊά θη βου ρίαγα 88 {15 ἃρ- 
πη νἱἀθίαγ. Νὰπι αυδανησθη- 
ΤΟΥ ἱπΊρ υ αἢ ΠῸΠ ΘΟΠΊΠΙα- 
ἰδύπτη ἀθηλαπλ πιᾶῖὶο 8[Ποϊθθαίαγ, 
864 οὐ ρ88 οδοπηηηαίαι!9 οἱ τηᾶ- 
απ ογαΐ (οἴ, 12. 2). ἱἀοίυγ δὰ- 

[790 ἐκακοῦτο 8 ἀβουρύαμη 6558 
δα ἐς ἀγῶνας κατέστη, αυοὰ, 
οαπὶ οἰα8. υἱπὶ ΡΔΓΙΠῚ μι 6 1666: 
τϑηΐ, οὑπὶ ὑπὸ τοῦ δήμου ἴὰῃ - 
ϑοῃίθβ ἰίαὰ ἰπίθυρυοίαι! βαπί, αἱ 
Απεριοη. ἃ ρορυϊο δἰῇ]οίδίιβ 
ν6] τηδῖθ ΠϑΌϊ85 6556 ἀϊοθυθίαγ, 
Ηδεο 5ἰ τθοίθ ἀἰβραΐαία 5πηὶ., ἴῃ 
Πρ τῖβ ἀθίθριουῖθ5 μετέστη... 
μετά δγγοσθ Ομ] βϑαπιὶ οϑί. Οἵ, 
5υαθ. ΡΠ11|0]. Βοπῃ. ρΡ. 89. 
Ηυϊο ἰᾶπιθη τϑίϊοπὶ ΟἝἸ855. {γᾶ 
ΟρΡΡοβαϊὶ, φαογαπὶ ἀπο αὐἱὰ δὰ 
γ6 πὶ δ{{Ἰποῦθηῦ βράθϊο αὐϊάθηι 
αὐδοβιγίπλι5, 564 ἴγυβίγα. Ρυὶ- 
ΠῚ ΠῚ ΘἢΪΠῚ οΟὨΐγα ἀἸοῖῦ να] ἰδ πὶ 
αἰ Πού Θ πὶ πο ΠΆΌΘτο ἰάθοαθ 
ΠΟ ΟΡ 6586 ἢδ0 ΔΙ Γ6Υ}1158 5ουρ- 
ἰυγᾶ8. ΘΧρ]ϊοδίίοημθ. Ἦδθο οδυβᾶ 
δὶ νδ]οῖ, αν ἴρ86. ΟἸαββ. ἴῃ νὰ]- 
δία ποη δοηπίενι 56 ΠΟ 
ἀρῖταν 46. νυϊραῖᾶ αἰἐβουϊίαίο, 
βοᾷ 46 δχρ᾽οϑηᾶα ᾿'ρ88 ορίϊπιο- 
γαπὶ ΠΙΡγογαπὶ Ἰθοίϊοπθ. οῖηάα 
νἰταρονϑί, αυρα ᾿ἱπίθυρυ 65. Οη Γᾶ 
ΤῊ. ἀϑὰπὶ δὰ ἀπ8ηὶ ΡΘΙΒΟΉϑΙη 
κακοῦσϑλλραι τοι] οῦῖι. Οᾶ51 γ 6 ΓῸ 
Ἰηογρυθίθϑ Πα Υἢ οπχηΐθιι5 [0018 
ΤΗυογάϊάθο 5ΘΡΠΠΟΠ6 τιϑὶ ϑἰῃηί. 
Ουοὰ ἀδθηΐᾳαθ ῃἰπι1ῖ8 πιαίαίδϑ ΠῚ 
6556. ἀϊοῖς ορὑϊπιογαιη ᾿ἰΓΟΥ τι πὶ 
ΒουΙρίαγαμι, πο ρ]ὰ5 ΡΟΠαΘΙΪΒ 
μαθογοί, δὶ [δ ι ]  ογοῖα θα πα πα τ6 
τϑοίϑη δηιθπάδπαϊ υἱϑη] ἴρ88 
τηοηβίγαβϑοί Αὐ αυθὴ Ῥγοθᾶν]ὶ 
1. Βτιαπαῖὶβ οπηθπάδηαϊ οοπϑίστη 
(Μυ5. Βθη. ΙΧ ρ. 687 54.), δ πὶ 
ῬΓΟΥΒ5 γραία πα απΊ 6588. ἔδο!θ 
Ἀρρδγεί. Ηϊὸ ΘῃΪπὶ 510 ΒΟΡΙΌΙ0: 
ἐπειδὴ μετέστη ἡ δημοκρατία 
καὶ ἐς ἀγῶνας κατέστη τὰ 
τῶν τετρακοσίων ἐν , ὑστέρῳ 
μεταπεσόντα (τὲ) ὑπὸ τοῦ 
δήμου ἐκακοῦτο. Δ6 ρυἱπηὰπι απϊ- 
ἀδ6πιὶ 860 γϑίῖο ποη βυΐβοιυ δὰ ἰὰ 
αποᾶ ἀοβιάθγαθθιβ. [{π46 οηΐπι 
ἴῃ ΟρΕΪγ ρα πη. ΠΡ ον πὶ βουὶρία- 
τϑπὶ ἱπὴρουαπαπ {Ππ4 μετα ἴη- 
γοϊανι ὃ Ναὰπὶ αποᾶ (855. 6ΧΣ τὰ 
ἩΠαὰ ἔδούαπι 6586. ορ᾽ δία, Υἱχ 
παθϑὲ φυοθδθ! θη. ἢ δἰηάθ, 
ααϊοσαυϊα οὈ]οααϊταν Ο(]855.γ Θοηι- 
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μέχρι ἐμοῦ. 
8 χατέστησε. 
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ξ ᾿ 9 “-» , ᾿ ο ς 

ὑπὲρ αὐτῶν τούτων αἰτιαϑεὶς ὡς ξυγ- 
ϑανάτου δίκην ἀπολογησάμενος. παρ- 

ἕσχε δὲ καὶ ὁ Φρύνιχος ἑαυτὸν πάντων διαφε- 
ρόντως προϑυμότατον ἐς τὴν ὀλιγαρχίαν. δεδιὼς 

τὸν ᾿ἠλκιβιάδην καὶ ἐπιστάμενος εἰδότα αὐτὸν ὅσα 
- ’ὔ 

ἐν τῇ Σάμῳ πρὸς τὸν ᾿στύοχον ἔπραξε, νομίζων 
τος ΕΝ ν ᾿ ἌΡΙΝ δ᾽ “1. 9 ; 

ουκ αν ποτὲ αὐτὸν κατὰ τό ξιχος τ ὀλιγαρχίας 

κατελθεῖν" 

ἀπολογησόμενος γαϑὶι. 
8 8. ὁ Φρύνεχος Υαι. (Ἱ. 

, ν . ’ 

πολὺ τὲ πρὸς τὰ ὅδεινα. 
«ὑπέστη. φερεγγυώτατος ἐφάνη. 

γεῃ.; 

ἐπειδήπερ 
καὶ Θηραμένης ὃ 

ἴῃ τ Ια ἶβ ἀθοβὶ δυεϊσα! 8, 
απὶ ρΡἰαοοθῖ, αποηἶϑη ἴῃ ΒΌΡΘυϊουῖθτ5 ἀθ ῬΉΥΥ ΠΐΟΠΟ 586 06 ἀϊοίατη 651, 

ππΐαῖθ πὶ ΡΟΡαΐαΓΘ ἱπηρ  υαπὶ ἰδ 
ὨΪΠῚ] διτῖποὶ δὰ ἈπεΡΠΟητ5 ἀε- 
ἔθη βίο Π ΘΙ. Τὰυοι ἐς ἀγῶνας 
κατέστη 1116 ἰπ οΥρτθϊαίαν ᾿ δ υἷ- 
σαϊαπι Βα 11. αποᾶὰ ΤΠΔΧΊΠῚΘ 
Ἰαπσυϊ πη οβί ἴπ ἢδΟ ΤΟΙΠῚ 60- 
Ἠδογθηιία δἴαπθ πα 1}}6 (Π πὶ οὐϊαπι 
ΘΟ Ϊββθ Ῥϑυϊο]Ο 5ῸΘΥΘΥΒΊΠῚ 
ἸΤῚ ΡΘΥΪ ΤΊ 6Χ 568 ᾿π 6} 6 οὶ τ Ὑ) πα 8 
ἀἰσοπαϊ ἀϑὰ ΘΟΙΠΙΡΡΟὈ δῖα, ΘῈΠῚ 
ἐς ἀγῶνα καϑιστάναι απδπίυπι 
ΒΟΙΤΠῸ5 ἃρυὰ Δἰΐοοβ σοηβίδητον 
δοσΟΌΒ58 76, ἴῃ πὰ 5 νοοδτο νἃ- 

Ἰδαῖ, Ασοουβᾶπαϊ δαϊοπὶ ΠΟΙ ΠῸΠ 
αὐυδᾶντδαί, αὐἰὰ ἀοίθοιβ ἀθηγ τη 
Ἰπηροῦῖο απδατϊπσθη 5 δοοαβϑιῖο 
ἴδοι εβῖ. Ροιτὸ ΡΆΡΙΟΡ δίατιθ 
ἴῃ ψυϊβαία ἰδοιίοπο αἰβρ!ϊοθὶ ἐκα- 
κοῦτο, ουἱ ΟἸ455. ῬΘΥΡ υδ ΠῚ ἢ 6. - 
56 4πθ6η 4 νἱπὶ {Ἰθαε, Νβο ΠῚ - 
818. ἀθηΐϊαιιθ Ρἰδοεὶ ἐν ὑστέρω 
δἀαα. τέ Ῥγιϊοϊα ἴῃ ἢη6ΠῚ 
ΤΠΘΠΊΥ ᾿Π ΘΟΤΊΤη Ο 8 ΓΘΙ ΘΟ  Ὰ}, ΟἸ ΠῚ 
ἸΡ518 σϑιθὶβ ἰδ Πα πᾶ) ΘΟΘΆΠΙΌΓ 
τὰ τῶν τετραχοσίων ἐν ὑστέρω 
μεταπεσόντα ἰυηδετο.-- μετα- 
πεσόντα, ΞΌΒΥΘΥΒΌΠΙ (1πι- 
ΡΘΥΙΌπ.), οὰπὶ ὑπὸ τοῦ δήμου 
ἴὰηρο, -- ἀριστὰ φαένεταε 

«Οὗ. Οἷο. Βτας, 12.“ Κυὰορ. 
-- τῶν μέχρι ἐμοῦ αἀάοη- 
ἄστη ογᾶῖ, πὸ ἄριστα Ρουθ δ ηε 
6588 νἱαθγοίασ. [ἢ 15 δὰ ϑοοιᾶ- 
ἰ6 πὶ τοϑρὶοὶ βυβριοαίαν ὈΠΙΡΙΟ.. 
ΘΥῚΌ, δὰ εἐχρ]. Τῆσο, Ρ. 187; 
Β6ᾷ εχ δὶβ νϑγ]5 Ῥοίϊι5 ΞΟΟΓδ 5 

ἀεδηβιομθπι ΤΙ πον ϊάϊ ποίδτῃ 
ποῃ ἔμυϊδ58 Φ0}]1588. - ὑπὲρ 
αὐτῶν τούτων αἰτιαϑεὶς 
ὡς ξυγκατέστησε, ἀε ε0 
ἴΡ50 (1. 6. φιϑαάνῖπο θη στη ἴπΠ|- 
ΡΘΥΪο) δοο υβαΐπ 5. (οἷ. δάη. ΥΓ 
ὅ8, 8), α«ιοὰ οἷ 5 οοηϑδιίϊία- 
οὐὰὶ Ρανυίοη ΠαθαϊΒ5εί. -- 
θανάτου δίκην ἀπολογῆη- 
σάμενος. ΟἸο. 1. ἀν: οτανῖ5.58 
σαρὶτὶβ Ἀπ 58 ΠῚ, Ο ΠῚ 56 ἴΡ058 
ἀεΐοπαετγοί. Τοΐοπαϊὶ 56. ονᾶ- 
τἰοηθ περὶ τῆς μεταστάσεως, 
ἀθ αὺυὰ οἵ, Ἀπερῃ. ἔγαστη, 1--θ, 
νὶς. Απιρ}}, 11. 20. ΒΙ455. 1. 1, 
Ρ. 89, 952. [ὴ)6 δοουιβαῖϊνο δᾶ 
ἀπολογεῖσϑαι δἀάϊτο οἴ. δἄῃ, 
109, 1. 

8.8. διαφερόντως προ- 
ϑυμότατον. 4Διαφερόντως 
Βῖπο δἀαϊ ροίοϑυ νοοϑθ}}8 ΒΌΡΘΥ- 
Ἰαεῖνὶ βίο Πα τί οι ὁ πὶ Δα ΘΠ 1108, 
αυ86. ΘΠ πογανθυιηὶ Μίδιιῃ. ἄν. 
δ 461 οἱ Κτιιθρ. ὅτ. 8. 49, 10, 51- 
ΤΉ Πἰτον ἀνδρειοτάτους διαφε- 
ρόντως ΡΙαὶ, Ρτγοίασ, 849. -- 

οσα. .. ἔποαξε. ὙΠ. ΡΟ 50: 
-- ὑπ᾽ ὀλιγαρχίας κατελ- 
ϑεῖν. ,,Ε851: ὑπ᾽ ὀλιγαρχούν- 
των τᾶν ἀντ ΑΥ. ΟΟΚ 
δάη. 1 8, 2. -- ὙΡΈΘΤΕῚ 5115- 
οΘΡῖι, ὑΥ ΘΑΡῸ ΜΈ ΦΙΕ ΘΕ. 
γυώτατος ἐφάνη, Ιοῃ δ 8 
Γϊὰ 15 51} ἢ 586 ΡΥδοβεῖτῖτ, 
6 σνόοοαῦυ]ϊο φερέγγυος εἴ 
ἌΘΒΟἢ, ϑερί. 96, 449, 197. Βορῇ. 



οἵ τετρακό- 
σιοι τοὺς ἀπὸ 
τοῦ κυάμου 
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τοῦ “Ἥγνωνος ἐν τοῖς ξυγκαταλύουσι τὸν δῆμον 
πρῶτος ἦν, ἀνὴρ οὔτε εἰπεῖν οὔτε γνῶναι ἀδύνα- 
τος. ὥστε ἀπ᾿ ἀνδρῶν πολλῶν καὶ ξυνετῶν πραχ- 
ϑὲν τὸ ἔργον οὐκ ἀπεικότως καίπερ μέγα ὃν πρου- 

χώφησε᾽ χαλεπὸν γὰρ ἦν τὸν ᾿Αϑηναίων δῆμον 
ἐπ᾽ ἔτει ἑκατοστῷ μάλιστα ἐπειδὴ οἵ τύραννοι κατ-- 
ελύϑησαν ἐλευϑερίας παῦσαι, Ν 9 ’ Ἁ 

καὶ οὐ μόνον (ἢ 
ὑπήκοον ὄντα, ἀλλὰ κοὶ ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ χρόνου 
τούτου αὐτὸν ἄλλων ἄρχειν εἰωϑότα. 

09. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐχκλησία οὐδενὸς ἀντειπόν- 
τος ἅμα κυρώσασα ταῦτα διελύϑη, τοὺς τετρακο- 

ὅαρ. 69. 81. 

ΕἸ. 942, ἀθ πολύ οὐπι 
Ιαίῖνο 89, 8. 

8 4, Θηραμένης. Ἰάοηι ααὶ 
Ροβίθα ἴῃ ἰγρίηϊα {γνδη ἢἷ8. ἔα1|. 
Οἱ, Χεη. Ηΐβυ, ατὶ ἢ 8, 80. -- 
τοῦ ἄγνωνος. [5 δρυὰ ΑἰΠ6- 
Ὠΐθη565 ΠΊΔΟΠΟ ἰῃ ΠΟΠΟΥΘ οΥδί, 
ΟΥ, Χο. ] Ἷ εὐ 84η. ΥἼΠΙ 1, ὃ, 
Θαδοιϊίαῦ δαΐθη), δἰΐπα ἰάθη, 46 
αὰὸ ἃ Τῆπο. δἰϊαυοίίθη5. ἀϊσίατη 
οδύὺ ἴῃ 1. 1 οὐ Π. Οἵ, ἈΝ οἴββϑθῃ. 
ΗδΙ]θη. ρῥ. 1562. ΑὉ δο Τπονδηηθ- 
ΠΟ ΠΟῸΠ σϑηϊίιηι, 564 δἀορίδᾶ- 

5ΌΡρ6Γ- 

ἐπ πὶ [556 τηϑπλοῦδί 5010]. Αγὶ- 

βίορῃ. Άδη. ὅ46. ἜΣ ἘΠΕ δ 8 
τ Του ἦν, 1161 608, 
ααἰρορ}8Γ 6 πὶ 8 [8 [Ὁ ΠῚ ὁ 0 ΠῚ- 
ιηϊ Ορϑθτᾶ δνθγίθγαῃίΐ, 
ὉΠῸ5 6ΟΧ ρυἰπιΐϊβ, ἰηϑὶρη 8 
ἕατι, ΟΥ, ΤΠ. Ηονθβε. ἴῃ ΡΊΙΙοΙ. 
ΧΥΤ ρ5.546..56. -- οὔτε εἰ- 
πεῖν οὔτε γνῶναι ἀδύνα- 
τος. σι 8 1 ἀ6 Απυρ!οη Θ ἀνὴρ 
καὶ κράτιστος ἐνθυμηϑῆναι 
καὶ ἃ γνοίη εἰπεῖν. ὶὰ. 10] 
δ." --ον νι ἀν Γ 17 1. 
-- ἀνδρῶν πολλῶν. [6 4115 
νἱὰ, Κυυθοσ, δὰ Ὀίοηγϑ. ρΡ. 3714 
εὐ δοιβι, ἀπιίίαυ, 1 684. θ 0 
ουϊδπὶ ΠΟΠΙΪ ΠΑ ΟΠ αν 89, 2. 90, 1. 
- ἐπ᾽ ἔτει ἑκατοστῷ. Ἐπ᾿ 
ΟἸΪπῚ ἰην 115. ΤηΘΠΊΌγ8 118 ΔὈΘΥδί, 
6 (δπιροῦθ, αὰὸ αυἱᾷά δοτεί, 
ἱπίθγά πὶ αἱοία π 6558 Δρρᾶγθϑί 

ἀλλὰ κυρώσασα οοἰά. σῇ, δάη. 

δΧ Θχριηρ δ ΗἩομλουϊοῖὶβ ἃ Μδίι. 
ατ. 8 δ8ὅ ἃ 4}1ι1ῖ8, Οἷ, ϑδυρρ. 
δὰ Αὐτὶ. ἀὰὸ ϑηδί. 12,.. 1. οἱ 
ϑίθρ!ι. Τῆε5. δα. σθο, . νοἱ. ΠῚ 
Ῥ. 1517. ενεγα Ὁ δῆποὸ ὅ10 
πηἀεοδηΐαπι δηπὶ ργδθίουϊουδηί, 
Ουδάτγ!πρσδηι νἱγὶ ἱπηροθγίαπι Ο0Ὁ- 
ἀἰππογαηῦ αιιϑίίμο ΤηΘη565, δὺ- 
ἀϊοαγαπὺ ροϑὺ πηθάϊδιη ἃθ5.ϑ06Πὶ 
ΤΠΘΟΡΟΠΡὶ 8ηη0 ἰπθαηίβ [οοη- 
βύϊζαι! ΟΑ}Π18 ἀγοποηίθ.} ΟἿ, ίυ, 
Χ' οτϑί. ρ. 88 6 οἱ ἰὰ, ρ. 838 
ἃ. Πατγροοῖδι. ν. τετρακόσιοι 
(εἴ, Ριιοῦ, οὐ ϑυϊά, ἢ, ν.). θΘιὶ 
400. νἱὶγοβ Οδ}Πἶὰ ἃγομοπίθ ἱπὶ- 
Ροιΐο 5ρο!ϊδίοβ 6558 βίϑίυϊς ἢ οἀ- 
γ 6} ]ὰ5. πορ οχὶ 65 πιο η! πὶ Ὑ 1, 
Χ οἶϑί. 888 6 [ο0 Ὀϊοά. 
ΧΠῚ 838.]7 ΟἸΤπι, Βαβῖ, Ηδι]δα, 
δα ἃ. 411. Οἱ. ΒοΘΟΚΗ, ΓΕΒΕΠΕΙΝ 
Πρ. 3818. ἐπειδὴ. 
κατελύϑησαν. γὶὰ. ΥἹ 69, 
4, --- καὶ οὐ. Καί, 4υοά νᾶ- 
Ιογθ ἀβρεοί οἱ 4 υἱὰ6π); 0 6858 
τηᾶ ναὶ Κταθρ. -- οὐ μόνον 
μὴ ὑπήκοον ὄντα. Αἰίοηήδ 
πορᾶιοη απ αἰ θυ β (Δ 06ΠῚ, ηΟὐ 
μόνον δὰ 56πίθῃς8πι. ΡΥ πη ἃγίϑαι 
χαλεπὸν ἦν ρετίποι, μὴ ὑπή- 
κοον ὄντα δα ἱπβηϊίναμη ἰπ46 
ρΡοπάθηΐθηι ἐλευϑερίας͵ παῦ- 
σαι.“ ΟἸ 455. -- ὑπὲρήμισυ. 
Οἵ, δάη. 1 8, 1. 
αρ. 69. 8 1. 

χὰ ᾿ 

αμα κυρῶ- 

τ- 
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σίους ἤδη ὕστερον τρόπῳ τοιῷδε ἐς τὸ βουλευ- 
τήριον ἐσήγαγον. ἦσαν [9} ᾿Ιϑηναῖοι πάντες ἀεὶ 
οὗ μὲν ἐπὶ τείχει, οἵ ὁ᾽ ἐν τάξει τῶν ἐν “Ιεκελείᾳ 

«πολεμίων ἕνεχα ἐφ᾽ ὕπλοις. τῇ οὖν ἡμέρα ἐκείνῃ 
τοὺς μὲν μὴ ξυνειδότας εἴασαν, ὥσπερ εἰώϑεσαν, 
ἀπελθεῖν, τοῖς ὁ᾽ ἐν τῇ ξυνωμοσίᾳ εἴρητο ἡσυχῇ 
«ἡ ἐπ᾽ αὐτοῖς τοῖς ὅπλοις, ἀλλ᾽ ἄπωϑεν περιμέ- 
νειν καί, ἤν τις ἐνιστῆται τοῖς ποιουμένοις, λα- 

αβόντας τὰ ὅπλα μὴ ἐπιτρέπειν. σαν δὲ καὶ Ἶ4ν- 
ὅδριοι καὶ Τήνιοι καὶ Καρυστίων τριακόσιοι καὶ 

τρόπῳ τοιῷδε ὕστερον ἤδη οπιη65 ργδθίου δῦ. βιοὰ ἤδη διΐε 
ὕστερον Ῥοβίτα πὶ. ΤΠ Δ [1 ΠΊ118. 

οὐ δ᾽ ρῖὸ οἵ δ᾽ οοτταρίο αι, 
εἴνεκα Και. Αἰ ΤΠοηιὰ5 Νίαο,: καὶ ἕνεκα καὶ εἵνεκα Πλάτων, 

“Ιημοσϑένης [ οἵ. ΒΘΏΒΕΙ. δα Ιβθου, Ατθορ. ρ. 863] καὶ ἄλλοι, 
Θουκυδίδης δὲ ἀεὶ ἕνεκα. θυοὰ [650] πο 5. Πθτοταπὶ Το. ἀγα 
Πνπιδίαν, ΟἿΟΝ Θο ΚΙ εἴπ. ὕυτ,. ορίον, Ρ. 86 58ᾳ. 

ὃ, 3. ὑπ ρῖὸ ἐπ᾽ πιαϊθ ποῃηα}}} ργᾶθίεν Ὑαῖ. 
ἄποϑεν μἰο αι, οὐ ΠΠ1 οριϊπαὶ ΠἰΡτὶ ρτὸ ἄπωϑεν. 

4 1 1 
ΟΥ,, 58. ὙΠ 

ὁ. 8. Τήιοι ναι. Μοβαα,, αιοὰ νἱταπι ὙἹΙ ὅ7, 4 το] 6πάτιπι ἔα! 

σασὰα ταῦτα, Ξἰπιυϊαίααθα δΔιαίθηι ἴῃ δοῖθ τ Πα θαηΐ ἴῃ 
60 ταί ῃδῦυϊι. Νοη ἰἰἃ “δίδιϊοῃΐϊθ 5 (εἴ, Ὑ]Ι 28, 2) 
Ἰηῖοῦ 56. βιηὺ οοῃίναιία ἄντει- 
πεῖν εὐ κυρῶσαι, υἱ οοπίαποιϊο 
αὐἀνουβαίϊνα (εἴ, 5.,)ὺ ἰοοῦῃ Πᾶ- 
υθᾶί. Νηι ἀθοθιηϊ γτὸ5 ροίδϑί, 
Θἰἰα Πιδὶ 4015 σοί γαῖ χιῦ, Επηθηᾷ. 
ὙΥΠαπλονῖίΖ, 1. τ 1)6 τῷ σοῃϑθη- 
εὐ Χου, Ηΐδβι, . 1 8, 48. -- 
ἢ δ η ΣτΡ ΕΣ Ὁ τὲ 5 δ {ἰἱ ἢ) 
Φοβίθϑ. -- ἦσαν κ. τ. 1. 56- 
αὐἴταν ὀχρ]!ϊοαιῖο βαρουϊουϊβ τρό- 
πῷ τοιῷδε. ΙΔ 4 πὸ Βεκκ. δαο- 
ἴον δ᾽ ἀποῖβ ἱποϊβδίπηαβ. Οἷς ΠῚ 
90, 8. ὅ3, 2. ΨΠΠ 104, 1. ΜαΙὸ 
ὍὍΙ4 55. ρδυτοα! πὶ ἴα τχδίαγ, αἱ 
ἰδ η0 56 π θη 18} ἰῃ ΤΡ Οϑἰ (ἃ ΠῚ 6558 
ἀἰσαῖ; ΘΧΡΙοδι ΘΟ 6πὶ βθααὶ ᾿πὰθ 
ἃ νοΙθῚ 8 τῇ οὖν ἡμέρᾳ. Νὰπὶ 
1Ἀ}}15 ΘΧρ Ἰόδιῖο πΠοη πιᾶρῖ5 οὖν 
πὶ δέ ρατιίοα!α ἱπάποῖταν. 
ἐπὶ τείχει. )6 αὐτίοα!ο οὨλΪ550 
Ὄπ ἢ. 10]. .3. Κααθρ:. 
5 80, 2 8ᾶη, τῦ. -π-πτοῦ δ᾽ ἐν 
τάξει... ἐφ᾽ ὅπλοις, αυἱ 

αν, 

ΘΡδη 1, Οἴημημθβ. δῃϊη, αἱ ΠΟῊ 
ἴῃ ΠΕ}, 504 ἴῃ βίϑυϊοηϊθιιβ οχ- 
οὐ δ᾽α5. ἀρορδηῦ (νὰ, 1. 1,}, 
5]5 ΟΥ̓Δ᾿ ηἰθ 5. δια ηΐ, ΘΙ ΜΜΉΠον 
ἴη. Χρϑῃ. Ογτορ. ὙΠΙ 8, 84 ἐσκή- 
νησαν ἐν τάξει ἀθ 115. αἰοῖϊίαν, 
ααϊ ποὴ κατ᾽ οἰκίας, 560 5105 
ΟΥάΪΠ 65. βϑυγδη 85 ἴῃ φἈΒιγὶ 5 ἰδ - 
ἀπηι Οοπμογε ΟἸλ58. ἐφ ̓ ὅπλοις ἀεἸ. 

δ 2, ὥσπερ εἰώϑεσαν. Ετε- 
Πἰὴ] πίονται ρ6ν νῖοοϑ Θχοαθὶα5 
ϑοθδηΐ.. Μιὰ. ΥὙΙἊ. 28, 2. 
ἀπελϑεῖν, ουδίοάϊα ἀθοο- 
ἀεύθ, αὐ ΠῚ βαθίνοην.--- εἴρητο 

ἡσυχῇ. ᾿ κρύφα, φησίν, 
εἴρητο ζμὴν παρ᾽ αὐτοὶς τοῖς 
ὅπλοις μηδ᾽ ἐν τῇ εἰϑισμένῃ 
χώρᾳ, ἔνϑα ἐφύλαττον, μένειν. 
ΞΘΠ0]. Εν ῬΊαι, ΑΙο, 34. Βιηῖ- 
ΕΠ ΟΡ εἶχον ἐν ἡσυχίη Ἠετοῦ, 
Υ 92, ὃ 

5. 9, 
Ψψιοι. 

ΤτΤή- 
[τἀ δι 

"άνδριοι καὶ 
Ο ὙΥΗΙΝ δ 7. 15. 

βουλευτὰς 
τοῦ βουλευ- 
τηρίου ἐκβόλ- 

λουσιν. 
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Αἰγινητῶν τῶν ἐποίκων [οὺς οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἔπεμψαν 
οἰχήσοντας) ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτο ἥκοντες ἐν τοῖς ἕαυ- 
τῶν ὅπλοις, οἷς ταὐτὰ προείρητο. τούτων δὲ δια- ἡ 
τεταγμένων οὕτως ἐλθόντες οἱ τετραχόσιοι μετὰ 
ξιφιδίου ἀφανοῦς ἕκαστος, καὶ οἵ εἴκοσι καὶ ἕκα- 
τὸν μετ αὐτῶν [Ἕλληνες] νεανίσκοι, οἷς ἐχρῶντο, 
εἴ τί που δέοι χειρουργεῖν, ἐπέστησαν τοῖς ἀπὸ 
τοῦ κυάμου βουλευταῖς οὖσιν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ. 
καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐξιέναι λαβοῦσι τὸν μισϑόν᾽" 
ἔφερον δὲ αὐτοῖς τοῦ ὑπολοίπου χρόνου παντὸς 
αὐτοὶ καὶ ἐξιοῦσιν ἐδίδοσαν. 

οἵ ΟΠ]. ψαὶι. 
οἰκήσαντας ψαι. 
τὰ αὐτὰ ναι. , 

οχίγ. ἀϊοίαπι δϑΐ, 
ξ. 4 

Β. Υ, Παροὶ Εἰ, ΟἿ, δᾶη: 

ἘΠ α ΤατΝ 

ταῦτα τοὶ αϊ. Π|6 ὑθοίθ.. Νδηὶ ἰάθη, ατιοα 8 2 

Ἕλληνες ἀροβὺ ἰῃ αι. ἴδ, (],  ϑη, Ὁ. ρα. Βα5. α΄, 

᾿εἴ ποῦ τι αι. ιοϊσβϑίπι ἰ4 6 ΠῚ ὁ. 4 5015 εἴ τέ που. 1Π 84, 4 εἴ 
που τις (τ. εἴ τίς που), Ν1Π ὅ, 8 εἴ ποί τινα. ὅε6α 1 132, 2 εἴ 
τί που. 

ΟΑΥΥϑ 11 ποηνϊ μα πεῖν, --- Αὐἰγι- 
νητῶν τῶν ἐποίκων. αδη6- 
εἶἰνα8, α16Π| 6χ Αδρίηοθίΐβ 1ΠΠὶ 
ΟΟΙΟΙΪ τηδῖο ἰπιογρνειδ 5ιηΐ 
Ρονί. εἰ Ηδᾶ8., ρᾶυΐοῦ. δίααθ 
Καρυστίων 6Χ ᾿τριακόσιοι Ρεβη- 
ἀεί, ηἶβὶ ροβὺ ἐποίκων πυτπθυπη 
(οτία 58 ψ' ) Χο ἀ[ 556 τηᾶνΐβ. Κταο- 
86. ῬΤΟΧ᾿ ΠΙᾺ οὺς.. . οἰκήσοντας 
ἀοΙοτὶ οαρῖὶς, ΑὉ ρτοΐδοιο ΠΟΗ 50- 
Ἰὰπὶ Βρογνδοᾶποα ϑδιπηύ (εἴ. 1 
ΦἿ, 1), 564 οιϊαπι ἀἰβρ!οοὶ οὐκή- 
σοντὰας 5'πθ οδίθοίο ροϑίὶ 11. 
5αηθ δῦ ἃ065586. Ἰὰ νθ]]65 δυΐ 
τὴν νῆσον οἰκήσοντας Ἔχβροο- 
ἰᾶΓ68. 

4. οἵ εἴκοσι καὶ ἕκ. 
Ασουβ ἀδῖπάθ το αῖϊνο οηπη- 
ἰᾶῖο οχρ!ϊοαίατ, Οἱ. δάη. ΠΙ 
8, 4. -- [Ἕλληνες] δα τεπὶ 
ααδο παυγϑίυῦ ΠῈ]|]0Ὸ τηοά0 οοη- 
νϑηϊ, Ναπὶ αποᾶ ἀτοῖ. ΗΪϊδι, ατ. 
ΨΠΠ ρΡ. 42 (νεγβ. αθνπι. ΤΥ Ρ, 838) 
απὸ Δ} 65 οι  ] Οὐ Πὶ τη δ ὉΠ 6 Χ 
αἷν εὐβὶ5 ἀταθοῖαθ οἷν Ἰἰαῦ θι5. οο]- 
Ἰθοίδηη ἔμϊ556 αἰοῖ!, ῬΓΟΥΒ5. ΠΟΠ 
εβδί ῥοῦ }16. Μριϊὰβ ΟἸα55. ΠῸ5 
ἔαϊθβα. ΠΟΌΪ]65 δίαιιθ ΟΡ ΘηίΟ5 

Οἷ, ΚΙοιΖ. δὰ Ῥεναγ, Ὁ. 591. 

᾿ρβόυῦατῃ ΑἸ ΠΘηἸθηβίατη ἀἀα] ΘΒ 6 Ὴ - 
ἴα }08 Ρυίαί, Πάθιη τπϑιηουαιὶ νἱὶ- 
ἀοπίαν ἀρπὰ Χοη, Ηῖβι. αν, ΠῚ 8, 
428. ὕπ46 οτίαπι 51: “Ἕλληνες πε- 
πη ΠῚ ῬΓΟΘΔΌΙΠ τον ΧΡ Ιοανῖι. 
-- εἴ τέπου δέοι χειρουρ- 
γεῖν) ἤγουν διαχειρίσασθαί 
τινα καὶ ἀναιρεῖν. ὅ.101. Ηδπο 
δχρ απδιϊοηθίη βοααϊίαν ΒΙοουηΐ, 
ΘΟΙΉΡ ΙΔ Π5 Βγϊαπηΐϊσιπὶ ἐ0 α168- 
ραίοελ. ϑιουθὶ αἰϊααϊὰ πᾶπὰ 
Γδοϊθη ἀὰπὶ οὐδὺ ἰη ογρυθίαί 5 
εϑὲ Ηδαϑ. ϑὅδηθ. ἴᾶθὸ ργορυῖα 
δϑύ νϑυθδὶ νὶβ, ϑ5'ϑα ἰὰ ποὴ οὐϑίδι 
αὐΐη θὰ ῬΟΙϊββ᾽ ἢ Γὰ5 δἰβηὶ- 
Πορίαν, 408 π| 50Π0], ἱπαϊοδι, -- 
τοῖς ἀπὸ τοῦ κυάμου βου- 
λευταῖς. Μιὰ. «ἃ 66, 1 ἀϊείδ. 
-- τὸν μισϑόν. τ ΒἸησαϊαβ 
ἀγδοθτηδβ ἀἰαγηδ5."" ΒΟΠοοίη, ἀπ- 
ἐαν ἴὰσ. Ρ. 311. Αἀ4. δάη. θὅ, 

-- ἔφερον, 5Βεοῦπι 8 6- 
ἐπέες -- τοῦ ὑπολοίπου 
χρόνου παντός. .ἢδθεο 
Βοθοκῃ. [06ς. εἶν, ΤΡ. 827] 1ἰὰ 
1η 06 ]]6σὶῖ, δὺ 5ὶ αυάτίησθηιὶ 
ΒΕΠΔΙΟ θα ἰοιϊα8. ἃπηΐϊ το αιδθ 
Ῥαγιῖβ πηεγοθάθηῃ ἀθαἰββεηί. 6 
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1 τ0. Ὡς δὲ τούτῳ 
οὐδὲν ἀντειποῦσα ὑπεξὴ ῆλϑε καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται δι 

191 

τῷ τρόπῳ ἥ τὲ βουλὴ 

οὐδὲν ἐνεωτέριζον, ἀλλ᾽ ἡσύχαζον, οἱ [δὲ] τετρα- 
’ 

κόσιοι ἐσελϑόντες ἐς τὸ βουλευτήριον τότε 
πρυτάνεις τε σφῶν αὐτῶν ἀπεκλήρωσαν, καὶ ὅσα 

πρὸς τοὺς ϑεούς. εὐχαῖς καὶ ϑυσίαις καϑιστά- 
Ἁ 9 Ἁ ἢ Ἔ 

μενοι ἐς τὴν ἄρχην ἐχρήσαντο ὕστερον δὲ πολὺ 
μεταλλάξαντες τῆς τοῦ δήμου διοικήσεως, πλὴν 
τοὺς φεύγοντας οὐ κατῆγον τοῦ ᾿᾿λκιβιάδου ἕνεκα, 

5τά τὲ ἄλλα ἔνεμον κατὰ κράτος τὴν πόλιν, καὶ ἄν- 

ὅδρ. 10. ὃ 1. 
τριαχόσιοι νι. 
τὰ δὲ ἄλλα οοαὰ. 
κράτος ὁπ). δῖ. 

4ΟΔΠΙΟΌΓΘΠῚ ἰΔΠ1ΟΒ ΒιΠηρέτι5 ἴδοο- 
νη ἡ Εααϊά6πὶ τὸν τοῦ ὑπο- 
λοίπου χρόνου μισϑόν 1πΈ6}16Χ6- 
ΕἾ ΠῚ ΠΊΘΓΟΘά 6 ΠῚ ΡΥ ΔΘ ΘΥ εἶ [ΠῚ οτὶ 8 
δάππο βϑηδίουθιιϑ ἀθθ]ίδτη. 
Και ρ. δα θίοπτβ. Ρ. 8577. Αἰίὰ- 
τάθη ΡΙ θυ αι ΒοΦοΚΠῖο 50 Παρ αιὶ 
βιπηί. Νϑαιπθ ὁ ὑποόλοιπος χρό- 
νος ῬΥΔΟίθυ [ ΠΔ 6 ΠΡ 115 6556 ροί- 
δβέ, 

ὅαρ. 10. ὃ 1. οὗ δὲ τε- 
τρακόσιοι. ΒΌΡοΟΥ δὲ ἴῃ ἀρο- 
ἀοβὶ ροβίίο οὗ, δάῃ, 1 11, 1. δεὰ 
ΐο Π1Π}] οοπίγανὶϊ Ππαρθοῖ, Οὔδγδ 
δυοίοτο ΒΚ, Ἰὼ ἀεἰενίπηιβ. --- 
πρυτάνεις ΜΕΕΣ ἀπεκλήρω- 
σαν] ἤγουν διὰ κλήρου ἀπο- 
κατέστησαν. 8610]. {τ ἴῃ ἰπδίο 
βεπαία ἤεθαι, Οἵ. ἤθτιῃ, Απεΐαα. 1 
ΘΗ 53:5 ὅσα πρός. ϑ1π|ϊ- 
ἴον ὅσα γε κατά ΙΝ 48, ὅ εἱ 
ΥΙΓ 11, 4 εἰ ὅσον 92, 9. δῖος 
4 ἃ 8 ἢ 111 αἀ Το. σου: 21. 
-- εὐχαῖς καὶ ϑυσίαις. 
ἐχρήσαντο. ὕτ ,,οιπὶ Ἰηϊδαπὶ 
ΤΠ Π115 ΒΘηΔίου 5, 50} 6Π] ηἶᾶ 58 γα 
1η 1} 1411 8 (εἰσιτήρια) ΡοΥασθθαηῖ; 

.« σοτϊάϊθ. δαςοπ απ ΘΟηστο- 
σα θδηΐαν, ῬΎΘΟΪθ5. ππτηϊηα δάο- 
ταθδηῖς; ἀΌΟΥΠῚ ἴῃ {αΐοα 56Π8- 
ἴὰπΔ ογράθθαπὶ (ϑεοὺς βουλαί- 
ουὔς).“ ϑ6Ποοπ). Απιαα. ἴα, Ρ, 
218. -- πλὴν τοὺς φεύγον- 
τὰς ...γτὰ τὲ ἄλλα. Οοαὰ. 
ΒΟΥΓρ αΓΑΠῚ τὰ δὲ ἄλλα εἷς ἱπιοῖ- 

ὥς τε Και. 

ΟΥ, δᾶη. 

ῬΓΘίδίασ ΑΥην: φΟοηΐαβῖὶο οβί 
ἀσδυτπὶ ΘΟΠΙΡΟΒἰ τ Οπιπὶ ψΘγθο- 
ΓᾺΠῚ : πλὴν οτι. -. οὐ κατῆ- 
γον; τὰ ἄλλα ἔνεμον εἰ τοὺς 
μὲν φεύγοντας ἐπτο δογὰς δὲ 
ἄλλα. Οἵ. ΝΠ 838, 2 πᾶσα ἡ 
Σικελία πλὴν ᾿Διραγαντίνων 

. οὗ δ᾽ ἄλλοι. . ἐβοήϑουν."" 
Ἀν ΠΟ ΒΟ απὶ πα] ατῃ ἱποοπι- 
τηοαϊ Παϊρλοὶ ᾿ὰθο σαιῖο πράπ6 οχ- 
ΘΠΊΡ]Ο 58 {15 51Π}}}} ΘΟ Πτυπηδίιν, 56 
Θτἴ8 ΠῚ ̓Π ΡΠ δϑί απο ργδϑίθν οχ- 
51.165. ΠΟ Θά ποῖ 8 ΟΠ Πἶἃ ΡΘΥ ΥἹΠῚ 
ΔαΤΉΪ Ϊδίγαββο ἀϊσπηίαν, ΝᾺΠῚ 
Βος ἀϊβογθρδηΐθβ ἃ ρορυὶὶ δἀ- 
τηϊ ηἰβί γα το ηθ. 605. ἴδοϊβϑθ 5|Π1Ὲ]} 
Ιϑϑίτηι5. 56 α ἴῃ 60 ἶἴρ50 φποᾶ οχ- 
5165. ΠΟ τονοοδθδηΐ, ΟἸΠῚ Ρο- 
ΡΌΪΟ ΘΟΠΒΘΠ θα ηΐ, ἈΠῚ πλὴν 
δῖ ἰάθπι νϑίογθ ορίπαιὶ ϑδιπὶ 
αίαιθ ὅμως, 4πᾶπι| γἱπὶ πδῆ 6 
ἃρυὰ ΤῊ, πραπθ απδηΐαπη νἱαο - 
ἴλΠ5 ἄρτια ΑΙ Γππὶ 4 6 ἢ τἈΠὶ ΒοῚρ - 
τογθηὶ Παρού, ὅπηι ἰρίίαν τὰ δὲ 
ἄλλα 58 πᾶπὶ γα π δ πὶ ΠᾺΡ ΘΓΘ Ὡ0 ἢ 
νἹάογοίαν, ἰθηῖογθ μοβίία ροϑί πό- 
λιν ἰπογρυποιΐομε ΟἸα585. βθοιὶ τά 
τε ἄλλα ΒΟΡΙΡΒΙ ΠῚ 118.) 4Π0 Γοϑϊ- 
τατ0 οπηηΐα ἔδοῚ ΠΠτη 6. δὲ [6 σὶτϊπλο 
τηοᾶο ρυοθθάϊ πηι. ὕΟππὶ “πλήν 
ἰᾶτήθη ναϊθαὶ ρυδθίθτγα ἃ ἃ ΠῚ 
αυοά, Π ΟΠ ΑΙ ΠῚ 18 οαπὶ (Ἰ8588, 
πλὴν ἐνς͵ ἕνεκα ἴῃ ΡᾶγοηιΠο- 
βίτη γϑάϊΐρογθ. -- ἔνεμον, ἷ. 6. 
διώχουν. ΟΥ, ΤΠοπι. Μαρ. ἴῃ 

ὕστερον δὲ 
ατὰ κράτος 
οἰκοῦσι τὴν 

πόλιν. καὶ 
“πρὸς Ἶγιν 

μὲν ἐπικηρυκεύ- 
ονται περὶ 
διαλλαγῆς. 



ὁ δὲ ἐκ 4έἐ- 
χελδίας πρὸς 
τὴν πόλιν 

στρατιᾷ πολ- 
λῇ μάτην κα- 

ταβαίνει, 

138 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, ο΄. οα 

ὅρας τέ τινας ἀπέκτειναν οὐ πολλούς, οἱ ἐδόκουν 
ἐπιτήδειοι εἶναι ὑπεξαιρεϑῆναι, καὶ ἄλλους ἔδησαν, 
τοὺς δὲ καὶ μετεστήσαντο᾽ πρός τε γιν τὸν Δακε- 
δαιμονίων βασιλέα ὄντα ἐν τῇ Δεκελείᾳ ἐπεκηρυ- 
κεύοντο λέγοντες διαλλαγῆναι βούλεσϑαι καὶ εἰκὸς 
εἶναι αὐτὸν σφίσι χαὶ οὐκέτι τῷ ἀπίστῳ δήμῳ 
μᾶλλον ξυγχωρεῖν. 

11. Ὃ δὲ νομίζων [τὴν πόλιν οὐχ ἡσυχάζειν] 
οὔτ᾽ 

ϑερίαν παραδώσειν, 

ἃ 2. 
ΒΟΥ ρΡΊΟΓ ΠῚ. ἢ π5. 8εῖα 615. ἔδγθηάτιηι, 

6 πη 15 ΕΞ τὴν τῶν “Μακεδαιμονέων ΟἹ. 
τὸν βασιλέα Ναι. 
Ριὸ αὐτὸν ἴῃ ῬΙΘγῖβατιθ Πρνῖὶβ Π158, Ῥυδθίον Υδί, 

οὐδὲ εὐθὺς οοἀά. Οἵ, δάη. (δρ. 71. Ι. 

νέμω εἰ άη. 1 120, 1. [πιρεοι- 
ἔδοίαῦ ἀθ οπληὶ δαπηϊπὶβίγαηαὶ 
Γϑίϊοηθ, Οιπὶ απ86 51 ΠΡ} Δ ε1πὶ 
Γδοογαηΐς ἀοϊπάθ Δουϊβθ, ἀπέ- 
κτειναν, ἔδησαν, μετεστήσαντο 
ἜΧρυΪΠἸΔ Ὠ ΕΓ, 

8 2, τινὰς. .. οὐ ποῖλ- 
λούς. ΟἿ, δάῃ. 1Κ 172, 4. -- 
ἐπιτήδειοι... ὑπεξαιρε- 
ϑῆναι. οΙάοπη εἰ, αἱ [ο]ἃ πὶ] 
ἀρ πιράϊο {οἰ!οτθπίπν, Οἔ 
Χρϑη, Απᾶῦ. 11 8, 11] τὸν ἐπι-: 
τήδειον ἔπαι[σ]εν ἄν.“ Ατη. 
γἱά. ἰδὲ δαῃ.ν», ᾿ύθπὶ ᾿μίουρτ, ὨΊοη. 
ἢ]. Αηΐ. ρ. 1088 εὐ Βγεῃῆ. δὰ 
Ἄθβοῃ, δάν, (65, 280. - μετ- 
εστήσαντο. Ποὺ ΑἸΪδὶ 6588 
5 ΠΟΥ ΘΓΘ. νἱαϊπηι5 δά 1 79, 
1, Ηῖο ρ!ογίαπο το σᾶ το- 
᾿ὰπὺ 65505) ἃὺ Πδδοκ. δὰ 588 5 
Βδνΐθ85 γᾶ δῦ. ἀοιϊναπηι με- 
ταστῆσαι ΝΙ 19, 2 να]εὶ ἀε- 
ἀποοτο ἀδ βϑῃίθηι οἱ Χο- 
ΠΟΡΙοπ Ηἶδί. αν. 1 2, ὅ 5οιὶρ- 
51} ὁ δὲ Ἑτεόνικος.. . πάντα 
τὰ ἐκεὶ χωρία πρὸς τοὺς 4α- 
κεδαιμονίους μετέστησε, ὶ. 6. 
δὰ ρματίοβ. ᾿δοοραδοιμοηΐο - 
Γὰπὶ ἰγαάαχὶΐ, ππὰ6 Ηδδοκίαπα 
ἰη ον ργοίατιο τλθα]ϊ τϑρϑιὶ ροίθδί, 
οαΐϊὰ5. ἰἀ πη 6ῃ ἰΐὰ ρΡΟ5ἰ11 ΘΧ ΘΠ ἢ ΠῚ 

οὺς δὲ Ναι., 564 πὸ οὖς μὲν .. 

εὐθὺς οὕτω τὸν δῆμον τὴν παλαιὰν ἐλευ- 
εἴ τὲ στρατιὰν πολλὴν 

. οὺς δέ αυϊάεπι ἀρυὰ 
Οἵ, Μϑιι. αν. 8 289 δάη. 7. 

πιαϊα αὐτοῖς. 

ΠῸΠ πονίπιι5, ΑΠΡῚ, αὖ ΙΥ̓ 57, 
4, δοίϊνυμη βοπᾶύ αἰΐϊὸ {γ8 η8 - 
ἔθγυθ, ἰἀθιθαιθ ΠΟΠΩ.Πα ἈΔΠῚ 
οὐἶἰδᾶπιὶ πηϑοῖὶ5 ρΘΟῸΠ Δγοα βίρηὶς- 
ἤοδιϊοη θη ἴῃ 6 κα δ᾽ 1 πὰ πὶ 89 6 αΪ, 
ΘΧΡΘΙΙοπάἀϊ Πᾶθογ 5060 Πδη 5 
ἴῃ. ΤῆΠθ5. ΡΙαίανο πὶ Αὐιϑιά, { 
νειθῖ8 γράψας ὃν ἐβούλετο με- 
ταστῆσαι τῶν πολιτῶν ἀοουϊ, 
δἃ αὐδ8 ρᾶΒ5᾽ ἘΠῚ μετασταϑ εἰς 
χ )επιοβίῃ. ΧΧΥῚ 6 δαβουρβιῖ 
οάϊοῦ το, Εἰ δῖ9 τηϑαϊ πηι 60- 
Ἰοοᾶνἶν ΑΘ5οΒ 165 Π|129 τοὺς μὲν 
ἐναγεῖς καὶ τῶν πεπραγμένων 
αἰτίους μετεστήσαντο, τοὺς δὲ 
δι᾿ εὐσέβειαν φυγόντας κατή- 
γαγον. 

Ὅδρ. 11. 81. νομέξων ... 
οὐκ ἂν ἡσυχάξειν. ΔΑθδαυν- 
ἀδηὶ νϑυθον απ Αἰ] αθηϊαη εἰ 
Ραμα ϊα!οᾶπὶ 60. δχουϑᾶγα βίι- 
ἀθηῦ αᾳιοὰ οχίγθηϊα πιδηῖ5 Παΐϊο 
Ιοθο ποὴ ἱπιροβίία 5ῖῖ, ϑδ'ιεὰ [ηἷὸ 
Π0η ἀοβιάθυϑηιιβ βου! ρίον 8 ἀ1}1- 
Βϑηδπι, 564 βϑηὰπη αἰοθηαὶ ρ6- 
πι85. [ηϑᾶμἃ ϑιί6 1] 58Π115 ΠΘΠΊΟ 
8 δαγβὶπι αυϊάθπι 8ἃ0. 5ιγὙἼοῦ πὶ 
ΒΟΥ ᾿ς, ΟΥἉ, αυᾶ8. 5|1}}}|ἃ 100 - 
ηΐπιι5 δὰ Εθ0, 8, ὅ. γοιαπι 
βίηθ ἀυδῖο νάϊ θοῦν. Οορπονὶώ 
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ἴδοι σφῶν, οὐκ ἂν ἡσυχάζειν, οὐδὲ ἐν τῷ 
παρόντι πάνυ τι πιστεύων μὴ οὐχέτι ταράσσεσϑαι 
αὐτούς. τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν τετρακοσίων ἐλϑοῦσιν 
οὐδὲν ξυμβατικὸν ἀπεχρίνατο, προσμεταπεμψάμε- 
νος δὲ ἐκ ]]ελοποννήσου στρατιὰν πολλὴν οὐ 
πολλῷ ὕστερον χαὶ αὐτὸς τῇ ἐκ τῆς Δεκελείας 
φρουρᾷ μετὰ τῶν ἐλϑόντων κατέβη πρὸς αὐτὰ τὰ 
τείχη τῶν ᾿᾿Αϑηναίων, ἐλπίσας ἢ ταραχϑέντας αὐὖ- 
τοὺς μᾶλλον ἂν “χειρωϑῆναι σφίσιν ἡ βούλονται, 
ἢ καὶ αὐτοβοεὶ ἂν διὰ τὸν ἔνδοϑέν τε καὶ ἔξωϑεν 
κατὰ τὸ εἰκὸς γενησόμενον ϑόρυβον τῆς τῶν μα- 

-» " Ἁ ᾿ 2 

χρῶν τειχῶν διὰ τὴν κατ 

ἂν ἡσυχάξειν Μ. 

βνᾶπηπη, Ρ. 10. 
εἰ ρτὸ ἡ γαῖ, 1. Απρ, 

1αρα. Μοβαι. 
ἡσυχάσειν, υἱδὶ αὐοὰ ἂν ἡσυχάσει Αὰρ, ΟΆ58. 

ΡᾺ]. 858. ΟΙ. σ. 

αὐτὰ ἐρημίαν λήψεως 

Απρο,, τοῖα ἂν 
ΟΥ. ϑίδῃ!. Οπδοϑι, 

εὐ ἃ ΟΟΥΓ, 

γυ]ραίδηι γθείθ ἰηίθυ- 
Ῥταίδίιιν 5680], ὡς αὐτοὶ ᾿βούλονται οἵ Πελοποννήσιοι. 

τῶν γὰρ ρῖο τῆς τῶν οὔϊηθβ ργδθίε (Ἱ. 
ΟΥ, δάη. 

ΘΏΪΠῚ τὴν πόλιν οὐχ ἡσυχαξειν 
(γε ροιῖαβ5 ἡσυχάσειν) ΘΧ ΘΟΥΙΠῚ 
ἀιδ8. 5θαιαηίιι ἰῃ Θ ρ ΙΔ Θῃ [0 
πο ᾿νγθρβίββθ δοιὰ ἀβἰθίο οὔτ᾽ 
Ῥτοὸ οὐδέ Ξεονὶθεπά πὶ 6586. [πὰ- 
αΠπὰ ἤθ60. ΡΓΟΒΔΌΙΠα 50 8ρ  Οδϑίιιν 
ΟΙα55. --- σφῶν τοῖον δὰ 1,Ὧ06- 
ἀδϑιηοηΐοβ, ΠΟΥ αΠῚ ΘΧΘΙΡΟΪ ΠῚ 
ΤῊ ΡΠ ΠῚ (ποῖλ. οἵ, δάη. 1 106, 
4) ἂὖ Αρῖάθ δτοθβϑι (πη. 6556 
Ῥᾶυ]ο ροϑὲ δυθίθηιβ. ΟἿ δάη. 
11 118, 2. -- πάνυ τι. Οἐ 
Μδῃ, αν, 8 487, 4. θοιν. δὰ 
ὉΠαγ. Ρ. 4δὅ. -- μὴ οὐκέτι. 
Οὐ. δάη. 1 14], ὅ, --- τῇ... 
φοουρᾷ.. Οἵ, δάῃ, ὙΙ 2, 1; 
ἈνιοααΒ. ἴῃ τθοθ 551 πηἰ5 δαϊ- 
ΦἸΟΠἾθ 15 ΟὨλ  (εἰτατ, ααἱ ργορᾶρδίιβ 
ΒοΘΠπι. ΘΧΘΡΙΪ νἱἀθίαν. ΕΥΓΟΙ 
6586, εἰεηάδ ἰσίταὰν. δέ Παΐὰ5 
Ιοοὶ πιθητο δὰ ΥἹΙ 21, 4 ἴδοι. 
-- Αϑηναίων. ᾿Αϑηνῶν Πηᾶ - 
γα Πογνν, διαά. Τὰς. Ρ. 108. 
ϑοᾷ οἵ. 1 108, 8. - ἂν χει- 
ρωθϑῆναι. Ἐνδώσειν καὶ τὴν 
εἰρήνην δέξεσϑαι ρτορίει ὁοοη- 
ΓΔ ΠῚ ΠῚΘΠΊΌΓ ΠῚ ἰπ ΘΓ ργθί 
θυ Κα5, οἰδὶ ρἰεγυμηαυθ ἀθ 118 
ἀϊοϊίαν, 41 γἱ τράϊραηίαγ ἴῃ δἰ ϊ- 

ΤΡ 3} Τοῦτο ΠΝ 

οὐΐα5 ρΡοίοβίδίθηι, Ρ551 15 ΔΟΥ 5.113 
ἰναϊι5. νΘΡΌΪ ἰγθαθη5 οϑί. -- τῆς 
τῶν μαπρῶν κ. τ. Δ. Ροβι- 
αυδᾶπὶ Βαι. ΡΓῸ γάρ, αυοα ρμ]α- 
υἷτηΐ οοἀά. Ὠαῦθπί, γοῦν ὁοομΐε- 
οἷ, Ατση. οὐ 6061}. εχ διυοίουν!αϊα 
Θ᾽. ν εῆς γοσὺν ΤᾺ: Ἰὰ ἐχραηχο- 
γαῃΐ, αἵ αὐτοβοεὶ ἄν... οὐκ 
ἂν ἁμαρτεῖν οο]ιδοτογθηι. Εἰ 
58Π6 γΘΓᾺΠῚ δθηἰθπιϊα 6 ΘΟΠ Δ ΓΘ - 
ιἰᾶπὶ γάρ ἱπὴΡ οὕ} ὑασθαι, Εο 
Θηΐπὶ τεϊθηίο δὰ ἢ καὶ ... 96- 
ρυβον Ξρουϊαβ χειρωϑῆναι ἴϊ6- 
ΓΆΡΘ. ΟΡ Ἰηγαιν, 410 ἱπθρίᾶ ΟΥ̓ 
αἰβυϊηοιῖο ἰηῖος μᾶλλον χειρω- 
ὅῆναι εἰ αὐτοβοεὶ χειρωθῆναι. 
ΓΑ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ δι 6 ἢ} γάρ ΟΠ 6 ἢ {ἰπιπὶ 
ΠῚ ΘΠ ΟΥ̓ ΠῚ 51 564 αἰ πηι, 6Χ [ἰ5- 
ἀθπηὶ οὐδ πὶ δυιοα 5 τῆς, ἀᾺΘΤὴ 
Ἀεῖβκ. ἀδβίάθγαν!ῦ, τϑοϊρί θη τ5 
δϑί. ΝδΠ ΠΟ νὰ οβὲὶ αποὰ 
ΟΙ455. αἰοῖυ ἀρὰ ΤΊ. βυθϑιδπιίνᾷ 
Βθηθινοβ ΟὈϊδοιῖν 95. 5 θα θητᾷ 
ΔΥΓΪΟῸ]Ὸ σάτοτο. Οἱ, δηΐμὶ 1 128, 
ὩΕΙ Αϑς δ. ΟΣ, ΡΝ. 10. οἷν 
ΥΙ 24, 2, αυοτατη ΘΧΘΙ ΠΡ οΓαπι 
ΠΆΠΊΘΓΙΙΒ ἴδ 0116. δυροιῖ φοίοδί. 
θ6 τορειῖο ἄν οἴ. ,Ἅη,1 86, ὃ, 
- διὰ τὴν κατ᾽ αὐτὰ ἐρη- 
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οὐκ ἂν ἁμαρτεῖν. ὡς δὲ προσέμιξέ τὲ ἐγγὺς καὶ 3 
οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι τὰ μὲν ἔνδοϑεν οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἐκί- 
νῆσαν, τοὺς δὲ ἱππέας ἐκπέμψαντες καὶ μέρος τι 

τῶν ὁπλιτῶν καὶ Ψιλῶν καὶ τοξοτῶν ἄνδρας τὲ 
κατέβαλον αὐτῶν διὰ τὸ ἐγγὺς προσελθεῖν καὶ 
ὅπλων τινῶν καὶ νεχρῶν ἐχράτησαν, οὕτω δὴ 
γνοὺς ἀπήγαγε πάλιν τὴν στρατιάν. καὶ αὐτὸς μὲν 8 
καὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ κατὰ χώραν ἐν τῇ Δεκελείᾳ 
ἔμενον: τοὺς δ᾽ ἐπελϑόντας ὀλίγας τινὰς ἡμέρας 

ἐν τῇ )γῆ μείνανταρ, ἀπέπεμψεν ἐπ᾽ οἴκου. μετὰ 

δὲ τοῦτο παρά τε τὸν ἅγιν ἐπρεσβεύοντο οἵ τετρα- 

8 2. 

μίαν. ,. ΕΠ θηΐπὶ νου β᾽ 1116. ογαΐ 
ἴοτθ αἱ δορίαθ δα πηπγ05 ἀοἔδη- 
ἄρπάοβ (παρ᾽ ἔπαλξιν) οοηϑιἰ- 
ἰαῖα6 [οἷ. ΝΠ 28, 2] νδὶ οὐηπ65 
ααὺ ΟΧ ῥᾶγίθ ἀνοοδγοπίαν. ψοὶ 
ΔΗΪΠῚΪ ΘΟΥΠῚ ἃ ποροίϊο ἀοπηδη- 
ἀαῖο οτία σοῃξαβίοπα οὐ Ῥϑυΐαγ- 
θαϊΐοηθ ἃνθυ θγθηΐαγ.κ ΑὙΓ ἢ. 

8. 2. ἡ «ἐγγύς. 
Οἱ, δάη. 1Υ̓ 98, - τὰ μὲν 
ἔνδοθεν ᾿ἐκένησαν, 
»»Ὲ 6 ΤΓἀ πα} πὶ [ΝΕ] 1 ἢ ἰ ΠῚ τὶ ΤΩ] 
αἱ 6πὶ πίττα ἃν Ὁ 6 1 πιΟΥ6- 
γαπηύ ΜᾺ]. -- ψιλῶν καὶ 
τοξοτῶν. Οὗ. δάπ. 1 86, 1. -- 
ἄνδρας ἰάδο Βουϊρίιπι 6558, 
αιοά ΟΡΡΟΠδηΐαν ὅπλοις εἰ νε- 
κἈροῖς, πΠΟΠ ΟἸΒΘΌΓΕΙΠΙ 6556 ἅΓΌΪ- 
ἰτδίασ Ηδδ5. Παοαῦν, Ρ. 100. Οἔ, 
18 161} 86. ΙΥ 182, 8. ῪὟΠ 48, 
8. -- οὕτω δ. Οὗ, δάῃη. ἶ 
181, 1. --- γνούς. ΘΟ υϊὰ ἀἰο6- 
τ58 Αρὶάθπὶ ΘΟΡΠΟΥΪΒ586, αποὰ 
ἴπ ΠΠ0 γνούς Ἰπ6ε!ΠΘραύαν ὅ 56111- 
οοὲ οὐπὶ δἰΐα ρᾶγιοἰρία πιυϊίᾶ 
516 51η8 ΔΟΘΙΒΑΙνῸ ἀϊσαηΐν, γ6- 
[α1] ἀκούσας 1Π 92. ὙΠΙ 78, ὅ. 
{δ πυϑόμενος ὙΠ] 88, 8. 
65, 2, ̓ προπυϑόμενος Δ}! 82, 1, 
ἐδών ΙΝ 25, 11], αἰσϑόμενος ἴ 
118, 2. 126, 1. 181, 1. 184. 8. 
4].. προαισθόμενος 1 186, 1. 
ΨΙΠ 160, 2, ὑὰπὶ νθγῸ γνοῦς 1Π|- 

τε ρόβί ἄνδρας ὁπὶ. ΟΠΊΠ65. ρυϑϑίον αι, Μ, 

ῬυΪπηῖ8. ἔγθαθηβ δϑί; νἱά, 1 9], 
ὁ. 106,12:.1}1 .718,..2.5 1νν14 1: 
128, «1... ὙΠ: 4, 8. ΠΈΣ Σ; 1. 
104, ῶ. ϑεὰ ἴπ οπιηΐθ5 ἢΐδ 
Ἰοοΐβ δἰ ἰβαιθ πη 18, ααϊθὰβ ἰῃ- 
αἰοαιῖβ αἰ Π}} ΟΡ. οϑί, ἴδοι Πϊπι8 
ἰῃτ6}]οοῖταν, ἀπᾶθ 5810 {ΠΔ Τ68, 
48 4015 ἀπαίτα νοὶ οοσηϊία 8}}- 
αὐυἱϊὰ ἴδοϊί: αποὰ ἴῃ ΠοΟ Ἴοοο οοπ- 
τα εβί. ᾿Αφοραϊε ααοὰ πραὰθ 

. γιγνώσκειν νθυθαπὶ δαἀπιοά απ 
δρίθ ἀϊοϊναν ἴθ τ, απᾶ8 ΟΟΌ}15 
ΘΟΓΗΝ ΟΣ, οὐ δὶ ψ6] τηαχίτηθ ρΡι- 
τθηγ18 ργορίογοα αἷοὶ Αρίάθιι τὸ- 
ἀνχίββα θχϑυοϊζηστη, αποὰ οοσπηο- 
νους ἱηορὶπαίδπι Π|8πὶ Α {πο πῖθῃ- 
Βἰατη. νἱν απ, ἰδ] ᾿δπι 5815 
1Ἰά νοοῖϊθυβ οὕτω δη ἀθοίαγατὶ 
τηδηἰ οϑίμπι οϑί. Ὁπἶθι8 46 οᾶιι518 
νἱἀδίαν ταΐῃὶ γνούς Ρδυιοἰρίαπη 
Βίδγθ. ΠῸμ ΡΌ5886, δὺ βου ρϑῖδ58 
δῖον Τπυογάϊαεπι ἀπογνούς, 
1. 6, 18 ἀοβϑρογδίδ."" Ηδ85. |. 
ἃ. Ρ. 98. Ηοο σϑῦῦο ποη αἱϊέαν 
11 ὙΠπογάϊά65, Ἰερῖταγ (Δ ΠΊΘ ἢ 
ἀρὰ δἰηὶ Βα ὈΒιΔ ΠΕ ἈΠῚ ἀπό- 
γνοια. ἴπ νυϊραία δά γνούς 
51} δυαὶ τοὺς “᾿Αϑηναίους τὰ 
ἔνδοθεν οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν κπινή- 
σοντας, απδίοιη ἐμππιαϊ πὴ 80 
Αρὶάθ Ἴχϑρθοίδιιτη 6556 6Χ 8 1 
ἀρΡϑτγοῖ. 

8 ὃ. κατὰ χώραν. Οἷ, 86η. 
1.128, 4. 
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κόσιοι οὐδὲν ἧσσον, κἀκείνου μᾶλλον ἤδη προσδε- 
χομένου καὶ παραινοῦντος ἐκπέμπουσι καὶ ἐς τὴν 
“ακεδαίμονα περὶ ξυμβάσεως πρέσβεις, βουλόμενοι 
διαλλαγῆναι. 

1 12. ΠΠέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὴν Σάμον δέκα ἄν-- οἵ ἐετοθκυν 
σιοι ὁξπκα αν- 

ὅρας, παραμυϑησομένους τὸ στρατόπεδον καὶ δι- δρας πέμπου- 
δάξοντας ὡς οὐχ ἐπὶ βλάβῃ τὴς πόλεως καὶ τῶν σιν ἐς Σάμον. 
πολιτῶν ἡ ὀλιγαρχία κατέστη, ἀλλ᾽ ἐπὶ σωτηρίᾳ 
τῶν ξυμπάντων πραγμάτων, πεντακισχίλιοί τε ὅτι 
εἶεν χαὶ οὐ τετρακόσιοι μόνον οἱ πράσσοντες καί-- 
τοι οὐ πώποτε ᾿ϑηναίους διὰ τὰς στρατείας καὶ 
τὴν ὑπερόριον ἀσχολίαν ἐς οὐδὲν πρᾶγμα οὕτω 

Ὁ σΞΘος στΟ ἐκείνου ΟΠΊΠ65 Ὀτγδαίον, δ᾽ δί, 
παριὼν ρτὸ περὶ Κι. 

Οαρ. 72, ἢ 1. οἵ τετρακόσιοι ρτο οὐ τετρ. γί. 

(ὰρ. 22, 8 1. παραμυ- πρὶ ἴῃ 1τ, Αἰἰϊο. 1 ρ, 186 εἰ ἃ 
ΤΠ  ΑιμεινόναυΣ 6] ἰηῖτο ἰὸς ἀυδανίηροηι8 νἱγῖὶβ ἕαίβα τοϊδία 
οὐ 86, 1 ᾿Ἰπίεγρυθίδιιιβ δϑί Ρουία8. 6588. ἴπ66, αποὰ οοπδίει Ἡγροτ- 

τῶν πολιτῶν. το ΠΪ5 
τῶν πολλῶν οοηϊ, Μεΐποκ. ἴῃ 
Ἡδιη. Π| Ρ. 874. 864 Ὡἀρίϑ Πΐς 
ἰῃ0θ 56. ΟΡῬΟΠΙΙΏ ΕἸ ΘΓΒΆ οἷ- 
νἱ 88. οὐ 56} οἶνθδ5. --- οἵ 
πράσσοντες. 561), τὰ τῆς 
στόλεως πράγματα, τὰ τὴς πό- 
λεως πράγματα διοικοῦντες.“ 
Α6. Ροτῖ. -- τὴν ὑπερό- 
ριον ἀσχολίαν. Ουπὶι ἀϊκιίη- 
Θυδίαῦ ἃ στρατείαις, .)ρΡ80ῖ5 
ποσοίϊα ΘΟΙΡ] Θοιἰαν, 00 ατὰθ 
Αὐθοπϊθηβῖθπη 0 ρϑποὶ νοὶ δι 
ν 6] τορι] οα 6. ἐδιιβἃ ΡΘΡορυϊπα- 
Ὀδηίιν,. Κτιθρ. ἐς οὐ- 

δὲν πρᾶγμα. ξυνελ- 
δεῖν. »»Αθαπάδῃιἃ 4 Θἀ8πΠ| 56:- 
ΤΟ 5 ὁδί, ΟΠ) 50 ΠΘΟΟΥΡ Βουὶρ - 
βῖββθ. περὶ οὐδενὸς οὕτω με- 
γάλου πράγματος βουλεῦσαι 
ἐν ᾧ πεντακισχιλίους ξυνελ- 
ϑεῖν. Ἔν ὧ ξυνελϑεῖν ἰάθη 
6ϑὶ υοὰ ὥστε ἐν αὐτῷ ξυνελ- 
ϑεῖν."" δαοκ. Οἱ, Μαί, αν. 
ὃ, .479:1:.8. δὲ 0888. ).6. τὸ ΟΣ 
ΒόΘΟΚἢ. Οεο. οἷν. ΤΡ. 824 544. 
Οοηινα Βοροκ μη ἀἰββϑεῖν ΡΙαι- 

ὈοΟΪτὰ. ἰθπΊροῦα ᾿αἶπ5. θ6}}} οχ- 
Ῥυ βθτη 6586, 4ποὰ Ποὺὶ ἤθη Ροίι- 
5856, ἰδ πη πη η}] ΥἹ πᾷ 
οἰνῖαπιὶ δὰ βυνασία [ογθη ἃ οοη- 
νϑηϊββοηί, ἀθιηοηβίναί ἨθυΠΊΔΠΠ, 
ἀ6 Οδβίγδοϊβπι, ρΡ.. 17. ἄστη. δά ἢ. 
Ἰ, γοπὶ ἴαἰβαη 6856. ΡΥΟΌΆΡΙ]6, 
ΡΟ ΤΠ Θη (Δ 10 6ΠῚ 50 }}15 0108 1 ΘοΥ - 
ἴὰπὶ 6586 Θχρ] οί, Οοπίνα ΤῊ Ϊ]νν, 
Ἡϊδῦ αὐ ἀν 1}. 51. 18 αὐοᾶ 
απδαγῖη ρθη αἰ χββθηῖ, 061} ἰθπι- 
ῬοΥθὰΒ. ΡΤ ΘΥ ἃ Τῇ α τὶ 6. ΨΘΓΙΠῚ 
Γϊθ886. σθηβοί, ἤπποὸ τρϑοίς ἱπαὶ- 
ΟΑΥΘ. ῬαΪΔΠΊ115., ῬΓΆΘΒΘΥ ΠῚ ΟἸΙΠῚ 
ΕΧ 60 4υοὰ δα ρεὶν]] ρα 88π- 
οἰθμάα 56 Χ ΤᾺ} 0018. 50 ΠΡ σἸ ΟΥ̓ ΠῚ 
ΟΡ5 ἔποῦῖν (Ηουηι. Αμην. 1 8. 180, 
ὅ. Μ. Εγϑθηϊκο], ἴῃ Π106}}} ααὶ ἰπ- 
ΒΟΥ ᾽σαι αἰ αὐ 5 θη θβοινγου- 
ὨΘΗΘ ΡΟ 6 Ὁ. 14 544.) οομοϊ αὶ 
Ροβϑὶῦ ἴῃ Ὑϑ]ϊα τ. ΟΟΠ 0115. ἔδυ 
ΠΕ ΠῚ ΘΓ ΠῚ Δ]Π16 ἀλη 0 ταϊη οὐ πὶ δα- 
[υ͵556. 1ηλοῦται δὲ ἐντεῦϑεν ὅτι 
οἵ τετρακόσιοι δημοχρατικω- 
τέραν τῆς πρόσϑεν ἐπηγγέλ- 
λοντο ποιήσειν τὴν πολιτείαν, 
πεντακισχιλίους κοινωνοὺς πα- 
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ΓΞ 
ὡὁ πεντακισχιλίους 

εἰπεῖν ἀπέπεμψαν αὐτοὺς εὐθὺς μετὰ τὴν ἑαυτῶν 
κατάστασιν, δείσαντες μή, 

τὰ ΄ - - , 

οὔτε αὐτὸς μένειν ἐν τῷ ὀλιγαρχικῷ κόσμῳ ὄχλος 

[ ΄ Χ 
ὁπὲρ ἐγένετο, ναυτικὸς 

ἐθέλῃ. σφᾶς τὲ μὴ ἐκεῖϑεν ἀρξαμένου τοῦ καχοῦ 
μεταστήσωσιν. 

τὸ. Ἂν γὰρ τῇ Σάμῳ ἐνεωτερίζετο ἤδη τὰ 
περὶ τὴν ὀλιγαρχίαν, χαὶ ξυνέβη τοιάδε γενέσθαι 
ὑπ᾽ 

κόσιοι ξυνίσταντο. 

αὐτὸν τὸν χρόνον τοῦτον ὅνπερ οὗ 
οἵ γὰρ τότε τῶν 

τετρα- 

Σαμίων Σ 

ἐπαναστάντες, τοῖς δυνατοῖς καὶ ὄντες δῆμος, μξτα-- 
βαλλόμενοι αὖϑις καὶ πεισϑέντες ὑπό τε τοῦ [Πεισ-- 

82. 
τὴν αὐτῶν ἰἰάεπι. 

καὶ τάλλα το ἄλλα τ᾽ οπιπθβ ργϑθίον Ὑαί. Οὗ, «δἅη. 

ἐθελῆσαι, ἴοτία5θ6 ρτὸ ἐθελήσῃ, δ αὶ. 

ραλαβόντες, ὅσοι οὐδεπώποτε 
πρότερον βουλευσόμενοι συνῆ λ- 
ἅον. ὅ6}ο], 

8. 2). ἄλλα... τὰ πρέπον- 
τα, ΡΥδείεγθᾶ 4π8ε ἀ εοεγεῖ. 
Οἵ, 90, 1. - μετὰ τὴν ἕἑαυ- 
τῶν κατάστασιν, ροϑβί- 
α 18 πὶ ̓ ρ5ὶ οοηβεϊταεῖ 5 8} 1. 
Οἵ. 10, 1 καϑιστάμενοι ἐς τὴν 
ἀρχήν. - ναυτικὸς ὄχλος 
οὔτε... ἐθέλῃ. Οἵ. ἀς Ρα- 
τΆ}}15 719, ὅ παιγαία εἱ ἤθγπη. Αηΐ. 
Ι ὃ 6Ι, Ἵ. --μεταστήσωσιν. 
Κὰταλύσωσιν ἜΧΡΙ. 560]. 

(ἂρ. 78. 81. ἐν γὰρ 
ἐνεωτερέξετο ἤδη τὰ πε- 
οἱ τὴν ὀλιγαρχίαν. ,,ἴ)εν68- 
4αΐα5. [ργοῸΡ81}] 4}186. [Ἰπίρυρτε- 
1841} ταίϊοπαπι: εἴδη ΠΊ 18 ΠῚ 
δριυὰ ϑ5αιηθππὶ) οἶτοᾶ 508 011 
ΡδυσοΥα Τ685 (8]185. εϑβί 
ἱππονδίδ [5Ὲ00Π105 τ6 5 πον ἃ- 
Βαπίαυγ, ἀ6 ΓΘ 5 ΡΘΈΌΘΟΤΥ Ὁ Τὴ 
ἀοπιϊηαίια5 πονδηᾶὶβ ἃρσε- 
θαι]; πᾶπὶ ΤΠυογαϊάοπιη γν6}}8 
᾿ ϑοίογθβ ΠΟἢ ἰ81ΠῈ ΒΡ θοίδγ τη Οἵ ΠΤ 
Ῥαγιὶβ ῬΡΟΡῸΪ ἴῃ οταιῖαπὶ ΟἸἸσατ- 
Ἑἢΐαθ, 5ε6ὰ ροίϊῃβ φαομηοᾶο ᾿βίθ 
τηοίπβ ἔπους γοργθββαβ. ἢ ΒΘΟΚ, 
Ἠεεῖε; ἘΕΡπείαίδιτι ΘΠΪπῚ γΘΓΌἃ 
ὅπερ ἐγένετο 12, 2 οχίτ. Πδ4α8 

τὰ περὶ τὴν ὀλιγαρχίαν βρθοίδι 
δ πειρᾶσϑαι ολιγαρχηϑῆναι 
68, 8. Εδ]80 ᾶθο σψϑῦθ δοοὶρὶϊ 
ΟἸα55. πϑρίθοίο ΘΟΥΓ ΠῚ ΟΕ ΠῚ 5ῸΡΕ- 
γἱουθ 5. ΘΟΠΘΧῈ, 

8 2, οἷ γὰρ τότε... τοῖς 
δυνατοῖς. ἘΦΒρΡ᾿ΟΙταΓ δὰ ὁ. 9] 
πδυγαίδ ; ἄς, τότε οἵ, δάη. 1 10], 
ΠΟ ἘΞ: ἐπ ὄντες δῆμος, αυἱ 
ΡΙΘΡ οἰϊ, οχ ρΙοθο ουδηΐί, Νοη 
τοίαπλ ἤδη6 ρΙθθθη [πῖ556 'πάς 
σοσποβοίίαγ αποά ἰγθοθηίὶ ἔπογ απί, 
ΟἀΠπΠῚ οἰϊδπὶ Ομρτἰπηαίθβ ρ]ὰ85 5οχ- 
ΟΘηΔ οβϑοπὶ (οἴ, ο, 21). ΟἸαβ55., 
αἱ ἰοίδπὶ πᾶπο ρίθβθθιη [ιΪ5568 
Ἰπιεγρυοίδίαν, ἰηΔθ. ἃ σοῦθοὸ μεὲ- 
ταβαλλόμενοι ΔΗ βίϊοσοῃ ΒὉ- 
θοῦ Δπιθὶ τ 1 ἘΡΠΕΤΕ οοσΊταγ. 

5εᾷ Πιοο Ἰάεο Πογὶ πϑαυῖί, ᾿ψυοά 
οὗ... ἐπαναστάντες ... καὶ 
ὄντες δῆμος ἰρδυπὶ βαθὶθοίατη 
οβδί πϑᾷὰδ δἰ πᾶ οἰπ5 ργϑϑαϊοδίμπ 
Ῥτδεοαβ511. Εοτγίαββε. ἰδηθη ΤῊ. 
καὶ ὄντες δήμου, ,ϑονῖρβις, δὰ 
αυοάᾶ οἴ, βουλῆς ὧν 1ΠΠ 10, ὅ. 
ΒΙρηϊβοαπίαν πε ἀσθῖο Ρῥυϊπιος- 
ΓΕΒ δοί οπὶβ ρορυϊατίβ, αἱ 114 6 ΠῚ 
οἷ δυνατώτατοι 63, 8 νοσαῃίΐαγ, 
ΔΙ δοταπὶ ἀοπηϊηδίιβ Ροίϊαπαϊὶ 
οοπδίμβ 18ΠῚ τηθπιογϑίαβ8 δβί. Οἵ, 
Ὁ] δάη, -- καὶ πεισϑέντες. 
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άνδρου, ὅτ᾽ ἦλϑε, καὶ τῶν ἐν τῇ Σάμῳ δῸἘΟΨΌΣ ΞΠαραλον μὰς 
τῶν ᾿᾿ϑηναίων. ἐγένοντό τε ἐς τριακοσίους ξυνωμό- Ἐπ τ Κι Δτςς 
ται καὶ ἔμελλον τοῖς ἄλλοις ὡς δήμῳ ὄντι ἐπιϑή-- νικῶνται. 

8σεσϑαι. καὶ Ὑπέρβολον τέ τινα τῶν ᾿“ϑηναίων. 
μοχϑηρὸν ἄνϑρορωπον, ὠστρακισμένον οὐ διὰ δυνά- 
μεῶς καὶ ἀξιώματος φόβον. ἀλλὰ διὰ πονηρίαν 
καὶ αἰσχύνην τῆς πόλεως. ἀποχτείνουσι μετὰ Χαρ- 
μίνου τε, ἑνὸς τῶν στρατηγῶν. καί τινῶν τῶν 
παρὰ σφίσιν ᾿“ϑηναίων. πίστιν διδόντες αὐτοῖς, 
καὶ ἄλλα μετ᾽ αὐτῶν τοιαῦτα ξυνέπραξαν, τοῖς τε 

4 πλείοσιν ὥρμηντο ἐπιτίϑεσϑαι. δὲ αἰσθόμενοι 
τῶν τε στρατηγῶν Ζέοντι καὶ Διομέδοντι (οὗτοι 
γὰρ οὐχ ἕχόντες διὰ τὸ τιμᾶσϑαι ὑπὸ τοῦ δήιου 

Ολρ. 78. 8 4. οὐκ ἔχοντες Τι. Ψαϊ. Απο, Δ 4118. 

᾿ς καί νἱὰ. δἄη. 1 1, 1. -  Τυπιηοοπιορᾶϊδοποίαν ΟΓ απ 1) 
ἐγένοντο οὐρῖς δἰξις τριακο- εἰ ἈΚ ΔΟ]5Π}. 1], τ τρ τ Ὁ07: Ἐ- 

ὠστρακισμένον. Ιὰ δηπηο 41 
δοοϊάϊθβθο ἀθπιοηβίγαγο βδἰπαρι 

ἀθ Οβίγδο βηη. 

σέους ξυνωμόται. Ξυνω- 
μόται, π6 ἃ ΘΟΙ58 110} ἀεβίάθγθθ, οἷ 
ἃτοίθ οαπὶ ἐγένοντο Ἰαπσθηάατη. ἨΠδΥΠΙΆΠΗ. 
Ροτίαβ: δα ἐγθοθηίοβ οοπΐὰ- 
γαίϊ οπ 6 πὶ Γθοοσαπί, Οἵ, 1,00. 
δα Ρῆγυπ. Ρ. 410 οἱ Κυπορ. ὅσ. 
8 60 8 δη, 1. [Ι͂ὰ Ῥγοχ πη 8 
τηϑῖ6 Πδογοθαὺ Ῥαϊπιοσ, (χϑσγο. 
Ρ- ὅ7), ποοὸ 118 βίδίμθπαα δϑβὶ 
Ἰπίογροβίιο, ἀ6 απὰ Ὦμκ. οοσὶ- 
ἰανὶΐ, ΘΠ ΠῚ Βθοιηααπὶ Ῥογὶϊ 4110- 
γαΤη ατ16 ΘΧΘΙΏΡ ΠῚ ᾿πΠ σ ΘΠ ΠῚ 
δ. οἵ γὰρ τότε τῶν Σαμίων 
μεταναστάντες ἐγένοντό 
τε... καὶ ἔμελλον. 

8 8. Ὑπέρβολον. Π6 'ιος 
λυχνοπώλῃ νὶὰς ΔΥδΔοΙι5π)ι. ΑὩΐ, 
ατ. ΤῈ Ὁ Σ 6022, ἀτοί. Ηἶϊϑι. ατ, ΝῚἪΠ 

Ῥ. 14454.αᾳ. (νθῖ58. ὅἀεοη. ΙΝ 
Ρ. 82 544.). Οαγεϊ Ηἴβι. ατ, ΗΠ 
Ῥ. ὅ98 5ᾳ. 610 56. ΡῬγοχίπηο τέ 
τοβροπάει ἰά καί, φιοᾶ ἃπίς ἄλλα 
Ἰερίιαν. -- μοχϑηρὸν ἄνϑρω- 
πον. Οἵ, ΡΙαι, ἀς Μαϊίσῃ. Ηδθ- 
τοαοί. Ρ. 896, Μοχϑηρὸν πολί- 
τὴν νοῦᾶδιὶ εἴδη] Ατἰβι00}}. Εαα, 
1801, πονηρὸν ΤὨπογάϊά 6 ἰδία 
τπίοη5 Ρ]αί, ΑἸς. 18. Οἵ, Οἷο. Βναυϊ, 
62, 224 (ΗΥ̓́ΡΕΓΡΟΙΪΙ, ουϊὰ8 
ἐπιρτοῦιίαίοπι νοίοτο5 Αἰίϊοο- 

Ρ. 20. 
Τηΐου ἃ, 420--416 ροπὶι τοί. 
Ι,.1.,.4. 417 [ἀοἰττη 6556 ραϊαὶ ὅατι. 
Ἰ.. 1. Ρ. 610 54. θὲ οϑβιγδοῖβῃηο 
ἾρΡ50 οἵ, ἀ4η. 1 188, 8. -- διὰ 
πονηρίαν καὶ αἰσχύνην 
τῆς πόλεως. Νοη οοηβθηῖτα 
Ἰσῖταγ νἱάδίαγ. ΤΙ ον ἀϊὰ 65. ΟΠ ΠῚ 
ἴδ᾽, αὶ οοπίαποιΐοηθ ἴδοι ΟΠ ΠῚ 
ΝΙοῖδο οὐ ΑἸοϊ δα 15 1ὰ οἰδοίατη 
αἀϊοιπί, Οἱ, Ταο]πι, Ηΐϊβι. αν, Ρ, 
19 54. -- ἀποκτείνουσι. ,,.) 6 
τηοῦίθ οἷπ5 οἱ ββριυ αν νἱὰ. 50}10}. 
δα Αὐἰβίορ!, Ῥδο. ν, 680. Ηδαι- 
Ῥόσυ. ΕΓ  ΠΓΑΙΟ" σ18: ἸΝΊΟΝ 117] 
500]. Ταιοΐδη, Ῥ. 4 [Τίπιοη ὁ. 
80.]““ γῆ αΑ55. -- μετὰ Χαρ- 
μένου. ΠΟ οϑβί “ΖΧαρμίνου αὐ- 
τοῖς ξυμπράξαντος καὶ ξυνερ- 
γήσαντος.“ ΑΘ, Ροτι. Μετά 
τινος Θηἷπι ἤουὶ αἰοὶ, απᾶθ 8]Ϊ-- 
οαϊὰ8 νοϊπηίαίϊθ, δυχῖ!ο δὲ οοη- 
5110 ἤδηϊ, ΘΧΘΠΊΡΠῖ8 ΠῚ 66, 2 
59. 09}85..δὲ ΠΕ ΘΓ ΠΟΤ» 
ἄοοου Πυκ. 6 Οδανγηΐηο οἴ. 
80:1 2105 58: ΣοΑϑιθῦιες. μι τὶ 
αὐτῶν ξυνέπραξαν. Ο «ἀη. 
1 01..3: τοῖς πλείοσιν. 
Τῶν Σαμίων ὃ 0. 
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ἔφερον τὴν ὀλιγαρχίαν) τὸ μέλλον σημαίνουσι καὶ 
Θρασυβούλῳ καὶ Θρασύλλῳ, τῷ μὲν τριηραρχοΐντι, 
τῷ δὲ ὁπλιτεύοντι, καὶ ἄλλοις οἱ ἐδόκουν ἀεὶ μά- 
λιστα ἐναντιοῦσϑαι τοῖς ξυνεστῶσι᾽ καὶ οὐκ ἠξίουν 
περιιδεῖν αὐτοὺς σφᾶς τε διαφϑαρέντας καὶ Σά- 
μον ᾿4ϑηναίοις ἀλλοτριωϑεῖσαν, δι᾽ ἣν μόνην ἡ 
ἀρχὴ αὐτοῖς ἐς τοῦτο ξυνέμεινεν. οἱ δὲ ἀκούσαν- ὅ 

Θρασύλῳ ΒεΚ. οχ οριϊπιῖβ Πἰγῖ5. ϑεὰ βοίαπὶ Θρασυλλος 
ἃρποβοῖί Ἡθγοαΐδῃ, 1 ρΡ. 1ὅ9. ΠΡ. 208. 859. 907 ρδυίίθγα 6. ̓ΠΒΟΡΙΡ- 
(ἰοπο5 (οἵ. ϑοῆοθπι, δὰ 586. Ρ. 8858). ἤδμῃο ἰοίταγ Γου τ δ πὶ ΟΠ θ 5 
Ἰοοὶβ γϑϑυϊ αἱ] }8. ΤΑΡτὶ ΡΙογυσμα 6. νυ ηΐ. 

νῦν δηίο μύνην αἀὰῖν Ναί., εἰ ροβὶ ἰά μέχρι νῦν νῦϊρο δαάϊ- 
τὰ; 568 ΟΠ]. 1 Αυρ. Ρᾷ], Μ. 6455. (ΟἹ. θη. ὕϊγαηιαὰδ ἱπίθυρυε- 
1Δη8] οαυδᾷ δὰ ἐς τοῦτο δἀποιϊρίι 6ϑί. 

μόνην Ατὶ, ΟἸκν.,) μόνον τοὶϊαυί. 

8 4, ὀπλιτεύοντι. »»Αὐπο- 
ἰᾶνῖν δὰ ιν 1, ΞΟ] οἰ ϊαϑία ὁπλι- 
τεύοντι 6586 ἀντὶ τοῦ ὁπλιτικοῦ 
ἄρχοντι; 501ΠἸοοὲ, ορίμον, ΔΙ θη πὰ 
γαῖα8 ἃ ΤὭγαβυ ΠΟ, 6586. ΘῸΠῚ ΤηΪ- 
Ποῖα συορ αν η), τη] υἷΐ οἰτι5. αἱ- 
σηϊαίθπη. ΟὈΒΘΥν ΓΘ 4αδη ᾿ἰησ 88 
ἀταθόδο πϑαπ. . . Αίαπο Πο00 αυ]- 
ἀρ ᾿'ρ588 δ[18ΠῚ ΤΙ ν αἰ 8 γΈΡΡᾶ 
5015. οδίεπαπηί, ποη στρατηγόν 
[αϊ558 ΤῊΡΑΒΥΠυπι; δ ἃ 5{ἃ - 
1665 15 'ρ56 οπὶ ΤῊ θ1]|0 ἀἰβίϊη- 
συϊίαγ, εὐ Ἰρὶηη8. δὰη] ΡΟΒίθα 
ἀδηιαμη. βίγαίθριπη ογοϑίαΠιὶ 6558 
(ν14. 16, 2). Θυδιηοθτοπι 5680- 
Ἰϊαϑία, ραίο, ὁπλιτεύοντι νοϊαῖι 
6586 ταξιαρχοῦντι; ρα 86 (ΔΙη6 ἢ 
ἈΠῸ πο ο Ἰητ6]Π6ρὶ ΡῬοίθυϊί, συγ 
ἴῃ ἴδηι νυ] ραυὶθιι5. τοὶ τη} 8018 
ν ΘΔ θ1}15 ἃ Θοτηπλπηΐ ΘΟ 5 θέα 1 8 
ἀϊοθπϊ ΤΗμοΥ 465 αἰβοθββουῖ, 
41 Δ|101 ΒΘΠΡ6., αὖ ἀθοοθαΐ γ8- 
ΤΠ ῬΟΥΪ τὴ πη ρογᾶίογθπι, αἰ}1- 
ΒΘ πο. νθυθογη ΡγΓορυϊθίδίθ 
ΟὈδουνανὶθ. (μὰ δαίθιη οΟὈδβίδί, 

αυοπλΐηι8 ΤἬὭΓΑΒΥ ΠῚ] {πη 0 5[η6 
ΠῚ ΌΠΘΡΘ ἴῃ ΘΥΑνῚ δυγηδίαγα Π}}}}- 
ἴΆ558. δβίδί δηλ Νὰπη δὶ ὴη6 
Ἰιοάϊθ αὐϊάθπι οχοιηρία ἀδβαπί 
ΠΟ ΠΊ ἢ ΠῚ ΠΟὈΪΠ τὴ 86 Ρ Οὐ ΘὨ ΠῚ, 
αυἱ ἴῃ ΟἸνῚΠ Ἔχϑγοῖτα ρ ΡΥ ΟΓΆΤΩ 
Ἰοοαπὶ πη] πὶ Οσοιρδγυθγαηΐ, 

σ΄, δάη. 

τηῦϊίο ἰὰ τϊηπ5 Ἱπογθα!θ 116 ἀδθοὶ 
νἰάθυὶ ἴῃ ΑΥΠΘηϊθπδὶ Ποιπίηθ. 
Ηδ85. ἱμαουῦτ, Ρ. 84 54. - 
αὐτούς] Θρασύβουλον καὶ 
Θράσυλλον καὶ τοὺς ἄλλους. 
6Ι. Τνυρα, --- σφᾶς] τοὺς πλείο- 
νας. Ἢ Τπρὰ. -- διαφϑ'α- 
ρέντας. Οἷ, απ. 1Π| 18, Ὄ: Αἀ 
γοὶ νϑυϊίδίθη. ἀρίϊα5. οββϑοὺ διαὰ- 
φϑαρῆναι εἰ ἀοἰπὰθ ἀλλοτριω- 
ϑῆναι, 564 γνϑῃδηηθπίϊι5 ἰΔη- 
αυᾶτη ἀθ τὸ ἴδοία Ἰἰοαιπηίαν, --- 
᾿Αϑηναίοις ἀλλοτριωϑεῖ- 
σαν. Ἰάδηι οᾶϑι8 ἰορίταν Χοη, 
γι, ΝΕ, 20. Αἰάυθ. οὐϊαπὶ δά- 
Ἰθοῖῖν 11 ἀλλότριος 1πΊθ γα ατὴ ΟΌΤη. 
ἀαΐύ, ᾿ππρῖταγ, 14. Μδι}ν, ἀνδγητη. 
8 866 δάηῃ. 8. Ονπ] ΟΠΊΠ65 
οἰνιαίθ8, αυᾷθ ΡῬΔΌΘΟΡΠΙ ἴτη-- 
Ῥενΐο γρορεπίαν, δὰ ᾿υδοθάδε- 
ΠΙΟΠἶΪ05. ᾿πο!πανϑηΐ (οἵ, 1Π| 82, 1), 
ἔπη 404 16 ΘΟὨΒΕΠίβ ΠΘΙ1ΠῚ ογδῦ 
ῬΥΪΠοΙρίθ 5 ἴδοιϊοπὶβ ῬΟΡΕΪΔΙ 5 
ΓΟΡΓᾺ ΡΟὐ ἰ5. ϑαπιαμη 80 ΑἰΠπ6- 
ῃΐθηβὶθ 8. ΔὈδ]θηδίαση τὶ, Οἷ, 
ς. θ4 ἀθ ΤΊα50 οὐ 8115. Ὁ Ό1θῈ5 
ἀϊοια.--- μόνην ΡῖῸ μόνον, αυοᾶ 
ςοἀα. ΡῬᾷθπθ οπιηθ5. Παυθηΐ, 50 ]- 
θδπάτηι οὐαί, φαοηΐαηη να] αΤῊ 
ποη δὰ ξυνέμεινεν γεΐεγνὶ ροϊθϑβί, 
58ὰ δα ἣν ρογποι. Οἱ, 38. ὙΠ 
ὅ0, 8. 
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τες τῶν τὲ στρατιωτῶν ἕνα ἕκαστον μετῇσαν μὴ 
ἐπιτρέπειν, καὶ οὐχ ἥκιστα τοὺς Π]αράλους, ἄν- 
ὅρας ᾿4ϑηναίους τὲ καὶ ἐλευϑέρους πάντας [ἐν τῇ 
νηὶ πλέοντας] καὶ ἀεὶ δήποτε ὀλιγαρχίᾳ καὶ μὴ 
παρούσῃ ἐπικειμένους᾽ ὅ τὲ “έων καὶ ὁ “ιομέ- 
δὼν αὐτοῖς ναῦς τινας. ὅπότε ποι πλέοιεν, κατ- 

ὀέλειπον φύλακας. ὥστ᾽, ἐπειδὴ αὐτοῖς ἐπετίϑεντο 
οἵ τριακόσιοι, βοηϑησάντων πάντων τούτων, μά- 
λιστα δὲ τῶν ΠΙᾳαράλων, περιεγένοντο οὗ τῶν Σα- 
αίων πλείονες. καὶ τριάκοντα μέν τινας ἀπέχτει-- 
ναν τῶν τριακοσίων, τρεῖς δὲ τοὺς αἰτιωτάτους 
φυγῇ ἐζημίωσαν" τοῖς δ᾽ ἄλλοις οὐ μνησικακοῦν- 
τες δημοχρατούμενοι τὸ λοιπὸν ξυνεπολίτευον. 

14. Τὴν δὲ Πάραλον ναῦν καὶ Χαιρέαν ἐπ᾽ 115 Ὁ ΡῈ λου ἐς '4ϑη- 

8 ὅ. ϑδοίαβα ποὴ ἰθρὶν ἀποίον 86 Π0}}} ἤγουν τοὺς ἐκ τῆς νεῶς 
τῆς Παράλου. Οἷ, δάη. 
Ατ κατέλιπον ἴΙΐὶ., αι. Τὰν, Μ.ι Βορ. Ο. Ἐς Τρ, ατ, Ε. Καὶ, τῇ, 

ἀβ στ βδορίιιβ [δοία ἱπη βου δοί πὶ 50] πὴ ῬΓΟὈΔη Δ Π1. 
8 6. 

8 ὅ, μετῆσαν. Οὗ δάη. 1Π1 
10, 1. -- Παράλους. Νοϊὶ ἐοη- 
[ὰπάθσο οαἢὶ Ῥϑγα] 8 [δοιοη 8 
Αἰΐοα εἰ τῆς Παράλου γῆς (1 
δὅ, 1) ἱποο ϊβ. Νοη Ἰσποίᾷ οβὶ 
Πάραλος, ἰεἰναην}5 ΑἸ δἰ θηβίαπη; 
ΤΠ] ΘΠΕΪΟ οἰπ5 ραββίτη οσοιυγεῖί. [Οἵ, 
Ἴ4, 1 εὐ δΔάη. δὰ {Π1 88, 1.1 Νο- 
τη ηἶθ. οὐἱρὸ ἀΐνουβθ ἰγδαᾶϊιαγ 40 
Ηδβυοῖ. Παδγροογαί, ϑυϊά, Παῖιβ 
ΔαΓΘΠΙ {γἰ ΓΘ Π} 15 νθοίουοβ Πάραλοι 
ἀϊοοθαπίαγ, αὐ ἰΓα ἀππὺ ᾿ά6π|. ΝΟ - 
Πυπααδπη εἰϊαπὶ Παραλῖται παη- 
οαραθαηίαν, Ψ|ὰ, Μεανβ, Αἰο. 
ἴμοοῖ. Π 7.“ Ηπἀ8. Ααα, Κυπορ. 
δὰ Ὀίοῃ, Ρ. 878, --  ἐλευϑ' ἐ- 
οους παντας. ,,Νοπ, αἱ ἴῃ 
8|1Π15. ΠΑΥΪΌ15, Τηᾶρηἃ 6Χ ρϑυία 
βούγοβι ΒΙοοπιῖ, Οἵ, ΒοΘΟΚΗ. 
Οεοοη, εἶν. Αἰμοη, 1 ᾿. 8339 οἱ 
Ἁ δοῃ 5. πὶ. ἅτ. ΠΡ. 819. -- 
[ἐν τῇ νηὶ πλέοντας]. Ετὰυ- 
βίγα ΟἸδ55. ἴᾶθο νεγθὰ ἰἰὰ ἀθἔθη- 
ἄεγθ βίου υἂὐ ἀἴοαι 115. β᾽ σηϊῇ- 
ὉΔΥΪ ΟΠΊΠη65 ἴῃ ΠΥΡῚ ΡΆΓΆΪΟ νἱγο 8, 
τἰᾶπὶ ἐρέτας απ ἐπιβάτας, εἰ- 

ΤΒποΥ αΙ1α18 ΥΟ], ΙΥ. ϑϑοΐύ, 11, 

πλέονες δ ι., πλείους 6. 

γ65 Αἰμθηΐϊθηβθ5. οὐ 0 6.05 ἴμ1556. 
Νᾷμ Ποὺ ἰρβαπι οἰϊδπὶ β'ηθ 5 
γΘΡθ5. Θαρυϊ ταν, Εἰ αυἱϊὰ ἰδη- 
(ἀ6ΠΊ 5101 νὰϊῦ πὶ πανὶ γ6}161 - 
(65 ΑΥΠμοηΐθη 565 οἱ [᾿ἰροτὶ 
οΥὐαη Ναμ ἴοτιθ δχίγα πᾶν θη 
ΠΟ ογαης ἢ ΝᾺΠ4 οϑύὺ ἀμπθ ίαιῖο 
ααΐπ τοοίθ ᾶθο ψοῦθα ἀδἰονοῦὶς 
Α, ἀ6 ψείβεη ϑοιιθά. ογὶί. ρ. 86 
84. -- ἐπικειμένους, δ(- 
νογβϑδηΐθβ. ΟἿὉἮἉ Ηογοά, ΥὟἹ 49. 
-- ὁ πότε.. φύλακας. ,,(Βδοῖα 
Ποῦ: 4αοὐΐϊ 6 ῃ 5 ὦ. οἱ Ὁ. αἰᾷά πὰ ὁ 
ἀΟΙγθηῦ, τοὶ πη πορθαπί πᾶἃ- 
γ6 83, {πὲ τῷ δήμῳ ρτδρπὶ- 
ἄϊο οβδϑϑηΐ " Ὠοθυ. 

ὃ 6. ἐπετέϑεντο. [πιροτῇ, 
αὐἷἰὰ πος ἰάἀδηιίάθπὶ ἰδοίππι οϑβί; 
ἰοί᾽5. τοὶ δνθηίι8 ἀθίηθ δουγὶβίο 
περιεγένοντο δΧρυϊμῖταν, -- 
τριακονταὰ τινας. Οἷ. δάη. 
ὙΠ ΒΘ 3; 

ὕᾶρ. 14. 81. ναῦν Πἷο οἱ 
ΥΙ ὅ8, 1. 61, 4 46]. Μεΐπεκ, ἴῃ 
Ηδγιη. ΠῚ ῥ. 861 οὐ Τ1,, Ὀἰπάοτν, 

10 
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ΠΣ πΉ Σου ὐτηθν τὸν ᾿Αρχεστράτου, ἄνδρα ᾿Αϑηναῖον, γενό-- 
. 

κατεχομένης, ένΟν ἐς τὴν μετάστασιν πρόϑυμον, ἀποπέμπου- 
“Χαιρέας ἀπο- σιν οἵ τὲ “Σάμιοι χαὶ οἵ στρατιῶται κατὰ τάχος 
φυγὼν τοῖς ἐν χ ; 9 

τῇ Σάμῳ τὰ ἔθ τὰς ᾿ἡϑήνας ἀπαγγελοῦντα. τὰ γεγενημένα᾽ οὐ 
τῶν τα μα γὰρ ἤδεσάν πῶ τοὺς “τετραχοσίους ἄρχοντας. καὶ Σ 
σίων ἐπὶ τ 
μεῖξον δεινώ. καταπλευσάντων αὐτῶν εὐϑέως τῶν μὲν Π|αρά- 
σας ἀγγέλλει. λων τινὰς οἵ τετρακόσιοι δύο ῇ τρεῖς ἔδησαν, 

τοὺς δὲ ἄλλους ἀφελόμενοι τὴν ναῦν καὶ μετεμ-- 
βιβάσαντες ἐς ἄλλην στρατιῶτιν ναῦν ἔταξαν φρου- 
ρεῖν περὶ Εὔβοιαν. ὁ δὲ Χαιρέας εὐθὺς διαλαϑώύν 8 
πῶς. ὡς εἶδε τὰ παρόντα, πάλιν ἐς τὴν Σάμον 
ἐλϑὼν ἀγγέλλει τοῖς στρατιώταις ἐπὶ τὸ μεῖζον 

’ , . » 3 «Ὁ ς ᾿Ξ 

πάντα δεινῶσας τὰ ἐκ τῶν ϑηνῶν, ὡς πληγαῖς 
τε πάντας ζημιοῦσι καὶ ἀντειπεῖν ἔστιν οὐδὲν 
πρὸς τοὺς ἔχοντας τὴν πολιτείαν, καὶ ὅτι αὐτῶν 
καὶ γυναῖκες καὶ παῖδες ὑβρίξονται, καὶ διανοοῦν-- 
ται, ὅπόσοι ἐν Σάμῳ στρατεύονται μὴ ὄντες τῆς 
σφετέρας γνώμης. τούτων πάντων τοὺς προσήχον- 

τας λαβόντες εἰ ἴρξειν, ἵνα, ἣν μὴ ὑπακούωσι, 
τεϑνήκωσι᾽ καὶ ἄλλα πολλὰ ἐπικαταψευδόμενος 
ἔλεγεν. 

στρ. 74. 8 8. ᾿4ϑηναίων αι. ουπιὶ πλυ}15. 1115. Π|0γ15, αποᾶ 
τηΪΠπ8. ΡΥΔΘΡ Οϑἰ το πἷβ οαβᾶ ᾿πργορθαπᾶάμππι, απδηὶ αποά πὶ Πί65. αυ0- 
4116, φυΐθὰβ Πᾶθ0 Πϑυγδία δαηΐ, ΑἸΠΘηΪΘη565 ἔπ θυ ἢΐ, 

ὁπόσοι τε ἐν ΟἸΠ 65 ΣᾺ γαϊ. 
ἔρξειν Ναϊι. Οἵ, 54. 1 88, 8. 

Ρτϑοῖ, δᾷ Ῥῖοᾶ. ΠῚ ρ. ΧΠῚ, δεὰ περὶ Εὔβοιαν ἘΠ δ σδίαγ 
αι ἰ]|1ῖὰ ἃῦ65886 ροϑϑιιηΐ, Ὡ0Π 
Ργοΐπυβ ἰάθο ἃ06556 ἀδθθθηΐ, -- 
ἐπ αὐτῆς ἴῃ σα. ΟΕ  ΟΥΡΣ 
-- ἐς τὴν μετάστασιν] 
ἤγουν ἐς τὸ καταλῦσαι τὴν ὁλι- 
γαρχίαν (ἴῃ εχογοῖϊα ΑἰΠ6- 
πἰθηβί απ). 8080]. Ἐς ναϊοὶ δἀ 
ΛΘ τη ΘΕ οἴθη ἀδπι; αἰ 68, 8. -- 
οὐ γὰρ. . ἄρχοντας. Ἰμερα- 
1ο5 δηΐτι ἂὺ Πῖ8 ΒΑΠΠ ΤΩ ΤῊΪ5505 
(12,1) ποπ αΠπτὰ Π δα τη ΡΘΥν ΘηΪ556 
δι] οτη5 77. 

82. στρατιῶτιν ναῦν. Οἵ, 
δάη, ὙΙ 48. 6 Δρροβίίο ἄλλην 
οἵ, δάης Υ 2ὅ, 1. -- φρουρεῖν 

ψ ΘΓ 15 860,9 περιπλεῖν Ἐβοιαν."- 
Η 611 π|. 

8 8. ἐπὶ τὸ μεῖξον πάντα 
δεινώσας] ἤγουν εἰς τὰ δει- 
νότατα [Ροῦυ8 εἰς τὸ δεινότε- 
τερον] τῷ λόγῳ ἐπάρας. 8680]. 
ΟΥ, δᾶη. ΥΙ 84, 7. --- ξημιοῦσι 
(οὗ τετρακόσιοι). -- τῆς σφε- 
τέρας γνώμης. Οἵ. δαη. 1 
118, ἢ. --- εἴρξειν. 6 ἐπίυγὶ 
ππεζαῖ νι νἰᾷ, δάπ. ΤΥ 118, 2, -- 
ἕνα... τεϑνήκπκωσι] Ῥετίεο- 
ἰὰ πὴ ΟἾΠῚ ΘΙ Πᾶϑὶ Ροϑἰταπι 66]6- 
ΤΘΠῚ οὗ οουίαπι τοὶ οἰβοίαπη ἴπα]- 
οαἷς ποῦινδαπι θ0,}Ω. 
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οὗ οὖν ἐν Σά- 
ἕῷ στρατιῶ- 
ται Θρασυ- 
βούλου καὶ 

1 οἴ ἀκούοντες ἐπὶ τοὺς τὴν ὀλιγαρ- 
χίαν μάλιστα ποιήσαντας καὶ ἔτι τῶν ἄλλων τοὺς 

μετασχόντας τὸ μὲν πρῶτον ὥρμησαν βάλλειν" ἔπ- 
. Θρασύλλου 

ειταὰ μέντοι ὑπὸ τῶν διὰ μέσου κολυϑέντες καὶ πεισάντων 
διδαχϑέντερ, μὴ τῶν πολεμίων ἀντιπρώρων ἐγγὺς ἐμρηρσεν δης ἤσε- 
ἐφορμούντων ἀπολέσωσι τὰ πράγματα, ἀπο σοι ταὶ σϑαι᾿ ἔξυν- 

᾿ λαμπρῶς ἤδη ἐς δημοκρατίαν βου-- ομνύασι δὲ μετὰ δὲ τοῦτο θι 9 ἢ τ 5. Ὁ ϊ β ,» καὶ οὗ ΣοΞ 
λόμενοι μεταστῆσαι τὰ ἐν τῇ Σάμῳ ὅ τε Θρασυ- 
βουλος ὁ τοῦ “ύκου καὶ Θράσυλλος (οὗτοι γὰρ 
μάλιστα προειστήκεσαν τῆς “μεταβολῆρ) ὥρκωσαν 
πάντας τοὺς στρατιώτας τοὺς μεγίστους ὅρκους, 
καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐκ τῆς ὀλιγαρχίας μάλιστα, ἢ 
μὴν δημοκρατήσεσϑαί τὲ καὶ ὁμονοήσειν, καὶ τὸν 

πρὸς Πελοποννησίους πόλεμον προϑύμως διοίσειν, 
καὶ τοῖς τετρακοσίοις πολέμιοί τε ἔσεσϑαι καὶ οὐ- 

8 δὲν τύ ρανος ξυνώμνυσαν δὲ καὶ Σα- 

μιοι. 

56 ναὶ. ἀκούοντες. Οδρ. 15. ἀκούσαντες ταυϊὶ οοα4., 
Οἵ δάη. καὶ ἔτι ΝΣ ΡᾺ]. Αὐρ. 6455. 6].  εη., χαὶ ἐπὶ ΘΠ απ], 

εἰ Το. Ἠορθβί. ἴῃ ΡὨΙ], ΧΧΙΝν Ρ. θ88. 
ξ. 3. προεστήκεσαν νεὶ προειστήκεισαν αἰϊαποῖ οοαἀ. Οἱ, 54, 

ΙΝ 26, 
δημοκρατηϑήσεσϑαι απ αὶ, σοὐά. Ιοηρ66 Ρ] αγϊπηϊ. ΑἹ οἵ, 48, ὅ. 

Ποιηοβίῃ, ΧΧΙΝ 99, ΝΊΒΙΪ δὰ ὑπθηάϑτη ξΟΥΠΙᾶ ΠῚ ῬΑββίνδπιὶ ψα]εὶ 80... 
ὀλιγαρχηϑῆναι ἃ Ο]α55. δ} ιπ8. 

ἐπικηρυκεύεσϑαι οοαα. Ἐδ5 ρδΥΙΓΟῚ ἔπτανὶ ἰθηη ρου οϑί ἃίαπα 

, ὍδρΡ. 78. 8 1. ἐπέ ἰυπρε οι 
ὥρμησαν, πο ΟὨΠῚ βαλλειν; 
π80} ἀϊοίιαν βάλλειν τινά, 1. 6. 
ἰαριαἰθβ ἀν ΠΙΪΒ55}} 10 115. Ροίθτο, 
οὐ ἰηΐγα ,84, 8. οἰατῖτιβ ᾿Θ βίαν ̓ ὥρ- 
μησῶν ἐπὶ τὸν ᾿ἀστύοχον. ὥστε 
βάλλειν (αὐτόν). -- καὶ ἔτι 
τῶν ἄλλων τοὺς μετα- 

σχόντας, οἱ Ρτδθίθτθα ἴῃ 
6058 ΘΧ ΓΘ Ια 15, αὶ τε ρᾶτ- 
θὰ ΠΑΡ γῆ. --- ὑπὸ τῶν 
διὰ μέσου, 840 1185, 4π| τὴ 6- 
αἰ ογδηῦ, ἃ που οΥα τ ρᾶτία 
ΒΙΘΡ τ ,.. Οἵ, ύΧρος ἢ. ΤΟ: 
Υ 4, 88 εὐ «ἀη. Π1| 82, 8. δὲ 
δτγδιητηδίϊοα νυ θογ μη ταίϊοπο οἵ, 
δάη. 1 20, 1. -- διδαχϑέν- 
τες, μὴ ἀπολέσωσι, 
ΘΟΘΟΥΣ 60. ΟΠ 51110..ὄ Π 6... «ὦ 
Ῥογάθγθηῖ, Ηδοο οχ {θ08 

ΒΑΙΘΡΙ ΘΧΡΙ απ ΙΟὨΪθ 15 Ῥτοθαηάδ 
δβί, φαοὰ ποὴ ἀπολέσαι (οἴ, άπ, 
Ιν 88, 8) Ἰεσίταν, 

8. 2. λαμπρῶς τοῖς Ἐπ αΞ 
στῆ σαι. “αμπρῶς͵ ἀἀαϊιαπι οϑβὺ, 
«πἴὰ αὐδοάδπι μετάστασις ἰδπΠὶ 
δηίθα ἴαοία εγαί. Οἱ, 74, 1. 
ὃ τε Θρασύβουλος. Ὅδ α᾽- 
ἰἴουϊο οὗ, δάη, ΠΟΤ, 2. --- Θρά- 
συλλος. ἢπὶο αποαῖθ δά 
[αἶβθθ ΠΟΠΊΘΙ ῬΑ ΓΒ. ΒΡ 10 α 1 
Μεῖποκ, 1. 1. ρΡ. 574. τῆς 
μεταβολῆ ς] τῆς ἀπὸ ὀλιγαρ- 
χίας εἰς δημοκρατίαν. 8080]. 
-- ὥρκωσαν.. ὅρκους. Θ΄. 
Μαίι. αν. 8.421 ᾿δάη. 8, 5ῖοαιϊ ἀ8 
μεγίστοις ὅρκοις ἀάη. Υ 18,9. 
-- διοέσειν. Οἵ, δάη. 111. ὩΣ 
ΥΙ ὅ4, ὅ 

8 8. Σαμέων ποῃ εχ πάν- 

᾿{}ν 
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μίων πάντες τὸν αὐτὸν ὅρκον οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ, 
καὶ τὰ πράγματα πάντα καὶ τὰ ἀποβησόμενα ἐκ 

τῶν κινδύνων ξυνεκοινώσαντο οἵ στρατιῶται τοῖς 
Σαμίοις, νομίξοντες οὔτε ἐκείνοις ἀποστροφὴν σω- 
τηρίας οὔτε σφίσιν εἶναι, ἀλλ᾽ ἐάν τὲ οἱ τετρα- 

, ἰ- ’ τὺ ’ , 
χόσιοι κρατήσωσιν ἐὰν τὲ οἱ ἐκ ιλήτου πολέμιοι, 
διαφϑαρήσεσϑαι. 

ἐπεῦτα δὲ 10. Ἐς φιλονικίαν τὲ χαϑέστασαν τὸν χρό- 1 
τούς τε προ- ἥ Ξ 
τέρους στρα-ΨῸν τοῦτον οἵ μὲν τὴν πόλιν ἀναγκάξοντες δημο- 
τηγοὺς παύ- «κρατεῖσθαι, οἵ δὲ τὸ στρατόπεδον ὀλιγαρχεῖσϑαι. 
οὔυσι καὶ παρ- 
αἰνέσεις ποι- ἐποίησαν δὲ καὶ ἐχκλησίαν εὐϑὺς οἵ στρατιῶται, 
οὔνται ἐν ἑαυ- ἕ ἄμε ' ἐν ἡ τοὺς μὲν προτέρους στρατηγούς, καὶ εἴ τινα 3 

τῶν τριηράρχων ὑπώπτευον, ἔπαυσαν, ἄλλους δὲ 
ἀνϑείλοντο καὶ τριηράρχους καὶ στρατηγούς, ὧν 
Θρασυβουλός τὲ καὶ Θράσυλλος ὑπῆρχον. καὶ 

, ἽΨ τὰ , 3 “- 
παραινέσεις ἄλλας τὲ ἐποιοῦντο ἐν σφίσιν αὐτοῖς 3 
9 , ᾿ ς 3 ἈΠ “Ὁ - Ω ς Ἷ 

ἀνιστάμενοι, καὶ ὡς οὐ δεῖ ἀϑυμεῖν ὅτι ἣ πόλις 
αὐτῶν ἀφέστηκε᾽ τοὺς γὰρ ἐλάσσους ἀπὸ σφῶν 
τῶν πλειόνων καὶ ἐς πάντα ποριμωτέρων μεῦ- 

το ϊαυα 486 56 [δοίιγοβϑ. 6556. Π}Ϊ 1065. ᾿ἱπγᾶνογαπί, Οἱ, Βί6Π}]. 
ΒτΔΙηπι. Ρ. 8. Ὑδηΐδ ΓΘ 115. ΡΓΆΘΒΘἢ5 ἀοίεπαϊε ΟἸ855. 

8 8. ἅπαντα ρτὸ πάντα δαί. 
ξυνεκοινωνήσαντο γαί. Τρά.᾿ Αἱ νἱά, 54. 8, 1. 
ἂν ῬγῸ δ] γῸ ἐάν ΟΠΊΠ68 ῬΓδΘίου ναί. ΟἿ. δὰ, ΙΥ 40, ὃ. 
ὕαρ. 76. 8 2. ὑπετόπευον [ί. αι. Ρα],, ὑπετώπευον Ἀυρ. Οἕ, 

Ξα: Ν 95. Ὁ 
8 9. πλεόνων 00. ΠΟΙ Βα: ΤΥ 19. 2: 

Ουδοδί. 

Ριο ποριμωτέρων 6Χ ἰπίεγρυ. 
. γαῖ. Αὐρ. ΡΔ!., 

μεϑεστάναι [,δαγ. τ: 

ποριμώτεροι οἵ εὐπορώτεροι 
ποριμώτεροι εὐπορώτεροι (858. 

ΟΙ. γε ιι. Ο. Ε. Εν α., νυ]ρὸ πλᾶῖθ 
μεϑιστάναι, οἰδηι ρεἰι5 καϑιστάναι αί., ὁπ). Μ, 

τες, 564 6ὁΧ πάντες οἵ ἐν τῇ 
ἡλικίᾳ Ῥϑπάθι, ἀποστρο- 
φὴν σωτηρίας, τοῖαρ᾽αη 
βαίατϊ5 Ροιί, Οἵ, Ννε586ε). δά 
Ἡογοᾶοι. ΠΠ 18 οὐ Ρἤπρσικ, δὰ Εν. 
Ηεὶ. 1065. Τεηιογα σωτηρίας ἀεὶ. 
Ησνν. διά, Τῆμο, Ρ: 108. 

(ὰρ. 6, 8 1. οἵ μὲν τὴν 
πόλιν) ἤγουν οἵ ἐν “Σάμῳ 
τὰς ᾿άἄϑηνας. ὅϑ6Πο], --- ἀν αγὶ)- 
κάξοντες. “Ἰναγπάξειν ἐθἐ- 
λοντες καὶ πειρώμενοι ΘΧΡΙΪοδί 
Δ6. Ροτγία58. Οἵ, δάη. ΥἹ 89, 2. 

-- οἵ δέ] οἵ ἐν ᾿άϑήναις. 
56Π0]. 

8 2, ἐποίησαν ... ἐκπκλη- 
σίαν,οοπτϊοπο δΔάνοοσδᾶνθ- 
γαηύ, ΟΥἉ, δάη.1 67, 8. ΥΙ ὅ8, 2. 
1 [δοῖββ8 τα} 165. ἀἰσαπίιμν, ΠῸΠ 
ἢ» 1586 ΘΟ ΟΠ ΘΙη, πὖ 5᾽σηΪ- 
ἢοθίαν 605 1ρ5085 ΘΟΠΙΪΟῊΪ5 Πα 6η- 
ἄδθ δποίονοβ [α͵556. 

8 8, αὐτῶν. ΒοΚκΙ. αὑτῶν, 
αυρά ριον ἀϊοὶ Ἰροίενδύ. 56 
δοἄοθπι πιοάο αὐτοῖς 8 1 οἵ οἵ, 
δᾶῃ, 1 17, 1. Υ 82, ὅ. -- ποοι- 
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4 ἑστάναι. ἐχόντων γὰρ σφὼν τὸ πᾶν ναυτικὸν τάς 
τε ἄλλας πόλεις ὧν ἄρχουσιν ἀναγχάσειν τὰ χρή- 
ματα ὁμοίως διδόναι καὶ εἰ ἐκεῖϑεν ὡρμῶντο (πό- 
λιν τε γὰρ σφίσιν ὑπάρχειν Σάμον οὐκ ἀσϑενῆ, 
ἀλλ᾽ ἣ παρ᾽ ἐλάχιστον δὴ ἦλϑε τὸ ᾿᾿ϑηναίων κρά- 
τος τῆς ϑαλάσσης, ὅτε ἐπολέμησεν, ἀφελέσϑαι, 
τούς τὲ πολεμίους ἐκ τοῦ αὐτοῦ χωρίου ἀμυ- 
νεῖσϑαι οὗπερ καὶ πρότερον). καὶ δυνατώτεροι 

8. 4. ἄλλας οτι. αῖ., τε 0Π|. ἘΡΆΟΙ ἀοίουίοτοβ. Οἱ. αάη, 
ὡρμῶντο γαι. Μ. (ΟἹ. Ἱμιρᾷ,., ὁρμῶντο Ψεπ., ναϊσο ὥρμηντο. 

Βεὰ ἀρι5. Εἷς ἀϊοῖτυν ΡΤΟΙ Εἰ Βοο δηΤῸΤ αἸΔ ΠῚ Ῥτοΐδβοιϊ οβϑϑεῃΐ 
Πθ60 Ῥογιπθπί ἤὰο ἀθ ὥρμημαι δὰ ΠΠ| 59, 2 δἀποίαϊιδ. 

περ ῬτῸ παρ᾽ δαὶ. Αἱ οἵ, δᾶη, 
δὴ ἦλϑε ναι. 6]. ψεπ. τ. οὐ Ἰάθπι Ἰαἰθὶ ἱπ ΘοΥγαρίοταπι Πἰυγο- 

γατα γοῦρθο διῆλθες νὰ]βῸ δή αθεϑι. 
τὸ τῶν ᾿Αϑην. αἰϊφαοι θοηὶ Πἰδυὶ ρυδθίογ αί, 
ἀμύνεσϑαι οπιπο5 ρτᾶθίον Υ δί. 

Αἱ ἄλλαι μωτέρων. 2, 5:16 ΡΠ ΠῈ5 ἴῃ ΤΊ 65. 
. ἢἴο ἱπίογργθίδίαυ: ααἰθὰ8 

τηϑίοῦ δου ἃ 5 ΘΟΠΙΡΑτα πα ϊ 
Οππΐᾶ, αἀαἰθ5 Οριι5 ἰοτοί, 
ΒΌΡΡοίοΥ οί. Τὰ... δοοὶρίθη- 
ἀπ ΠῚ 6556 βιιδαθηΐ θᾶ, απ86 ἅ6- 
᾿π46 ἀ6 ρϑοπηΐδ οὐ σου πη 8 1018 οἱ 
τιδὶ τηδτὶβ ἰοσαπίυγ “ Πα κ. Ὗο- 
ΘΔ ὈΌΌΪ ΠῚ ΥΑΓῚΠῚ 5᾽ΠῊ]]Π ΤΟΥ Ι1ᾳπ0- 
ἰϊδπ5 ἀρπὰ Αὐ᾽βίορ ᾶποιη Ἰοοὶ ἀ6- 
τηοπβίγαηί ΒΙοοτηΐ, εὐ Κτσπθρ. Οἵ, 
ἤδη, 1429. Ρας. 1080, 

ξ 4. ἐχόντων... σφῶν. 
ἰδπριϊνὶ ΌΒΟΪ αὶ ΡΓῸ ΠΟΠΊΙ πδιϊν18. 
Οὗ, δᾶπ, ΥἹΙ 48, 2. ἘΧρΙ]οδιαν 
1η48 Ὁ μἷβ γϑυθὶβ ΒΌΡΘΓΙ 5. πο- 
ριμωτέρων. -- ἐκεῖϑεν, . 6. 
ΑἸποηΐβ. -- τἄς τε ἄλλας πό- 
λεις Ἀ. τ. Δ. οὐπὶ νοὶ καὶ 
δυνατώτεροι κ. τ. Δ. πυὰπο ἴπ 
τη απ ΟΟΠΘοΥΘης: 86 οἱ οοϑίο- 
Τ85 Οἰν αἰ 5 ΡοτΪ πο δίᾳπε 
εχ Αὐποπῖβ οοϑοίιγοβ 6536 
ὑὐἹ θὰ 80] ΥΘ οὐ ἴΡ808 
ΤῊ ΔΊΟΥ ΠαὈϊἑα 05 6556 
Ῥοιοβίδίθπι Γ65 Προ ββᾶυὶδβ 
ΟΟΙΡᾶΓδ αἱ, ΤΠίᾶατι6 πόλιν τε 

εν πρότερον ἴῃ ρδγθη 6 βἰ πὶ 
Βυηὶ τεαϊροπᾶδ, αὐθ15. ΧΡ Ιοδηΐ 
ἴῃ σοροπαϊβ οθίθυὶβ οἷν ὶ αι} 05 56 
Θαϊαν δι! ΒΔΤΩΪΟΥΌΤΙ ΟΡΊθῈ5. ΠΟ Ὶ6 

ἱπηρ θα τι. ἃ ΠΟΒΠθα8. 
πόλεις ὧν ἄρχουσι 5αηΐ ΓΘ] 486 
ὉΥΌΘ5. ΘΟΓΙΠῚ ἱπηροῦῖο ρϑΓθηίθ5 
ῬΓαθίο ΑἸΠμοπᾶ5, απ ἀεοίροο- 
γαηΐ, Νοὴ ΡΓΟΘΆΠΙΙΒ φυοα ΟΙΔ58. 
ἄλλας εὐπὶ αὶ. οπιάῖι, Ουο- 
τη 0 οηἰπὶ ἰᾷ δἀαϊί πὶ 6558 δχ- 
βιπηοπι5᾽ --ὀ Σάμον 4Δ8εὶ. 
συν. 1. 1. δεὰ οαπὶ ὃχ ορρο- 
βίο εοσ θην Αἰμθηαθ, ΤῊ] ΪΠῚ6 
νἱάδίυτ, ,ΒὮΡΘΡΥ ΔΟΔΠΕΙΠῚ 6886. --- 
ἢ παρ᾽ ἐλάχιστον δὴ ἡἢ1- 
ΠΝ πεσοι »» ΒΟΥ Ρ ἀνά τη οοπἤἢυπηαῦ 
ΡΙυίδνο] 5. ἴῃ ὙΊι. Ρονίο]. [28.] 

δὶς παρὰ τοσοῦτον ἐλϑεῖν 
ἀΐοαπε Θταθοὶ.. .. Ἱπιοῖδπ, (δίδρ!. 
Ῥ. 42 παρὰ ᾿ τοσοῦτον ηλϑε 
διαφυγεῖν.“ Ῥκ. ΟἱὨ δἄπ, 1 
49, 4, Ρῇἤιρ!ς. δὰ Επτ, Ηρτγδοὶ. 
296. αι. αὖ, 8 ὅ88 οχίγ. Ρῥ. 
1382 οἱ 8 ὅ84 ἃ. Κτιιοο. τ, 8 08, 
86 δάῃ, ὅ. Κυπορ, οἱ ἽὍΙΪΔΘ5. ἀα- 
ἰδ ηῖ, ἂἃπ ΤῊ, ᾿ϑηναίων τὸ 
Ἀράτος, Βουρβουῖ., 564. δαπάρτῃ 
νοῦ ἀφαιρεῖσϑαι 5ιγιοίαγαπι 
Βαθαΐμλιβ. ΠῚ ὅ8, ὅ, ὑθ1 εἴ, δάῃ. 
-- ὅτε ἐπολέμησεν. ρθοίδί 
δα ΘΙ] τὴ ΒῈΡΙα ΠΑτγϑίτη 1 11 
864. τοὺς τὲ πολεμίους 
ΤΡ ἀμυνεῖσθαι. δος τε- 
Βροπᾶάθπι βυρουουθ5 πόλιν τὲ 
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εἶναι σφεῖς ἔχοντες τὰς ναῦς πορίζεσϑαι τὰ ἐπιτή- 
δεια τῶν ἐν τῇ πόλει. καὶ δι᾿ ἑαυτοὺς δὲ ἐν τῇ ὃ 
Σάμῳ προκαϑημένους καὶ πρότερον αὐτοὺς κρα- 
τεῖν τοῦ ἐς τὸν ]Πειραιᾷ ἔσπλου. καὶ νῦν κ « ἐς 
τοιοῦτον καταστήσονται, μὴ βουλομένων σφίσι πά- 
λιν τὴν πολιτείαν ἀποδοῦναι, ὥστε αὐτοὶ [καὶ] 
δυνατώτεροι εἶναι εἴργειν ἐκείνους τῆς ϑαλάσσης 
ἢ ὑπ᾽ ἐκείνων εἴργεσϑαι. βραχύ τέ τι εἶναι καὶ ὃ 
οὐδενὸς ἄξιον ᾧ πρὸς τὸ περιγίγνεσϑαι τῶν πο- 

8 ὅ. καὶ δι᾽ ξαυτοῦς τε οοαά. Οἵ «ἀἀη. 
τοσοῦτον νοὶ τοσοῦτο ΟἸΠπ65 ριϑθίοι δαί, 
καὶ οἵη, γαί, οὐ 80})0]. 

3 

ἐπ᾽ φτᾶνθ ἴ{. αι. Ατρ. 

Ν 7: ὑποῦζειν: -- εἶναι σφεῶ 
Οὐ. Κυιυερ. Ὸ δ, 2 861). 

ἘΠῚ, καὶ ΤΗΝ ἑαυτοὺς ὧν 
»Οὐμὰ τέ [οἵ 54.1 ποῦ Πϑθθαί, 
40 τοίεγαίαν,, ἰεσθηυτη οοηϊοῖο 
δέ.“ Παδοκ. Οἔ, 54. 68, 3. Αἱ 
ΡΘῈΓ Δηδοο] δὴ καί δηΐθ νῦν 
Ροβίμαπι οἱ γεβροπάθγθ δυΐ τούς 
Ἰερθπά μη 6586 οοηϊοῖς ϑαπρρὶα5 
ἴῃ Ἐρίδβὺ, οί. Ρ. 86. --- προ- 
καϑημένους. ,,ΕἸ]ου απ αν μϊ- 
1165 586. ἰϊ8,), αὶ ΑἸ θη. δββϑηΐ, 
ΡῬΓδ 6514 10 ἂρυὰ ϑδιηαπι βαΐδδθ. 
Τὰς 118 πρό ἱπ προκαϑημέ- 
νους δὰ Αἰπδπίθμβοβ ὑϑίργθῃ - 
ἄσμα, ααἱ ΑΥΠΘπἶβ Γαι Πβουϑηΐ. 
Ηδᾶοκ. ΑΥὐη. δχϑιηρῖία νευθὶ 
Ηετγοάοίβα (ΙΧ 106. ΝῊ 112) δἀ- 
βουῖρβὶι. -- καὶ πρότερον 
αὐτοὺς κρατεῖν ... ἔσ- 
πλου. ,,ϑϑμηίθηια ἰιᾶθο οϑύ: 80]1 
εἰδβδὶβ ϑάπηὶ ΘΟ! οοδίδο Ῥυϑθβιαῖο 
Αὐπδηΐϊθηβ65 ἀοπηὶ νουβαπίθβ δάθο 
ἰὰ ἄἀφθογθ, «ποά ἰἰθογὸ δάϊια δὰ 
ΒῸΠΠῚ ἱρδον απ ρουύαπι ΡΊΓΆΘΙΠῚ 
αϑὶ βδηΐ, ἱ. 6. αποὰ οϑίθ5. ΠΟ 
ΟΥ̓ ΠἾθ 5. ΠΙΔΡ ΕἸ }5 ΘΟΙΏΤ 681 10118 
ρ50. Ρογίιι ΟΌΒ6550. 608 ᾿πίθνο]}- 
βουϊηΐ, ͵Ἄτη, Τδαῖι8 αὐτούς 
ρᾶϊοῦ τοὺς ἐν τῇ πόλει 6586, 
αυοὰ ποη Ἰῃ ΘΠ] 6 6 ἢ8 ΜΠὰὰ ἀεὶ. 
ΟἸΔ58. --- καὶ νῦν... .] καὶ ὃ ὅτι 
νῦν, εἶ μὴ βούλονται ἀποδοῦ- 
ναι τὴν δημοκρατίαν αὐτοῖς 
οἵ τετρακόσιοι, ἐν τούτῳ δυνά- 
μεως αὐτοὶ καϑεστᾶσιν [᾿πῖπιὸ 

ἴη δάποί. 8|}δἰατη. 

καταστήσονται) ὥστε τοὺς τὴν 
πόλιν κατέχοντας εἴργειν δυ- 
νασϑαι τῆς ϑαλάττης αὐτοὶ 
μᾶλλον ἤπερ ὑπ᾽ ἐκείνων εἶρ- 
γεσῦαι. ὅ6Π01. Ρυϊπηαπὶ ἰγηβὶ- 
(08 80 ἱπῇηϊίνο κρατεῖν δὰ ἴῃ- 
ἀἰοδίϊναπι καταστήσονται, ρτδε- 
56 ΓΤ ΟΠ] ΡΟϑίθᾶ ΓΕΓΒῈ5 5668 - 
τὰ πη Πηϊῖνὶ., ἀν Ββ᾽ πγ8 δϑὺ, δἱ 
ἃ ῬυκΚ. πορθοίαθ οοηνηἸθηζ8 6 
τη ἀοΥα ΠΏ ΘΧΘΙΊΡἢΪΒ ἀἸ551Π}1}}}0 8 
ΝΙ 84, 9. Τῦ, 8 Θχουδαίαν, [8- 
418 ᾿καταστήσεσϑαι οοπίθοϊς 
1) 0ῦν. Αὐ Ηδδϑβίιβ ψπουρν. Τῆπο, 
Ρ. 101 πιδίογθπι Ἰδθιαηϑηὶ 6558 
οὐ βϑῃύθη πὶ ἃ ρίδ ΠῚ ῬΘνβοῖ, δὶ 
Βὶο ἴεγθ ΒΟΥ ὈΔΠ8 : καὶ νῦν πᾶν- 
τα ἔχευν (θονῖθ καὶ νῦν σφεῖς 
π. ἔ.) οἷς ἐς ..., 5868 [οτγία558 
δἀὰϊ πᾶθο ἴθγε Ρ05586: καὶ νῦν 
ἔτι μᾶλλον ἐλπίδα εἶναι ὡς 
προσλαβόντες. καὶ τὸ τῶν Σα- 
μίων κοινὸν ἐς ..., οϑηδεῖ, Π6 
ἰδοῦπα αυϊάθπι Θιτη Ηδ85. ρ]δῃ6 
ΘΟΠΒΘΠ Αἴ Πι5, 568 γοΡ 5 ̓ Π.} 118. ρα - 
ἰδηγι5. ἔτι μᾶλλον, ἐπεὶ νεῖ 51- 
ταὶ Πα οχοϊαϊβθθ αὐαᾶῖη ατ86 ἴΠ|6 
Βαβρίοαίαβ. 65, (δ ΠΊ ΠῚ ᾿ρ058 
νοῦ α4υ86. ΟἸἾδ588ἃ 5ϊηὺ ἰημάδαρδυὶ 
πθααδαπί, ΝυΠδῖη παρϑί ργοθᾶ- 
1 αίο πὶ καταστήσονται ε κατα- 
στῆναι ἰδού 6588, αποα ἀο5ὶ- 
ἀθγαὶ ΟἸ 58. 
8 0. βραχὺ... καὶ οὐδε- 

νὸς ἄξιον. τς καί νὶὰ, δάῃ. 
ὙΙΙ 48, 4. -- ὦ ... χρήσιμος 
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λεμίων ἡ πόλις σφίσι χρήσιμος ἦν, καὶ οὐδὲν 
ἀπολωλεκέναι. οἵ γε μήτε ἀργύριον εἶχον ἔτι πέμ-- 
πειν. ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἐπορίζοντο οἵ στρατιῶται, μήτε 
βούλευμα χρηστόν. οὗπερ ἕνεκα πόλις στρατοπέ- 
δὼν κρατεῖ. ἀλλὰ καὶ ἐν τούτοις τοὺς μὲν ἧμαρ- 
τηκέναι τοὺς πατρίους νόμους καταλύσαντας, αὖ- 
τοὶ δὲ σῴξειν καὶ ἐκείνους πειράσεσϑαι προσαν- 
αγκάξειν᾽ ὥστε οὐδὲ τούτους οἴπερ ἂν βουλεύοιέν 

τι χρηστὸν παρὰ σφίσι χείρους εἶναι. ᾿ἡλκιβιάδην 
τε, ἣν αὐτῷ ἄδειάν τε καὶ χάϑοδον ποιήσωσιν, 
ἄσμενον τὴν παρὰ βασιλέως ξυμμαχίαν παρέξειν. 
τό τὲ μέγιστον. ἣν ἁπάντων σφάλλωνται, εἶναι αὐὖ- 
τοῖς τοσοῦτον ἔχουσι ναυτικὸν πολλὰς τὰς ἀπο- 

χωρήσεις ἐν αἷς καὶ πόλεις καὶ γῆν εὑρήσουσι. 
τ. Τοιαῦτα ἐν ἀλλήλοις ἐκκλησιάσαντες καὶ 

παραϑαρσύναντες σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὰ τοῦ πολέ- 

8 60. οὗ τε πιᾶῖϊ6ὸ αι. ΟΥ̓. δά. 
ἔτι εἶχον οτηπαβ ρυδείον Καῖ. 
1ῃ. ρΙδυΐβαιθ Πἰυγῖβ. ρυδθίθ. Ὗαῖ, τηϊηβ θθη6 πατρώους. 

Κυυθο, αν, 8.4, 11 ἄπ. 9. 
αὐτοὶ Μαι., αυοὰ 18 ΠῚ Ηᾶδοκ, σομηπιθηάαν γί εὐ ργοθαν!ὶ ΕΡΙ1Ζ50}. 

δα Τμποΐδη. Ρ᾿. 102; ναϊσο αὐτοὺς ρϑτυπι ΒΡΘΙΠΤΏΔ 66, 
Ρτο οἵπερ ἴῃ παι εἶ5 ΠἸγὶβ, διϊατη αῖ., πιᾶ]8 οὕπερ. Οἵ, δάῃ. 

οἷ, 

ξειν, 88 γ6γῸ ἴ1105 4θοαι 8 
ὁοδοίαγοϑ, πἰ 68 (τοὺς πα- 
τρίους νόμους) Βοινδυθηΐῖ. -- 

ἦν, 4ιο {1115 Γποτῖΐ. 
Ηοο πιᾶ]6 ἱπίθιργειδίαν (488. --- 
ἀπολωλεκέναι. δίπλα! δαάὶ 
σφεὶς. -- οἵγε --- ἐπεὶ ἐκεῖνοί ὥστε οὐδέ. Οἵ, δάμ. Ὑ' 40, 3. 
(κατὰ σύνεσιν τὰ ἡ πόλις τ- -- τούτους, οἵπερ. .χρη- 
Ια πὶ} γε. Οἵ, δάηῃ. ΙΥ̓ 26, 4. στόν, ϊ. ε. τοὺς χρηστοὺς ξυμ- 
-- μήτε. Οἱ. Κυιιεβ. ἀτ, 8 ̓ δ1, βούλους. Βουλεύωσι [τυπίτα ἀε- 
4 αἅη. 8. -- οὗπερ... κρα- π5ίάοται Ῥοῦν.; πᾶπὶ ἂν βού- 
τεῖ, οαἷι8 σδυ88ἃ δἰ νῖταϑ λεύοιεν δϑὲ πιοάυβ ΡῬοίθη 1 4}15. 
ἱτηρουΐατη ἴῃ οχογοῖϊταβ 90 - 
τἰποτοί, αἱ τϑοῖρ νοῦς Ρογίαβ. ΕῚ Ζ. ποιήσωσιν. ἡ Κατερ- 
Ῥαγὰπὶ ἀρία τοι, Ηΐδι. ἀντ, ὙΠ 
Ρ. 06 (νετβ. ἀδθγπι. ΙΓ ρ. 848) 
ἰᾶθο δὶς τοἀάϊάϊε: ν ἴθ ἢ 151} 6 
δτεδῖ ΒΌΡΘΓΙΟΥΪΥ οὗ ἃ Οἷτν 
ΟΥ̓ΣΓ ἃ ΘΟΆΤΠΡ, 4ιᾶδὶ Ποη οὕπερ 
ἕνεκα, 5εὰ ὥπερ Βοῦρα Πὶ 6556ῖ. 

ἐν τούτοις, ἵπ 68 τα 
(τι ἀἴοβον βεοτίθλμπϑ), 561}, ἐν 
τῷ βούλευμα χρηστὸν ἔχειν. 
θὲ ρίαγα! οὗ, δάῃ, ΥἹ 17, 8. -- 
σωξειν προσαναγκπκά- 

γάσωνται, διαπράξωσι." Βαιι. 
-- αὐτοὶς. Οἱ. δάη. 8 ὃ. 

ἀποχωρήσεις. ὙΒοΡα- 
σἰᾶ, Ἃ δἰϊθὶ ἀποστροφή.“ 
Κτγιαοσ. ΑἸϊθὶ (ΤΠ 109, 8. 118, 
ΞΘ 3, 4 ΟΠ ΘΟ. 4) φυϊὰεπὶ 
γεοθρίι8 δβὲ, βεὰ Ἰσοιπι βίρηὶ- 
Βοατὶ ἐν αἷς... εὑρήσουσι οἰα- 
τἰββίπιθ οϑίθπαϊί δὲ θϑάθπὶ {γΆπ8- 
Ἰατοηα Ἰοουπὶ ἰηάῖοαι ἀναχώρη- 
σις 1 90, 2. 

. παρασκευαὶ 
αὐτῶν καὶ τὰ 
τῶν δέκα 
πρέσβεων. 



οὗ ἐν τῇ ΓΜι- 
λήτῳτῶν Πε- 
λοποννησίων 
ἐν τῷ ναῦυτι- 
κῷ στρατιῶς-ς͵ 
ται ϑορυ βοῦ- 
σιν ἀχϑόμε- 
γοι τῇ ἀπρα- 

ξία. 

159 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Θ, οζἕ΄--οη΄. 

μου παρεσκευάζοντο οὐδὲν ἧσσον. οἱ δὲ ἀπὸ τῶν 
τετραχοσίων πεμῳφϑέντες ἐς τὴν Σάμον [οἱ δέκα 
πρεσβευταί], ὡς ταῦτα ἐν τῇ Δήλῳ ἤδη ὄντες 
ἠσϑάνοντο, ἡσύχαζον αὐτοῦ. 

τ8. Ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ οἵ ἐν 
τῇ Μιλήτῳ τῶν Πελοποννησίων ἐν τῷ ναυτικῷ 
στρατιῶται κατὰ σφᾶς αὐτοὺς διεβόων ὡς ὑπό τε 

᾿ἡστυόχου. καὶ Τισσαφέρνους φϑείρεται τὰ πράγ- 
ματα. τοῦ μὲν οὐκ ἐθέλοντος οὔτε πρότερον ναυ- 
μαχεῖν, ἕως ἔτι αὐτοί τε ἔρρωντο μᾶλλον καὶ τὸ 
ναυτικὸν τῶν ᾿4ϑηναίων ὀλίγον ἦν, οὔτε νῦν, ὅτε 

στασιάζειν τε λέγονται καὶ αἵ νῆες αὐτῶν οὐδέ- 

πῶ ἐν τῷ αὐτῷ εἰσιν, ἀλλὰ τὰς παρὰ Τισσαφέρ-- 
νους Φοινίσσας ναῦς μένοντες, ἄλλως ὄνομα καὶ 

ὕΔρ. 77. αὐτοῦ ἴῃ δἰϊφαοί [0 τ]8 ἀθοϑβί. 
ὅδρ. 78. ὑπό τε αι. ὕϑη. οὐ 8116 νϑυίθῃβ: 

Ῥδυΐϊῦοῦ δία ΤΊΒΒΔΡΠΘΓΠΘΕ:; 

Οδρ. 11. οἷδὲ.. πεμφϑέν- 
τες. ιά. 12, 1 -- [οἵ δέκα 
πρεσβευτα ἐ]βρυτία εβξοπρεσ- 
βευταί ρτο πρέσβεις ροβίίιτῃ 
οβίοπαϊς, 8) 6], Ηονν. π. 1.55 

ἡσύχαξον αὐτοῦ, τον 5.8 
οοπεϊπεθαᾶπί. Ἡσυχάξειν Ιηῖο 
ΠΟ 6586 4 506 6, 566 580- 
βἰβίθγε ἀοουϊέ Α"γ, ἤδηπο δι- 
το ἀθ Πἰβ ἰοραίϊβ τηθηϊο [οί 
86, 1, 

ᾶΡ. 78. διεβόων, νΑ]άε 
ΘΟ] τηᾶτγο. Οἵ, ὅ8,.2.. ἈΔΑ .614- 
τηϊία πᾶϊ ποίϊοπομι ἰο δοοδαϊ' 
Υἱ5 ΘΟΠαπΘΥοΠαϊ. Βεβρὶεῖι πο 
ὁ ϑροῦς 19, 1. -- πρότερον. 
ὟΙἀΘηίαν ἰδία ἰθιηροτα βἰρηϊῇ- 
οΑΥΪ, ἈῚ ΑἸΠΙΘ ἢ θη 565 Αϑίν ΟΟΠ ΠῚ, 
οὐπὶ ΜΙ] οἐϊ οἱ Ἀ]ιοά] βϑβοί, ἔγιβίνα 
δα Ῥαρπϑιη ΘΟΙΠΙΠ ἰοηἀαπὶ 18665- 
Βθυδηΐ (ὁ, 80. 44. 46).““ Κταὰ 66. 
-- οὐδέπω ἐν τῷ αὐτῷ 
εἰσιν, ποοάυπι ἴῃ δοάθπι 
Ιοῦοο 6588πί, Ρουί, Οἵ. δάη. 
ΤΥ «80, εἴ: Ρτϑθίον Θδπηΐαπὶ ΘηΪ πὶ 
δχογοί απ Ῥδῖβ πανίττῃ ΟΠ} (88, 
2}, Ῥᾶγ5 ϑ6βϑιὶ (62) εγαί, Νοῦ- 
ἃ απὶ ἀἰούαπι 6586 ὈΥΟΡ θυ γθ πὶ ἴῃ 
ΡῬτοχίπιο οαρὶΐο (79, 8) παγγδίδτῃ 

ΑὉΤΑβίγ ον 0 
ἴῃ το ϊα ἷθ τε αὐοϑί. 

δἀποίαι Ατη. --- ἀλλὰ... δια- 
τριβῆναι. ,,ἢ8ε0 [651] 56η- 
ἰεηιῖα: ΡΘΙΟρΡοπ ποβϑὶοβ οἰἃ- 
πᾶ 586 ῬΘΓΪΘΟαΪ απ 6558 [{ο - 
γ67, π6 ἰρβὶ ἔγυβίγα δσβ5ρθ- 
οίᾶαπ 4ἀὸ πᾶγθ5 ῬῃΟΘηΪΘΌΠ), 
ὄνομα καὶ οὐκ ἔργον οὔσας, 
ἐν τοὶ ποτ 5118 ἐδ: 058" 
Ἰφἰἰπὶ αὐτογογ θη ίαγ, θᾶ 5ὶ- 
δου Ποαιΐοπθ νϑγθῸ διατρέβειν 
οἰἰδτη ἰπΐτα 87, 8 απτυν: ἵνα 
διατρίβῃ ἀπελθών, ὥσπερ καὶ 
διενοη η, τὰ τῶν Πελοποννη- 
σίων. [Οἷ, Ηδρτοα. ΝΠ 120. Πε- 
56}, δεατριβῆναι" ἀπολέσϑαι. 
Β᾽ΠΉΠ τον κατατρίβειν εἰ τρίβειν. 
460, 2. 4.1 Οδίεγαπι βίγποίαγα οὐᾶ- 
ἰοπὶς. ἰθτο Πο6 οαρὶία 5815. ἴτὴ - 
ΡΙϊοαία εβί... . ΝᾺ ΠῚ ῬΥΪΠ τη ἢδ66, 
ναῦς μένοντες, οὑπὶ ΠΟῚ 4110 
γϑίθυυϊ ροβϑὶπὺ ιιδπὶ δά διεβόων, 
αυοα ἴῃ ΡΥΪΠοΙρ. 680. Θβ8ύ, 80 60 
᾿πίογροϑίυῖβ8 1185. ἀ6 ΑϑίγοοΒο. 
ἸοῆθῸ ᾿μίογνα!}}0 Βερατγδηίαγ; απο 
ΟΥΔΙΪΟΠ6 ΠῚ ΠΟ ΡΆΓΙΠΊ ΟὈΒΟΊΓΆΤΩ 
τϑὰάῖι.“ θ.Κ. -- ἄλλως ὄνο- 
μα, ὉΪΠΠ1 ηἶβὶ ποπιθη, ἢ6 
δο ψοοϑθυ ἄλλως 5᾽ σηἰβοδίοπα 
οὗ, ϑόορἢ, ΡΗΪ, 947. Εὐυτν, ΠεΙ. 



" 

τ 

ἘΤΟΣ Φ. ΘΕΡΟΣ. (ΥΠΙ Τ 

3 “ οὐχ ἔργον. κινδυνεύσειν διατριβῆναι" 

1---ι9. 109 

τὸν δ᾽ αὖ 

Τισσαφέρνη τάς τε ναῦς ταύτας οὐ κοιιίζειν, καὶ 
τροφὴν ὅτι οὐ ξυνεχῶς οὐδ᾽ ἐντελῆ διδοὺς κακοῖ 
τὸ ναυτικόν. 
ἀλλὰ διαναυμαχεῖν. 
ἑ νῆγον. 

οὔκουν ἔφασαν χρῆναι μέλλειν ἔτι, 
᾿ “ .» ’ 

χαὶ μαλιστὰ οὗ Συρακόσιοι 

τοιγαροῦν 
19. Αὐσϑόμενοι δὲ οἵ ξύμμαχοι καὶ ὁ ̓ Αστύ- ᾿ἀστύοχος ἐς 

ογος τὸν ϑροῦν καὶ δόξαν αὐτοῖς ἀπὸ ξυνόδου ἈΓυκάλην χορ 0 5 9 πλεῖ᾽ Στρομ- 
ὥστε διαναυμαχεῖν, ἐπειδὴ καὶ ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς βιχίδου δὲ 
ΕΣ ἐπανελϑόν- ἡ ἐν τῇ Σάμῳ ταραχή, ἄραντες ταῖς ναυσὶ πά- τος ἐκ τοῦ 
σαις, οὔσαις δώδεκα καὶ ἑκατόν, καὶ τοὺς Μιλη- Ἑλλησπόντου 
σίους πεζῇ κελεύσαντες ἐπὶ τῆς Μυκάλης παριέ- 
ναι. ἔπλεον ὡς πρὸς τὴν Μυκάλην. οἱ δὲ ᾿4ϑη- 
ναῖοι ταῖς ἐκ Σάμου ναυσὶ δύο καὶ ὀγδοήκοντα, 

μὴ μέλλειν Μαι. τὰ δηίοα οὐκοῦν 6 (458. Αὐυρ, αν. 

οβϑοί; 564 δδηΐ ἀταθοὶ πΘσαίϊ ΟΠ Τὴ ΘΟΠΪΠΠσ 68 [ὐτεε] φάναι. 

ναυμαχεῖν ναί. 
Ἴ05 1 ΟἹ “88 η. 

Οδρ. 79. 8 2. δυο ΟἹ. Μ΄ εη,, 
ἌΥ 66ΚΙ], αν. ερίϑιν. Ρ. 10. 

155. 1421. Ηεο. 626. ἔγταρτῃ, 8562, 
21. Αὐἱἰδϑίορῃ. Νὰῦ. 1908. ΡΪαί. 
ΤΠθδοί. 116 4, 46 Ηθρ. 499 ο, Οὐἶν. 
406. Βεηηοβί. ΧΙΧ 24. ΧΧΧΥ 
25. ἴμις, Ῥγοπι. 12. --- τὸν δ᾽ 

5 

αυ Τισσαφέρνη 2. Το ἢ: 
»» Ουπὶ ἴῃ ΡΥΊΟΤΘ ΤΠ ΘΠΊθΓῸ ΡΟϑιιϊδϑοί 
τοῦ μὲν οὐκ ἐθέλοντος, υ᾽ϊαιὶ 
ΒΘΥΠΊΟΙΠΪΒ ΤΑΙ. . Ροβιιίαθαι, πὶ 
Σά οτὴ ἴῃ ᾿Ροβίθυϊου ἀϊοονοὶ τοῦ 

αὖυ Τισσαφέρνους τάς τε 
ναῦς ταύτας οὐ κομέξοντος καὶ 
διὰ τὸ τὴν τροφὴν οὐ συνεχῶς 
οὐδ᾽ ἐντελῆ, διδόναι τὸ ναυ- 
τικὸν κακοῦντος.“ ὈακΚ. ΡΥ 
τοίπτη οαρυς τορϑίβ διεβόων." 
Ποθν, ἢ κομίζειν καὶ ὅτι. 
κακοῖ οἵ, δάη. ΚΓ 68, ὅ. «-- οὐ 
ξυνεχῶς οὐδ᾽ ἐντελῆ. ΟἹ, 
δάη, 46, 2, 6. -- διαναυμα- 
χεῖν, Πᾶνα] ΡΓΟΟΙΪο ἀθοϑὺ - 
186, αὐυοα 179, 2 στᾶνι5 ἀϊοια πη 
δβί διακινδυνεῦσαι περὶ τοῦ 
παντός. Οἵ. ΡΟΙΨΡ. 110, 2 δια- 
κινδυνεύειν καὶ διαναυμαχεῖν 
ξἕσπευδον. 

ΘΙ ΠΕΡ 19:68 Αὐ δοπβίδῃιον διαναυμαχεῖν 

τϑιϊατ! δυοῖν. ΟΝ 162, 2 οἱ 

ὕαρ. 79. 8 1, τὸν θροῦν. 
ΟἿ, δάη, 78, 1. -- ἀπὸ ξυν- 
ὅδου. »Οἷ, [97,1 ἀπὸ ποινῶν 
ξυνόδων βουλευόντων. ΑΧΤῃ, 
Αἀά, Μαίῃ. αν. ὃ δ78 οχίυ, -- 
ὥστε. [τὰ ροβί δοκεῖν ροϑίζιπι 
οβί, πὶ ροβί ψηφέξεσϑαι ΥΙ 88, 
8. -- ἐσηγγέλλετο. Ἰπιροτγίθοιο 
ἸηαἸσαῦ! νἱἀοίαν ἀθ οὰ τὸ ᾿ἰάθηιὶ- 
ἄδπη Πα τὴ 6556 ΔΙ ηϊ. ΕΓ βίγα 
ἸΘῚ τα Γ ἐσήγγελτο ΟοὈ. Νον. Ιδοΐ, 

. 438. -- δώδεκα καὶ ἕκα- 
τόν. ΟΝ δάη. θ8, 2. --- ὡς πρὸς 
τὴν Μυκάλην. ἶδοῦ ΜΥγοᾶ- 
Ι6η, β8ε64 Μγοδίθῃ νϑυϑβ88. 
Ηδδοκ. ΟἿ δάη. Υ' 8, 6. 

82, δύο καὶ ὀγδοήκοντα. 
Οὐπὶ δὰ ϑϑηηιππ) τοϊϊοίαθ βἰπὶ 
ΤΠ ΧΧΙΝ Αἰπδηϊθηβία πὶ πᾶνθ5 (80, 
2), αὐὐθὰβ ὙΠ ἃ Μεῖο ρῥτοΐιρδθ 
Δοροβϑοσπηΐ (389, 8), δΟΧ ΠΔΥΪΠΠῚ 
δαΐοπ ΤΙ ΧΧΧῚ βυπηπηᾶ [ἃ οἴθοία 
ΨΙ δὰ ϑ'υπιθὴ ἃηηΐββαο βἰμὶ (42, 
4), 400 ἴδοίο ΤΙΧΧΥ γοβίαθδηϊ, 
ΟὈΠῚ βθρίθῃπιθ ἡδνῖθιι5 [Θοη εἵ 
Βιοπιθάοη πονὶ ργϑθίογθβ ΑὐΠ 6 η 15 

Ιοσθπά ατῃ 

πάλιν ἀπο- 
πλεὶ ἐπὶ τῆς 
Μιλήτου. 



1Ρ4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, οϑ' π΄. 

αἱ ἔτυχον ἐν Ἰλαύκῃ τῆς Μυκάλης δρμοῦσαι 
(διέχει δὲ ὀλίγον ταύτῃ ἣ Σάμος τῆς ἠπείρου 
πρὸς τὴν Μυκάλην), ὡς εἶδον τὰς τῶν ΠΠπελοπον- 
νησίων ναῦς προσπλεούσας, ὑπεχώρησαν ἐς τὴν 
Σάμον, οὐ νομίσαντες τῷ πλήϑει διακινδυνεῦσαι 
περὶ τοῦ παντὸς ἴχανοὶ εἶναι. καὶ ἅμα (προ-8 
ῴσϑοντο γὰρ αὐτοὺς ἐκ τῆς Μιλήτου ναυμαχη- 
σείοντας) προσεδέχοντο καὶ τὸν Στρομβιχίδην ἐκ 
τοῦ ᾿Ελλησπόντου σφίσι ταῖς ἐκ τῆς Χίου ναυ- 
σὶν ἐπ᾿ ᾿Αβύδου ἀφικομέναις προσβοηϑήσειν" πρου- 
πέπεμπτο γὰρ αὐτῷ ἄγγελος. καὶ οἵ μὲν οὕτως 9 
ἐπὶ τῆς Σάμου ἀνεχώρησαν, οἱ δὲ Πελοποννήσιοι 

αἱ οπι. γρ. α!., «αἱ ἀοῖηάε ὅρμοῦντες δἀηοίδιιπι παρεῖ, δὰ 
Θχρ Ἰεαπᾶάδπι ρυοαϊατη καί δηίθ ὡς ἴῃ Ρ]ογίβαιιθ Εἰ γὶ8β βογνδίδπι. 
γα! α: ἰπ αἸα ἃ δ αΐθιῃ βύϑίϊοη 6 πὶ ΠΑ ὈΘθαπί ἀπδε οἱ οοἴο- 
σηπία πᾶν685 Αἰ ἢ θη θη 5᾽ πὶ 6 ὅ'8ιη0 ργοΐθοιδθ, εὐ ροϑβί ρὰ- 
ΓΘη Ποβίῃ ῬΡΟΓΘΙι: 4 αἱ Οα πὶ ΡΓΟΒΡ ΘΟ Χ 556 Πηύ. 

Γλαύπες γαι. Οὗ δάη. 
ΡΓῸ ταύτῃ γαι. γρ. αὕτη. Αἱ τϑοῖθ Ρουγί. 80 πᾶς ρᾶτγῦβ. 
καὶ ὡς 1. ῬΑ]. Ααρ. ΟἹ. ,εη. ὅδ55. Β6ρ. Ο.. Ἐ᾿. τι οὖ πιϑιηθτα- 

ΠΆΘ ΡΆΘηΘ ΟΠΊΠ6Β, εἰΐϊδαπι γρ. Ναί. (ἢ, Ρϑ.]0 ἀηι6 αἰοία. 
ἐπιπλεούσας Ῥα]. πι|., προσεπιπλεούσας ἴἸί. Αυρ. Μ. 

ψοη. Ε, 
ἀπεχώρησαν (55. [. (οἴ, 5ἅ. 8. 4), ἐχώρησαν (]., ἐπεχώρησαν 

(855. 

Μοβαᾳι. Μυϊραίαπι τάτηθη 46 οἰδπαθβίϊηο γθοθρίι δρ 55: Πηατη, 
8 ὃ. προσεδέχοντο δὲ καὶ Αὐρ, Ραᾳ]., Μ. 8855. οἱ 'οοίο ἀ6- 

(θυ ΟΥ 68. 
Ἄ υδὸν Αὐθ. ῬΑ]. Μ. ΟἈ58. ΟἷἉ, ἴηἴτα ἐπὶ τῆς Σά- 

μου, ἐπὶ τῆς πὸ τὸ 
προύπεμπτο οο44., πἰδὶ αιοὰ ρῬϑαοὶ ἀοίογϊοτθβ προυπέμπετο. 

Ἐπιοπά, Βδιου, 
8 4, ἀπεχώρησαν δαϊ. Τ,διγ, ΟἹ. Βερ. Ο. δίᾳαθ οοἵο ἀβίθυϊογθβ. 

ΟΟΥΤ, 1. 

δἀνοποιύιηΐ (64, 8), πἰϑὶ πιᾶν 8 
οαπὶ ὑηἃ 608 δάνοηἶβ86 οὐ 86Χ δὰ 
Τυϊορίαπι οαρία58. ἤᾶνοβ (8ὅ, 8) 
8 Ὁ ἰρϑβϑὶβ Αὐμοπίθηβίθιιβ οομ ρ οἰ ἃ5 
δὲ ϑιιὰ8 δὰ ϑϑιηιπὶ οἰαϑϑὶ δα ἀἰτα8 
ε558. -- Πλαύκῃ. ,ὙἹα δι 6588 
Γλαυκία, πολέχνιον Ἰωνίας, 
οαϊι5 πηοτηϊηἶ σίθρῃ. ΒΥΖ.Ηπ 5. 
06. Ποὺ ορρίάο ποι νἱάθουν δ! 10] 
Ιορ β86." 855. Νὺο85 ποῇ οἵδ- 
αἴτηθβ ἔαϊβθθ ορρίάσπι, 5864 5ί8- 
το Ππ6 πὶ ν 6] ροτγίαπι Ῥγου  αΠία} 1}. 
- ὀλέγον. ϑορίοπι βίδαϊα ἃ 
ὅδη0 οἰυβαῖιθ ργουηπηίατσιο Ρο- 
βίάϊο ἀϊβίατο Μυοδίθη (ππηο ὕαρο 

ϑαριρδοπ) αἰβυπηδί δίναθο ρ. 687, 
588 Ρ]5 ΤῊΠΠ16 ρά5518 Τουγη ἴον. 
1. Π ρ. 102. Ῥγθίαπι ἱπιθυ!θοίατα 
να Ϊ πὰπὸ τὸ μικρὸν μπογάξι 
ποίαπι 6ϑβύ, -- πρὸς τὴν ἴυ- 
κάλη»] κατὰ τὸ τῆς Μυκάλης 
μέρος. ὅϑ6Π0}. Π᾿αρὰ, 
8 8. ἐκ τῆς Μιλήτου οὐτὰ 

προ ἠσϑοντοϊιῃρε. Ν᾽απιΐαπι οηΐπὶ 
τοὶ εχ Μίϊοιο δοοδθροιαηΐ, ὑπᾶ8 
Ῥειορομπθβίογα τη οἰ βϑὶ5 Ρτοΐξοια 
δϑί, Ηοο ποῇ ἰπίθ! 6 ρθη 5 δὴ τούς 
ΡτῸ αὐτούς οοπὶ. Ηκξγν, 1. 1], -- 
τὸν Στρομβιχίδην ἐκ τοῦ 
Ἕ2λησπ᾿ Υἱὰν ΟΣ 62: 



ΕΣῚ 
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καταπλεύσαντες ἐπὶ τῆς Μυκάλης ἐστρατοπεδεύ- 
σαντο καὶ τῶν Μιλησίων καὶ τῶν πλησιοχώρων 
ὁ πεζός. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μελλόντων αὐτῶν ἐπι- 
πλεῖν τῇ Σάμῳ ἀγγέλλεται ὃ Στρομβιχίδης ταῖς 
ἀπὸ τοῦ ᾿Ηλλησπόντου ναυσὶν ἀφιγμένος καὶ εὐὖ- 

οϑὺς ἀπέπλεον πάλιν ἐπὶ τῆς Μιλήτου. οἱ δὲ ᾿4ϑη- 

1 

ψαῖοι προσγενομένων σφίσι τῶν νεῶν ἐπίπλουν 
αὐτοὶ ποιοῦνται τῇ Μιλήτῳ ναυσὶν ὀκτὼ καὶ 
ἕχατόν, βουλόμενοι διαναυμαχῆσαι" καὶ ὡς οὐ- 
δεὶς αὐτοῖς ἀντανήγετο, ἀπέπλευσαν πάλιν ἐς τὴν 
Σάμον. 

80. Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει μετὰ τοῦτο εὐθὺς 
5 
ἱ ́

 

ἤσιοι 
Πελοπον- 

Ε2 

ἀπο- 
οἵ Π]ελοποννήσιοι, ἐπειδὴ ἀϑρόαις ταῖς ναυσὶν στέλλουσιν 
οὐχ ἀξιόμαχοι νομίσαντες εἶναι οὐκ ἀντανήγοντο ὡς Φαρναβα- 

γ ξον ναῦς τεσ- 
ἀπορήσαντες ὅπόϑεν τοσαύταις ναυσὶ χρήματα σαράκοντα, 
ἕξουσιν, ἄλλως τὲ καὶ Τισσαφέρνους κακῶς διδόν- 
τος, ἀποστέλλουσιν ὡς τὸν Φαρνάβαζον, ὥσπερ 

πλεύσαντες ἴι, Ναὶ. Ατιρ. ΡΑ], Μ. Βορ. Τπρᾷ, ϑεὰ θδη γα}: 
δὰ Μγοδίθι οἸ] 4556 ΔρΡρυ 88; δἰίθγπὶ ροβί νϑῦρᾶ ἃ 1 ἔπλεον 
ὡς ἐπὶ τὴν Μυκάλην ἰπθι|6. 

ΑἸτογὰ τῆς ο0Π|. γι, 
8 06. αὐτὸ ρτο αὐτοὶ δι. 
ναυμαχῆσαι αι, Οἵ, δάη. 18 οχίτν. 
ΟΡ. 80. 81. ὅσπερ δι. 

84. καταπλεύσαντες ἐπὶ 
τῆς Μυκάλης οὑπὶ ἰπηρογθ 
᾿οθαὶ (οὗ, δάῃ, 1 60, 8), πο 
Ἰθοθ588. δδὲ ἐπὶ τῇ Μυκάλῃ 
ΒΟΡΊθΕΓΘ οὐ 06 οὔπὶ ἐστρατοπε- 
δεύσαντο ἴαηροτο. 
,.8 ὅ. ἀγγέλλεται 
ἀφιγμένος. Ἐδάθηη 5γηϊαχὶβ 
ϑαΐαϊν ΠῚ 16, 2, 

8 6. ὀκτὼ καὶ ἕκατόν. 
Ἐχβρθοίαμηιιβ ἕξ καὶ ἕκ.; πᾶπη 
Ρδυ]ο δηΐθ ὃ 2 ἐμογδηΐ ΠΠΧΧΧΙΙ 
οὐ Βιγοσηθιο 15. οἰαβϑὶβ Θ2, 2 οχ 
ΧΧΙΝ μϑνὶθὰβ σοπβίανα ἀἰοία 6βι. 
Τα ἔα]βο ῃἷος πη ργοὸ πε΄ νὶ- 
ἀθίυγ ᾿ἰδοία πη 6556, 

Οὰρ. 80. 8 1. ἐπειδὴ 
ἀϑρόαις... ἀντανήγοντο. 
Κυποροῦ δὰ Ὀίοη. Ρ. 804 οἱ δὰ 
".1. ἄϑρόαις τ. ν. ναἱν 6586 ἀ8- 

νοβ Ῥεπάθηϊθβ εχ ἀξιόμαχοι 
δαϊοοῖϊνο. ,,Εσο ποη ἀμπθῖῖο, ααΐῃ 
δθο ψοῦθὰ δο]αινὶ βἰηί, ποη ἀα8- 
(ἶν!, [Οἷκ, Ῥοῦν, δὰ ΠΙ|78.] Ταῖς 
ναυσί εϑὺ ΟὟΤῚ ϑμῖ5 πᾶ νῖθῈ85 
[δὲ οοΠδονοὶ σα ἄντανηγ.] Νϑιη 
51 ταῖς ναυσίν δὰ Α(δηΐ δ Π565 
γδίενγοίαν, τῶν ᾿ϑηναίων νοὶ 
τῶν πολεμίων δἀάϊ οροτίθθαι, 
Αἰᾳὰθ 5ἱ νοῦθᾶ τοσαύταις ναυσί 
Ρᾶυ]ο Ῥοϑὲ 8185 βρη οδγθηι, 
ΤΙογ αἴ 465. βουϊθεγοὶ τοσαύταις 
ταῖς ἑαυτῶν ναυσί.“ Ατη. Ὁ6- 
τογὰπὶ ἀϑρύαις ταῖς ναυσίν νᾶ- 
Ιὲὺ πᾶανῖθα8, 4υδηαιᾶπι ἴῃ 
ὉΠ ΠῚ ΟΠ 65 ΘοπρΙιορδίϑδο 
δΡδδί (οἵ, δά, ὙἹ 87, 1), δὲ. ἴπ- 
Ρουθοίαπι ἀντανήγοντο ρτὸ [,8- 
{ἰΠ ΟΡ ΠῚ Ὀ] 154 δ η ρουίδοιο δὲ αὐ 
παρεσκευάξοντο 30, 1, Εγυβίτα 

ὧν αἷ μὲν 
πλείους χει- 
μασϑεῖσαι 



ἐπανέρχον- 
ται, αἴ δὲ Βυ- 
ξάντιον ἀφ- 

ιστᾶσιν. 
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καὶ τὸ πρῶτον ἐκ τῆς Πελοποννήσου προδετάχ-- 
ϑη., Κλέαρχον τὸν Ῥαμφίου ἔχοντα ναῦς τεσσα- 
ράκοντα. ἐπεκαλεῖτο τὲ γὰρ αὐτοὺς ὃ Φαρνάβα- 3 
ἕος χαὶ τροφὴν ἑτοῖμος ἣν παρέχειν, καὶ ἅμα καὶ 
τὸ Βυζάντιον ἐπεκηρυκεύετο αὐτοῖς ἀποστῆναι. 
καὶ αἵ μὲν τῶν Πελοποννησίων αὑται νῆες ἀπά- 
ραδαι ἐς τὸ πέλαγος, ὅπως λάϑοιεν ἐν τῷ πλῷ 
τοὺς ᾿Αϑηναίους, χειμασϑεῖσαι, [καὶ] αἱ μὲν 4ή- 
λου λαβόμεναι αἱ πλείους μετὰ Κλεάρχου καὶ 

8 2, τε ροϑβὶ ἐπεκαλεῖτο ογ. Οὔπη65 ρσϑθίθν Καί. 
8 8. αἵ δὲ πλείους Τι. αι. Ρᾳ]. Ατρ. Μ, 855. ΑἸΠἸ4 6. 56Χ 56- 

Ρίδθμηνϑ. 
Ἰοσὶυπηα ῬυΟΥβιιβ. ἐὰν θα αΓ, 

Ἰρῖσαν ἀντανηγάγοντο ΟΙα 55. -- 
τὸ πρῶτον. Οὐ. 8, 2. 89, 2, 

8 2. καὶ ἅμα τος ἐπεκη- 
ρυκεύετο αὐτοῖς ἀποστῆη- 
ναι. Ηδ85.: οἱ βίπηα]! ρΡ 6 ]6- 
βαίοβ ἀραθαί, πἱ ἀθ ϊοοΥ οἱ, 
5011, ἃ ΡΘΙΟροΠΠ 6815 ΔΌΧῚ πὶ 
δὰ 68 ΠῚ ΓΘΠῚ ἱπ]ρ Γᾶ 8 βίπάθη8. 
Ιη νϑγθῸ ἐπικηρυκεύεσϑαι Ἰρίιαγ 
᾿ΐο νοϊοπάϊ ποίΐο ἰδίθ Ρϑυῖηα 8 δἱ- 
46 ὙΠ 49, 1, υδὶ ὥστε οὐπὶ ἰηΐ, 
Βοααϊαιτ, Ηδς πούϊοπθ οαγθύ ΘΠ 
ππᾶο ἰηΐ, 1Ὰ46πὶ ᾿αποίατῃ ΝΠ 88, Ὡ, 

8 8, καὶ αἵ μὲν τῶν Πε- 
λοποννησίων αὕται νῆες 
ἐον δ οοἰοοδιίίοηα αὐται ῥτο- 
ΟΠ ἶ5 νὰ, Κυπθρ. 8. ὅ0, 
11 «ἄη, 20, Νοιηϊηδίνὶ ααϊάθπὶ 
αἴ νῆες... ἀπάρασαι... χει- 
μασϑεῖσαι ἃρροϑίιΙοπα Ῥαγ νὰ 
ἰηβίγαοιϊ ρἰαηθ ἀγαθοὶ βαηΐ, βεὰ 
οἴεπβίοπὶ τηαχίπια δὶ ααοά ἀφ- 
ἱστᾶσι 6Χ δ ΔΙΠΙηΔιϊοἃ ΨΥ ΒΟΓΙΙΠῚ 
σοηογπηδίϊοπο οἰἰαπὶ δᾶ αἵ μέν 
γοίθγθηαιιπη οϑί, αὐ ηα 8 ΠῚ 688 
Πᾶνθ5, 4π8ᾶ8 ΜΊΙΕἰαπὶ γϑαϊογαηΐ, 
ΒυζΖαηίίαμη δα ἀοίδοιϊ οη ὁπ 50}]}- 
οἰία8586. οχ βυϊπηαὺὶ ΠΟ ΡοΟϑϑιιηί, 
Ηδδοϊῖα5. αὐϊάθπη ἢμΐο ἰοθ0 ΠΟᾺ 
αἰ 5ϑ1 1 6 πὶ ἀἰοῖν αἰίθγαπῃ Ὗ' 81, 2. 
5ρα αὖ πᾶθο σΟΙΡΥΘΠΘηβὶο Υο- 
Ὀοτατη 1] Βἰπ}}}18 ε586ῖ, χειμασ- 
ϑεῖσαι,, αἵ μὲν. . μετὰ Κλε- 
ἄρχου ὕστερον πάλιν ἤλϑον ἐς 
Μίλητον 5οτϊθοπάυτη οταὶ, Οἵ, 

δοὰ δέ ρατγιίίου!α βίγποίατα γϑεθογατι. νοὶ ΠαΠΟ ΠΟῚ 5818 
Οὗ, δάῃ. 

101 δάη. Οαοὰ δαυίοπι ΤὨμπον αϊ- 
ἄθπι ραγιϊοῖρὶο χειμασϑεῖσαι ἴὰ- 
ἀποίιπὶ 6558. ραίδηΐ, αἱ ῬῬτοχίπιο 
λαβόμεναι οορυϊαιη καί κἀδογεῖ, 
0 ἴδοίο θα ΠῚ ΠΟῚ Ρούαἶδ56 ΠΟ 

ἠλϑον τοὰίδτα ἰη καὶ ἐλϑοῦσαι, 
Ῥοβδί αὑδθὸ ἴῃ δ8ηδοο] 00 ΟὉ 
ῬΓΟΧΙ ΠΊΔΤῚ ὝΥΠ πλλνθι Κλέ- 
αρχος δὲ ... ἤρχεν ἱποϊβοτίι, 
οἰ 5. ΘΠΟΥΠΉ ΔΒ πθαιθ ἃρυᾶ ΤῊ. 
6416 ρα Δ} 11π|Π| ΒΟΥ ΡΊΟΤΘΙῚ ἈΠ} ΠῈ 
Ἰην θη πὶ δύ ΘΧΘΠΊΡ] ΠῚ. (86 
ΘΟ δρᾶ Τῇ. δηδοο πη ἴηγο- 
πἰαηΐαν νοὶ] 60 ρίδηπθ Ἂἰ551Π}}}18 
βΒαηί, αιοα ροϑί ἸηἰοΓροβὶίδτη 56- 
{θη 18, ΠΟ δηΐθ 68ΠῚ ψΘΥθΟΓ ΠΣ 
βίγαοίασα τηὰπίαίαν, ΟΥἉ, δάη. ΙΥ 
20, 2. ΡυεΪπηαπΠὶ δυίθιη δϑηΐθ ρϑῦ- 
(ἰοπθπὶ ρὲῦ αἷ μέν... αἱ δέ 
δοίαπὶ ὃοχ ὄοοηβίδηϊ ΟΠΊηΐ ΠῚ 

ΒΟΥΙρΡΙΟΤ απ 88 καί ἀοΙ πα τὴ οϑί. 
Ταπι ῥτῖυβ. ρδυ 010 Π18. ΠΊΘΠῚ ΤΊ ΠῈ 
γορθοὸ αυρα ἀἰϊοϊίαν ἤηϊίο ο- 
ΤΟΥ οἰποοὶ. ΝΠ τη δυίοπι μαθοὶ 
ΡΥΟΘΔὈΠ  ἰαΐοπὶ απο ϑυβρίοδίαν 
ΟΙα58., ἐλϑοῦσαι εχ ἦλϑον ἀ6- 
ΡΓαναίμπι οἱ ἀοίηας καὶ ὕστερον 
ΔααἸλΌΤη 6558, 568 τηδη δία πη Θδ8. 
Θχοϊά 588 γοθαπι, δα αυοά λα- 
βόμεναι εἰ ἐλϑοῦσαι ρετγιίπογοηι. 
Αὰ ἙΟΠΊΡΙ6Π ἀ8Π| ἸοίτυΥ 6 η118- 
ἄοποπὶ βυίβοῖ! ἐνταῦϑα ἔμειναν 
δάάογα; 566 [οὐβιίαπ Ρ  αγα Ἰηίογὶ- 
ουϊηΐ, ΜῊ ἀδ τὸ οἵ. δάη. 99, θ6 
λαβέσθαι νὶὰ, δἀπ, ΠῚ 234, 2. 



4 ἕάντιον ἀφιστᾶσι. 

1 

Ο ψΘΥθἃ δα 501ΠῚ ΤΗναβυ θα απ. γΘἰαία βαηΐ, [δυσὶ πο Ροίθϑί. 
- , ς 

οβϑϑεί, δὶ μετέστῃ ϑδῃηΐθα ᾿θϑογθῦαν, “ 
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ὕστερον πάλιν ἐλϑοῦσαι ἐς Μίλητον « «- (Κλέαρχος 
δὲ κατὰ γὴν αὖϑις ἐς τὸν ᾿Ελλήσποντον κομισϑεὶς 
ἦρχεν), α δὲ μετὰ λίξου τοῦ Μεγαρέως στρα- 
τηγοῦ Ἢ ἐς τὸν ᾿Ββλλήσποντον διασωϑεῖσαι Βυ- 

καὶ μετὰ ταῦτα οἱ ἐκ τῆς Σά- 
μου πέμπουσιν αἰσϑόμενοι νεῶν βοήϑειαν καὶ 
φυλακὴν ἐς τὸν Ἡλλήσποντον., καί τις καὶ ναυ- 
μαχία βραχεῖα γίγνεται πρὸ τοῦ Βυζαντίου ναυσὶν 
3 λ }Ὶ 9 ’ 

ὀκτὼ πρὸς ὄχτο. 
δ]. Στ 3 ο , ᾿Αλκιβιάδ 

Οἱ δὲ προεστῶτες ἐν τῇ Σάμῳ καὶ μά- ᾧ κιβιάδης 

λιστα Θρασύβουλος, ἀεί γε τῆς αὐτῆς γνώμης 
μένος, ἐπειδὴ μετέστησε τὰ πράγματα, ὥστε κατά- 

ὑπὸ Θρασυ- 
ἐχό-- βούλου ἐς τὴν 

Σάμον κατ- 
ἄγεται. ὁλο- 

γειν ᾿ἡλχιβιάδην, καὶ τέλος ἐπ᾽ ἐχκλησίας ἔπεισε φυρμοὶ καὶ 

08}. 81: 511: ἀεί τε εοἀά, Οἱ, δάῃ. 
αὐτῆς Ναῖι. ΟἹ. Ν4}1., τοι ταὶ Πρ τὶ αὐτοῦ νεῖ αὑτοῦ. Οὗ 140, 1. 
καταγαγεῖν γαΐί, Οὐ τηΐνὰ κατῆγεν. 
ἔπεισαν ἴι. αι, ΡΑᾺ], Αὰρ. ΟΔ55..ν 404, ἀπο. απ γα ἃ ΟΠ]ηἰἃ 

αἷ πλείους εϑὲ ἀρροβίιϊο, ἀ6 
αὺὰ νἱὰ, Κταρο, δὰ «θίοι. Ρ. 900 
ΘΟΠίθΡΕΙ8 {Π 28, 1 οἵ δ᾽ ἐν τούτῳ 
οἵ πλείους. Ἑλέξου. Οἵ. 
Χρη, Ηἰϑύ. αἵ. 18,15. ϑδυϊὰ, γὰ- 
165. δὰ Πδγροοῦ. Ρ. ὅ7. 

8 4, νεῶν. Εαθγαῃι γἱ οὶ ητὶ, 
αὐ 6Χ δάη. 100, ὅ. 102, 1 οοβπο- 
Βοϊζαν, -- ὀκτὼ πρὸς ὀκτώ. 
Οοῖο πᾶνοβ8 τὰς ἀπὸ τοῦ ποτα 
τίου τυϊϑὰθβ Ἱπθιπουατὶ [Ι07, 
αὐἰά δαΐοπι [οί πὶ 510 ἀρανμΣ 
ΤΘΙΪα αἰ. εχ ἄθοθτη 1ΠΠ|5, 4πᾶ6 ΒΚ - 
ζδῃίῖαπι δὰ ἀοἔθδοι ὁπ θαι ἱπηρῈ}6- 
τἰηΐ, ἰδοοῦὶ δαἀποίαι ἄτη. αἰξβυς- 
ΠΙᾺ η5 ᾿ΠΒΈΌΡΟΙ ΔΙ] ἀποαιθ πι- 
ΠΊΘΓΟΒ ΠΔΥΪΆΠῚ ἴῃ ἢΪ85. ΡΟΒ ΓΘΠΊΪ5 
ΟΔΡΙθι5 δὰ ΤΉ πον αἴ 15 δὉ Πη55. 
οα!ρᾷ Ρογίαγθαιο5. 6556, αὖ 99, 2, 
Ὁ οὗ, ἀπ, 568 ἴρβαπι ΤῊ, πὰ- 
ἸΏΘΓΟ5 8.105 ΡΘΓΓΌΓθαν 556. ρΓΟΥΒΊΙ5 
ΠΟ 680 ογθ 1 0}16, ὁ σογγαρίεϊα 
ααίεπὶ οοσίίαγα Π}}1ὰ τὸ ΟΡ ΊΠΊῸΓ, 
Ναπὶ ἀσᾶο ΡϑΙοροπηθβὶ γα πὶ ηᾶ- 
ν6 8 ἴῃ ρογία Ροβϑυηΐ ΓΒΠΊΔ 5556. 

ὕλρ. 81. 31. Οἵ προεστῶ- 
τες ἐν τῇ Σάμῳ. ϑυμηῖ ἀποο5, 

»» ΒΟΠτΙΠῚ 
Κνυθο, 

4105 οΥθαίοβ 6558 76, 2 ἰθρ΄πη5, 
Ααά, ἱπίογρΓ, Χο. Ηἶδι. αν. 7, 
"᾿ -- ἀεί γε τῆς κ. τ τέ, 
αυοά οοἀά, Παρ, 5] σου ΠΊ8 ἢ ΠῚ 
ἐβϑεί, τοδροπάοο, ἴμεν 58. ἀθθ6- 
τθηΐ ἀεΐ τε τῆς αὐτῆς γνώμης 
ἐχόμενος καὶ τέλος ἐπ᾽ ἐκκλη- 
σίας ; 564 οἰχπὶ δ ροδίονϊ 5 πιθη- 
Ὀγαπὶ τηΐη 18. ἃρροϑίία δϊπι. {ἃ 
τῆς αὐτῆς γνώμης ἐχόμενος, 
γΘΓᾺΠῚ ἰδ] ἁἰϊὰἃ ρᾶυι οὶ ρίαπὶ δά- 
ἀϊίαπη ν6}18, [θη 55 πηᾶτ ΝΘ ΠΟ ΚΪ 
(Ηεγπι. ΠῚ ρ. 874) διπθπά δι! Π 6 ΠῚ 
Γθοθρ πλι5, δὰ απδπὶ οἵ, δάη. ᾿Κ 
θ6', 4. Τυῖῆὶ καί δηΐς τέλος 
Θ.1ἃ πὶ να ]θῖ : οαη] ἴῃ δ 6η1 56η1- 
Ῥδὺ βθηΐϊθηιία ρεγβενογαγοί, γϑάὰ- 
οθη ΠῚ 6556. Αἰοϊ θα θηι, οἰϊδ πὶ 
Ροβίγθηηο ἰἃ τα}! πὰ. τ 1 πᾶ 1] 
Ῥογβιιαϑὶς, ΟἸα55. ΘΠΟΥΠΊΘη 4 081- 

’ 

ἀδπὶ ΡΑΡΟΟΙΡΙΙ ἐχόμενος ΘΟ ΠῚ 
γοΥθῸ ἔπεισε οοηϊπῃο ΟΠ Θηὶ 5ι8- 
ταὐῖ, 4 αδίθι. Π.Ϊ]Π1ι8 ἀμ 4 θ δ} 50] - 
Ρίου. δἱδὶ οοποθββίί, --- ἐπ᾿ ἐκ- 
κλησέας. γα]Ρο ἰην] 15. πηθπὶ- 
Ὀγδηΐ5 ἀπ᾿ ἐκκλησίας, αἴαπο ἀπ᾿ 
105. ΟἸΪπὶ ρτορίθν Θχθηρὶα ἃ θΚ, 
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βεγδτευ γί τὸ πλῆϑος τῶν στρατιωτῶν, καὶ ψηφισαμένων 
αὐτο 

αὐτῶν ᾿Δλκιβιάδῃ κάϑοδον καὶ ἄδειαν, πλεύσας 
ὡς τὸν Τισσαφέρνη κατῆγεν ἐς τὴν Σάμον τὸν 
᾿ἡλκιβιάδην, νομίζων μόνην σωτηρίαν, εἰ Τισσα- 
φέρνη αὐτοῖς μεταστήσειεν ἀπὸ 1ΠΠ]ελοποννησίων. 
γενομένης δὲ ἐκκλησίας, τήν τε ἰδίαν ξυμφορὰν Σ 
τῆς φυγῆς ἐπῃτιάσατο καὶ ἀνωλοφύρατο ὃ ᾿άλκι-- 
βιάδης, καὶ περὶ τῶν πολιτικῶν πολλὰ εἰπὼν ἐς 
ἐλπίδας [γε] αὐτοὺς οὐ σμικρὰς τῶν τε μελλόντων 
καϑίστη καὶ ὑπερβάλλων ἐμεγάλυνε τὴν ἑαυτοῦ 
δυναμιν παρὰ τῷ Τισσαφέρνει, ἵνα οἵ τὲ οἴκοι 
τὴν ὀλιγαρχίαν ἔχοντες φοβοῖντο αὐτὸν καὶ μᾶλ-- 
λον αἵ ξυνωμοσίαι διαχυϑεῖεν, καὶ οἵ ἐν τῇ Σά- 

8. 2. ἐπῃτιάσατο δπίο τῆς φυγῆς ροπίζαν ἰπ αι,, 40, οὐπὶ 
ἅ06586 ροββὶῦ, πΠοηη}}} βυβρεοίιπι ἢῤ τῆς φυγῆς. 

τῶν πίε πολιτιπῶν οτη. Τί, Ῥα]. Απρ. ὅα55. ΟἹ]. ψϑη, αν. Β. 6. 
Οἱ, δαη. 

γε οτὴ. Καί. Οἵ, δάη. 
μικρὰς ΟΠΠ65 ρύδοίου Καί. 

οὐ ΑΒΓ. 9] (ἃ, Π9 1 καὶ δόξαν 
αὐτοῖς ἀπὸ ξυνόδου ὥστε δια- 
ναυμαχεῖν δὲ ὁ. 91...8 ἀφ᾽ ὧν 
(ἐκκλησιῶν) νομοϑέτας ἐψη- 
φίσαντο [ιἴβαπο 5: π|}}1 (οἵ. δά η. 
Δα 79, 1) τϑιϊη θπάπιπὶ ριιία ν᾿ Τη1|5. 
56 ΜῊ ,ἴδοι!ο ΑἸ ΧΟΥΙ5 ἰάθο ῃΐο 
αθοαιο ἀπό, ποη ἐπί βου θη τη 
ἔπῖ586, οι Π]οοὺ ἱπίθγοβδέ δ᾽ ααἱα : 
ἴῃ 118 61 ΠΔ ΡΥΘΘΡΟϑἰ (0 η 6 Οδι1586 
βἰρῃϊβοδίϊο ᾿π68ι, ἴπ πδο ἰοοΐ, Τ8- 
416 8ἱ ἀπᾶθ οοπδβίλιππηῦ πη ὶν ον ϑὶ, 
ἰὰ ἤευὶ ἀϊοὶ ροίεδβι ἀπ᾿ ἐκκλη- 
σίας, ἀπὸ ξυνόδου, 5ἱ αὰδ8 ν61Ὸ 
ἊΠτ5. Δἰ᾽α τὶ ν 6] βαδαϑί νοὶ οὔϊδτη 
Ρειϑιιδάθι, ποῃ ἰᾷ ἔδοϊι ἀπ᾽ ἐκ- 
κλησίας, ἘΠ ἐπ᾿ ἐκκλησίας ΧΕ] 

ἐν ἐκκλησίᾳ. Δρρᾶτοι ἰοίταν ἀπ᾿ 
ἐκκλησίας αἰοὶ ποπ ΡοίυἶΒ58 ἰδ], 
ἈΌῚ ἀθ ἀπο. ΤἬΡΑΒΎθα]ο ρταν. 

Ἰρβιπὶ ἐπ᾿ ἐκκλησίας [συϊὰ8 
ἜΧΘΠρ πη, ΒΙοοηι, ἴη βα. 2 ἀε- 
βἰάθυᾶμ8 ἐπ᾿ ἐκκλησίᾳ οοπῖθοῖ.]} 
ἰερίτυν ἀρὰ Μεπιποη. ἢϊϑύ. Ηε- 
το], ο. ὅ9 οἱ ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας 
δρυὰ Ροϊγαθη. ϑιγαίορ Ὗ 8, 2.“ 
Ηδ 85. υο. Το. Ρ. 68, 1 56. -- 
ἔπεισε. Μειθαπι Ρτορίουὶ βΒυῦ- 

ΟΥ 5. ΓΝ 15,.4. 

ἰθοίο δοοοιημηοαδίιπ) δϑύ, αὐ Π0Π- 
ΠΠΙΠΠ ΆΤΗ δᾶδο Ῥγορίουῦϊὶ ργδϑαϊ- 
810 ταῖν οοιηρᾶγαίαθ. Οὗ, Ξιρυϑ 
δά η. 68, 1. -- κατῆγεν. Μαϊΐην 
κατήγαγεν, εὖ πλεύσαντες κατ- 
ἤγαγον 1 88, 2. ΟἿ ἰἀπιοη 46 
γΟΥθ8Β. δαπαϊ οἱ τηϊιίοπαϊ άπ, 1 
6, 1 οἱ ἀ6 ἀποθπαϊ νου Ηε]ά. 
δα ΡΙαι. ΤΊΠπ1Ο0]. Ρ. 484. 

8 2. περὶ τῶν πολιτικῶν, 
ἀθ ρα 1οῖ5 τοθιι5, 4086 ὁΡ- 
Ῥοπιυπίυν τῇ ἰδίᾳ ξυμφορᾷ. -- 
ἐς ἐλπίδας ... καϑίέστη, 
5Ρ65 ἰἰβ5 πᾶυὰ ρᾶννἃβ 46 
ΓΘθα5 Γαίατὶβ ἱπιοϊοθαί. [η- 
ερίᾷἃ οϑὲ γέ ρδυίίουϊα ἃ ψαί. 
ΟΠΪβϑᾶ; Π8Π1 ΤΔΙΟΥ 8]ἰα πᾶ ΤΘῸ5 
αυδτη 5065, 8δἃ αιδᾶπὶ ἰδοϊία τα- 
βρίοἱδίτιν, ῃἷο ἀρίβ οορίανὶ πϑατιῖί. 
ΡΙ γα ει ἐλπίδες Ἰοβί πηι ἴδπι 1 
609, ὅ, 84, 4. ΝΠ] 26, 1. ΨΠΙ 48, 
1 γ5}) 8 ἐλπίς τινος πράγματος 
οἵ. ΝΠ ΤΊ, 8. Ι 81, 6. -- φο- 
βοῖντο αὐτόν. Βεκκ, Ηἴο οἱ 
Ῥϑμ]ο ροϑβί αὑτόν, αυο μῖο 
τη] 0 τηϊη 5 ρ]δοθί 4αδτη αὑτῶν 
10, 8, υαδὶ οἵ, άπ. --- αὖ ξἕυνω- 
μοσίαι διαλυϑεῖεν. οΟΡε5 
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μῷ 

πλεῖον ϑαρσοῖεν. 

τιμιώτερόν τε αὐτὸν ἄγοιεν καὶ 
οἵ τὲ πολέμιοι τῷ “Τισσαφέρνει 

109 

αὐτοὶ ἐπὶ 

ὡς μάλιστα διαβάλλοιντο καὶ [ἀπὸ] τῶν ὑπαρχου- 
8 σῶν ἐλπίδων ἐχπίπτοιεν. ὑπισχνεῖτο, δ᾽ οὖν τάδε 
μέγιστα ἐπικομπῶν ὁ ̓ Αλκιβιάδης, ὡς Τισσαφέρ- 
νης αὐτῷ ὑπεδέξατο ἢ μήν, ἕως ἄν τι τῶν ἕαυ- 

τοῦ λείπηται. ἣν ᾿Αϑηναίοις πιστεύσῃ, μὴ ἀπο- 

θήσειν αὐτοὺς τροφῆς. οὐδ΄. ἣν δέῃ τελευτῶντα 

τὴν ἑαυτοῦ στρωμνὴν ἐξαργυρῶσαι. τάς τὲ ἐν 

αὑτοῦ ρῥτο ἑαυτοῦ αι, 
πλέον ναί, 

αὐ ΓΡΒῚΙ5 ὃ ὃ. 
ΟἿ, 5.4}. Ὡπαθβι. σγαυηπι. ᾿, 10. 

ἀπὸ παθθηὶ 1ι, αι. Απρ, Ρα]. Μ. 455. δίοςξᾳ. (1,64.}, ἴῃ 4118 
οθ. ΟἿ δάη. 

89: δ΄ οπἱ. ψεη. 6τ. Ε. ἌΟΙ, ΠΤ 5.4: Ὁ ὙΠΟ, 
ἐπιχομπεῖν Ρτγᾶνα Τ|, Ναί. ἀρ, Ρα]. 
αὑτοῦ ΒΕ τη: 5. 9. 
πιστεύῃ ΟἸΏΠ65 ῬΥΔοίον Καί, πἶβὶ αυοὰ πίστεύητε Μ. Αἱ εβί 

αἸἰσθπά πηι δὶ {ἰὰ ἃ οἷ ἃ πὴ σΟποθρουΐί. 

ΑἸοϊδιααῖἰθ ἰῃ Ραίταπι τεάθαπαϊ 
ΠΟῚ Τη]0 δηὲ8 4υϊ4 6πὶ ἴῃ 115 
Ἰρβὶβ ξυνωμοσίαις 5ἰνθ ἕται- 
ρέαις, 1. 6. ΟΡυἰπηαί πὶ 50 Α]}118- 
{0 8, Ροβίίδθ ἔπονυαηι, ὙἹὰ. 48, 4. 
ΨΟΓΌΠῚ ΔΙΩΙ οἰ τὰ οἷα. οἱ ορεἶπια.- 
ὑὐὰτὰ ΡᾶΘη6. 60 6Πὶ [ΘΠ] ΡΟΓΘ νἱα6- 
τὰ ἀ6β᾽556, 410 ἰᾳ ποία ογδύ; Π8ΠῚ 
Απιρμοι δὲ οἷιιβ ἴδοι ΘΓ. ΠῚ 
ΟΟΠΥΘΓΒΙΟΠΘΠῚ ΡῬΓΟΓΒᾺΒ 51ὴ6 60 
οἰἴβοθγαηΐ θᾶαπθ οἴδοία θχβο]θ5 
ΠΟ ΤΟνΟΟΑν ΘΙ Πΐ, Π6. 60 ΠΙΙΠΊΘΙΟ 
ΑἸοϊθΙα 65. ἱποϊ πιά θγθῖαν, Ὑὶα, 68, 
Δ ΠΟ Το Αση., 401 1105 Ρο- 
θη 18 Δ Θ᾽ Ὸ5 {πη 556 οὐ ἰηρσϑηΐο 
οἰ δὖ πηδρηϊΠοθηια 6 (ὙἹ ἸΕ 4) 
ἰην 586. Ἴχριϊοδί, --- ἄγοιεν, 
ἀποογθηΐ, ἷ, 6. Βα θοτοπί, ἱά, 
ΠοῸΡ. δᾶ ῬΗΥΥΗ. Ῥ. 419. -- οἵ 
τε πολέμιοι... διαβαάλ- 
λοιντο. Μαϊὶε ῥοτι. εἰ Ηδ85.: 
αἱ ΤΊΒΒΔΡΠοΥπΪθ Ποβίρβ ἰὴ 
ΠῚ ἃ Χ᾽ ΠΙΔ ΠΔ ἰηνὶα ᾽ἃ πὶ ἱπΠΟῸΓ- 
γογθηΐ; ἰὰ αποα ΑἸἰοϊθ᾽αάο5. 5ι- 
Ῥτᾶ τη πτη ἈΠΊΡΙΠοαία σγϑίϊα, 
4πἃ ϑρυὰ ΤΊΒΒΑΡ ΠΟΥ Π6πὶ ἔγαθνο- 
ἴπν, οἰἥσεγα πθοὸ ροίαϊξ πθο νο] αἱΐ, 
» ΘΘηΒῈ8 οδῦ: εὐ αἰ Ποβίθ8 ἢ ἃ- 
χὶτὴθ σοηίτᾶ Τὶβ8. ἴῃ ἰηνὶ- 
αἰαὶ δα ἀπο ΓΘ ἐΓ, 8. πηᾶἃ- 

ΧἰΠΊδ ἴῃ Τίβ5. ἰηνίαὶδπηὶ 
οοποϊρογθηῦ [4ὰᾶπὰ}πιᾶχὶ- 
Τὴ 85 ἰπἰμιϊοϊϊα5 Οὐ ἢ ΤΊ58. 
Βυβοίρθυθη.} 8:10 ο. 88, 1 εἱ 
109, 1.“ Κίτιοι, Οἱ, 101 δάη. 
δὲ Ῥῆἤμυρκ. δὰ Ευν. Ηδγ, 428.“ 
ΚῚ Ὁ 8 8... 5» [{6Π| ΡΙαί. ΡῬῃδοά, 6176. 
6088 ᾧ τὲ διεβέβληντο [σώματι], 
τούτου ἀπηλλάχϑαι, αὶ διε- 
βέβληντο εἱ ἤφων Βαη} ΘομίΓα- 
γα.“ Ατη. - ἐλπέδων ἐκ- 
πίπτοιεν. ᾿4πό ἃ ΒΕΚΙ. εχ ορ- 
(ἰπ}15. Πρ τὶ. γθοθρίμασῃ ἔθυνϊ ΡΟΒ86 
ΠΟῊ ΘΧ᾿ β τηδ η}ι15. ΝᾺΠῚ αἸοῖταν ἐ ἐκ- 
πίπτειν ἔκ τινος νοὶ ἐκπίπτειν 
τινός, αἰ ἐκπίπτειν ἐκ τῆς δό- 
ξης, ἐκ τῶν ἐόντων (νά. Ραρ. 
[,6Χ.) εἱ ἐκπίπτειν τῆς προϑέ- 
σεως, τοῦ καϑήκοντος, σωφρο- 
σύνης, 51πΉ}Π14 (νἱά, Β0Ρ}}, ΤΠ68. 
ε. τεῦς ἷπ ἢ. ν.). ᾿Ἐχπίπτειν 
ἀπὸ ἐλπίδος ἀτάδοθ ποι πηᾶρὶβ 
αἸοὶ νϊἀθιαν ααᾶτὴ [ιϊη6 ἃ 5Ρ86 
οχοίϊάον δ, 4υδησφιᾶπι γα 6 8 
ἐδ ἃ 806 (εἰ ἀ6 8ρ6) ἀεοϊ- 
ἀδτο, υὖ ἶὺ Ν᾽ 4|1ἃ ΒΟΥ ρ 510. 
ΠΕΣ ἐπικομπῶν] ἤγουν 

κομπωδῶς λέγων. ὅ6110]. ΟΥ̓, 
δάη. ΙΝ 126, (ΕΞ τὴν ἕαυ- 
τοῦ στρωμνὴν ἐξαργυρῶ- 



160 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Θ, πβ΄. 

᾿Ἰσπένδῳ ἤδη οὔσας Φοινίκων ναῦς κομιεῖν ἜΝΙ 
ναίοις καὶ οὐ Πελοποννησίοιρ᾽ πιστεῦσαι δ᾽ 
μόνως ᾿Αϑηναίοις, εἰ σῶς αὐτὸς κατελϑὼν αὐτῷ 

ον ἘΠῚ ἀναδέξαιτο. ΟΝ γεν υἱ 
οὖν ἀποδει- ὃ, Οἱ δὲ ἀκούοντες ταῦτά τε καὶ ἄλλα πολλὰ 
ΠΡ ἅμες στρατηγὸν τὲ αὐτὸν εὐθὺς εἴλοντο μετὰ τῶν 
ραιᾶ πλεῖν προτέρων καὶ τὰ πράγματα πάντα ἀνετίϑεσαν, τήν 
νει τὲ παραυτίκα ἐλπίδα ἕκαστος τῆς τὲ ΘΌΠΕΝΕ: 

ὡς Τισσα- ρίας καὶ τῆς τῶν τετρακοσίων τιμωρίας οὐδενὸς 
φέρνη. 

- 

ἐξαργυρῶσαι Ἀερ. Β85. αν. τη. (Πμὰρ4.}) εἴ, φαδηύιπι 4αϊ 61 6 Χ 
(Δ1}}} 5116 πιῖ0 ἀθ πη ΟΠΒ ΓΑΥΪ ροίθβί, οἰ18ΠΊ ΟΠΠΠ65 Ῥδιν, Ρυδοίθι Εἰ, 1061 
ΟΙ. ἃ τηδη. ΡΥ.) ἐξαργυριῶσαι γαι., ἐξαργυρέσαι τοϊϊααὶ, Οἱ, Ετγπι. 
πηᾶρῃ, ἐξαργυρῶσαι, οὐκ ἐξαργυρίσαι Θουκυδίδης, οὰπι αὰο 6οπ- 
Βρίγαηΐ ϑυϊα, Ζοη. 500]. δὰ )οιηοβῃ. Ν᾽ 8, οἱ Ηοτοά. ὙἹΙ 86, υδὶ 
να, ψΑ]οκθη. Ὀυδηαιϑη) αὑτὰ ΘΟ ΠῚ 5651 ἤθαᾳι6 80 Αἰάοοναπι 
(οἵ, δια, 1. 1, 586. Υ͂ 48) πραᾳὰθ ἃ ροβίθυϊογαπι (Π1οὰ, ΡΙαι, (885. 
10.) ΒΟΥΙΡ οσι πὶ αδιι ΑἸ 1 ΘΠ ΠῚ δ ἐξαργυρίσαι. 

εἶ “σῶς αὐτὸς Μ. Ατ. (ιν. Ὅδη. Μοβαι. γψεη. Κ. ". ΘΟΥΡ, Α. 
500], ἤγουν εἶ ἀνασωϑεὶς ᾿Δλκιβιάδης ὀπίσω ἀνάδοχος γένοιτο, 
εἰ σῶς αὐτῷ α., εἰδὼς αὐτὸς Ε΄, εἶ ὡς αὐτοὺς δαϊι., εἰ ὡς αὖ- 
τὸς τοΙϊααΐ, “εἰ αὐτὸς ϑυϊά, 5. ν. Μιλτιάδης. 

αὐτοῖς [ι. Ναί. ΡᾺ]. Αὐρ. εη, Μοβᾳ. Αν, (ἢν, θδη. Αἰ ρτγϑε- 
βίαν 6 4114 ἃ 6 ΠῚ ΠΟῚ ἀναδέχεσϑαι τινι, 564 τινά ἀϊοίίατ, ΜαΑ]1α 
τηἶγο: δὶ ἴρϑαπι δὰ 605 ΤΟΥ ΘΙ 51 ΠΊ ΘΧΟΘΡ 556}. 

ὕὰρ. 832, 8 1. ἀκούσαντες ρ]ενιίΐᾳια. ἰδγὶ ρυδοίου αὶ. ΟἿ, 
ΒΠ. ΠΌ.: 

σαι. Βαυιθαᾶγᾶπη πο νδηϊίαίθη τὸς... ἄνα δέξαιτο. .Ἐε- 
ἔαῖθβ δἀμποίανογαι Αοδοῖαβ. ΟἹ, τοάοίαπι ἀναδέχομαι ρῥτο ὑπισ- 
Χεη. Ηἰδβι. αν. 18, 8, αὶ ΟΥ̓́ΤΙΣ 
ἐὰν δέ, ἰη 40}, καὶ ταῦτα ἐκλί- 
πΉ; καὶ τὸν ϑρόνον καταπό- 
ψειν, ἐφ᾽ “ὦ [6Χ Ορ(ϊπιῖ8. οοα6, 
Ιερ. ἐφ᾽ οὗ, εἰδὶ Δἰτογαπι Πα εὐ 
ΡΙαΐ. Πγ5. 9] ἐχάϑητο, ὄντα ἀρ- 
γυροῦν. καὶ χρυσοῦν, ΤἼ ΘΠ, Ϊβι. 
809. τὰ χρήματά γε ἀφελόμε- 
νον... καὶ νὴ 4έα γε τὸν χι- 
τῶνα τὸν τελευταῖον. ΔΑαα. 
ΑΥἸΒΊΟΡ}, ΠΥ 1διν, 114.“ ΒῚ 0 ὁ τὴ. 
--ἰ4σπ έν δωῳ. Οἵ. 81,1. ῬαμρῃΥ- 
18 ὈΓΡΘΠΙ ψϑίθγοπι ἃ ΠΟΡΙ]ΘΠῚ 
δα Εἰαγγιηθαοηίοιῃ (ΤΙ Χ βίδαϊα ἃὉ 
οἰ. οϑδίϊο) [υἷ586. ποίμπι οϑί. --- 
πιστεῦσαι. Ηϊο εχ ὑπισχνεῖτο 
Αἰ Πγτηδ πα νϑῦθὰπι τορθίθπα πὶ 
εβί, Ο᾽, δάη. ΤΥ 8, 3. --- μόνως 
αὐϊάεπη ππβα α8πι 810] ΤΊΝιο, » δ. 
Χρῃ, γε. ΠΙ 2, 28. --- εἰσῶς αὖ- 

χνοῦμαι ἀἴοογθ δαποίαι ΤΠ ΟΠΙἃ5 
Μαρ. 'ἴῃ ὑφίσταμαι. ϑεὰ ἄνα- 
δέχεσθαι Β886ρ6. ΡΙ5. δϑὺ ἀαδη 
5 Πρ] 1οἰζον ῬΡΟΠογΘ οἱ ἀθ 60 
ἀἸϊοῖταν, ααἱ ῬΓῸ 410 βροπάδί 86 
ἢαἀοϊαθοί. Τα Κ, Βροίθ ἰρὶίαν 
ἱπιθυρυίδπλυγ: δὶ Βα Ιν 5 ἱρ868 
ΥΘΥΘΥΒῈ5. (6Χ ΘΧΒΙΠ10 ἴῃ ρα να) 
οἱ (Τ ββαρμθγηῖ) ΒΡΟΠ50Υ ἔϊε- 
γϑί. δίπλα] ἃυαὶ ργῸὺ [1115 
(ΑἸμ6η.). αν δρϑβοϊαίθ ρο- 
βίίαπι εδὲ ἀναδέχεσθαι ἂρυᾶ 
ΤΠΘορν, ΟΠᾶν, 12, 

ὕὰρ. 82, 81. στρατηγὸν 
ον ΕΟ» ποις Οἷς ΕΙΌ ἌΟΣ 
20, Νεορ. ΑἸο. ὅ. Ιαυδβ.0 Υὶ ὃ, 6, πε 
ἀνετέίϑεσαν ἰάδπι ἃυοᾶ ἐπέ- 
τρεψαν 1 θὅ, 4, αὶ νἱὰ, δά, 
-- οὐδεν ὃς 681 σοποιῖνβ ΡΓΘΕΪ]. 
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ἂν ἠλλάξαντο, καὶ ἑτοῖμοι ἤδη ἦσαν διὰ τὸ αὐ- 
τίχα τούς γε παρόντας πολεμίους ἐκ τῶν λεχϑέν-- 

τῶν καταφρονεῖν [καὶ] πλεῖν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ. ὃ 
δὲ τὸ μὲν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ πλεῖν τοὺς ἐγγυτέρω 
πολεμίους ὑπολιπόντας καὶ πάνυ διεκώλυσε πολλῶν 

Τὰ, οὖ 5011|0].,) ἀντηλλάξαντο 
Ἰϊδ α86 τἈΠίαπι ἀπθὶα5. Πδ6- 

ϑοα 

ἂν ἠλλάξαντο Πμδὰν, Τρᾷ, αν, 
τοί ααὶ ᾿0γ], ΟΡ δυτίοα]α ἂν γα ΌἾΡΙ ταν. 
τθᾶϑ, αἰτιηὶ ἂν ἠλλάξαντο ἅπ ἂν ἀντηλλάξαντο ΡΥ δου 8. 
πῃ {πιὰ βθηςθητίαθ 58 015ΓΔο]δι, τη αὐδῖ] 0 6 5. ΡΘΥΒΘάΘΙη18. 

διὰ τὸ αὐτίκα δαῖ. Ἰιαυτ. Τιρα,, ατ. ΡΒ. Ὁ, 1. Ε. Καὶ, κατὰ τὸ 
αὐτίκα τεϊααὶ, Ησοο ᾿πιορρυθιαη θη απ δϑὺ θουμη, 4πἱ διὰ τὸ αὖ- 
τίκα ᾿ππρθηΐθβ ἀρ [ΒΠΊΡΟΥΘ Ἰῃ 16] ροθαηΐ, οἱ ατὰθ ππη0 ἴῃ 500], 
πᾶ ]6 ΘΟὨΪ Ποία ἸΘΡΉ Π Εν ἠλλάξαντο] ὠνήσαντο διὸ τὸ αὐτίκα 
ΟἸἸτ δῖ νἱάδηῖανος βουρία [1556 ἠλλάξαντο) ὠνηήσαντο. 
αὐτίκα] κατὰ τὸ αὐτίκα. 

διὰ τὸ 
ῬΡοβίᾳφιδπη δηΐϊμη ΘΧρΡΙΙοαιϊο γΘΥθΟΥαΙη 

διὰ τὸ αὐτίκα ΘΧοΙαἴι, ΒΡ Ρουθ α5. Δάποχα 5011, 
τοὺς τὲ παρόντας ΟΠΊΠ 68 Ῥτγδθίθυ [δ πν, αν. Ρ.. αἱ τότε παρ- 

ὄντας Παθοηΐ, 
ἀππὴ βῖ. Οὗ, δάῃ. 

Ῥανιίουϊα τέ ἴουτὶ πθαῦὶί, 51] καί δηΐε πλεῖν ἀοϊθη- 

καὶ πλεῖν Ναι., πλεῖν τὲ τοϊϊαπὶ, απ αἰβογθρᾶπιϊα ργοαὶὶ 
ἀΓΡ Ια 118 ΘΟΡῸΪΔ ΠῚ ΕΧ ΟοοΥγθοίαγα ΟΥ ἢ] 6586. ὑπ οδηΐπὶ τοὺς τὲ 
παρόντας οοττιρίθ 5ου]ρίαηι δββϑῖ, [8115 συ θουατῃ ἰπποίατα ἀεβιαθνα- 
ὑαίαν. Οἱ, δάη. 

-- διὰ τὸ αὐτίκα. .. 
μπματαφρονεῖν, αὐυοὰ ρτοιϊ- 
ὩῸ5 ρμνιδδθβϑθηΐθβ απ 6 πὶ 
Ὠοβίθβ δὃχ ἀϊοίϊ5 οοηΐίρθτ- 
ἢΘθαπ. Οππὶ ΑΙοΙ θ᾽ 5 οἱο- 
υἱαῖῖο 60 πηαχὶπηα θυ Ρ, αὐ 
ΠΟῚ ΟἸΏΠΪΠΟ ΠΠΟϑί65 ΘΟ ΘΠ ΠΡ ηΐ, 
564. δούηὶ ἀπὰ6 δάοναί οἰ 5515 
ΟΠΊΠΘΠ {ἰππΠΟ ἢ ΘΧΌαΘΡΘηΐ, δα 
ΒΘῃτΘΗ πὶ ΟΡ Ϊπ6. ΘΟηγΘηΪ, γο- 
ΒΓ Πρ ΘΠ νὶβ ἴῃ γέ Ῥανυίοα!α 
5114, Πὲ δόριιβ, τοὺς πολεμίους 
οἵ, δάη, ὟΙ 84, 9. ΡΠ ΠῚ ΟΥττη 
Πσγογαπι βουϊριυτα τούς τὲ παρ- 
ὄντας αἰΓβουϊταίοιι Παθοῖ, βῖνθ 
διὰ τὸ αὐτίκα 5ῖνα κατὰ τὸ 
αὐτίκα Ἰοσίπηι5. τὰ δῃΐπη οπῃ 
ποη ἰΐδεαι διὰ τὸ .- κατα- 
φρονεῖν ἰθῃθοῦο, διὰ τὸ αὐτί- 
κα νεὶ κατὰ τὸ αὐτέκα οοΠ86- 
γΘΥΘ ἤδοθ586 δϑί. δά, αἱ (658. 
γϑοίθ τηοηυϊΐ, ΠΟῸῚ 50] πὴ ἰπι5]- 
ταί δδύ αἰνϑαιδ νυ θ 1815 Ιο- 
ουο, 564 οἰΐδυη, οὰπὶ ἑτοῖμοι 
ἤ δη ̓ (διδεῖπι) ἦσαν ΡΓδΘοθ556- 
Υἰς, ῬΥΟΥΒ5. ἰηα0}}1|5. ἈΑοοραϊι 
αασὰ ΠἰμΪ5 ἀθθ}}]}6 οδὲ ααοᾶ ἀἰ- 
Οἰἴὰγ 1105 οχ ΑἸοϊ θα 5 αἰοιβ 

ΤΒπογαϊαϊ5 ΥΟ], ΤΥ͂. βθοί. 11, 

Ῥᾶνγαίοβ ἰδ πίπηι ἴμπ586. ὦ ὁοη- 
ΤΟΙ ΠΘΠ 405 ΡῬΓαΘβθηΐα5 Ποβίθβ, ΠΟ 
ΘΟΠίΘΠΊ 5.556, Οδγίθ οἷιβ γϑυρὰ 
᾿ρϑαπη Ποβίϊ πὶ ΘΟΠ ΘΠῚρ ΠῚ πΊο0- 
γογαηΐ, ΠΟ ψΟΪα ἢ δίθπ] ἰδ η{11ΠῚ 
οΟΠίοπηηθηϊ. Αίἰᾳαιθ 86 ἀδ 
οδτι5ἃ αἸβρ! 1 οὲ ΟΙα55. γαιϊο, 4] 
τούς τε παρόντας τοί ῃθη85 
αὐγατηαπθ ἰοοαίῖοποπὶ ΘΧρ ϊσαπαὶ 
οαιβα ΤῊ, νϑυθῖὶ5 δααϊίαπὶ 6586 
Ῥαΐίαῖ. Αοοραϊῦ απο πη ρο6Γ- 
ΒΡ οἰναν, δὰ αὐἰὰ ΘΧΡΠ ΘΔ Πα ΠῚ 
γοῦρα 1Π8Δ δαάβουιρία βἰη, Ναπηιὶ 
Ὧ6 ἤδη 519 δΧρίϊοαίο πὸ ΟἸ858, 
«υϊάοπι, οορὶίαί, οὐ ἤοΟ 58Π6 51Π|- 
ΡΙΠοὶ αὐτίκα τοάάοτα πια!το πιᾶ- 
Θὶ5 ἴῃ ργομπηρίι. οὐαΐ ; ΒῸΡΟΥΙΟΥΪΒ 
δαίοη παραυτίκα Βϑη θη ἴα πὶ ἴῃ- 
5011015. νου 8. Πἰὸ τορϑίογο, αποᾶ 
ἔλοίατη 6586. Οἷα85. ϑυβρίοδίαγ, 
αποοσηα 6 νοῦ δἀάϊια 6558 
ψΟΙ 18, ἰδΠῚ ἱπορίαηι δίαιιθ 
1π1}}6 ουαί, αὐ παπὰ ἴδοι! οαϊ- 
ἀαδηι ἴῃ τηθηΐθη) νϑηΐγ ρούπου, 

8.2. ο'δὲ,.- διεκώλυσε: 
ΟἿ, ᾿ηΐτα 80, 4, ὅ. Ῥε καὶ πάνυ, 
γ86] πηᾶχίπιο, οὗ, ὟΙ 17, 8. 
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ἐπειγομένων, τὰ δὲ τοῦ πολέμου πρῶτον ἔφη, 
ἐπειδὴ καὶ στρατηγὸς ἥφητο, πλεύσας ὡς Τισσα- 
φέρνη πράξειν. καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς ἐκκλησίας ὃ 
εὐθὺς ὥὦχετο, ἵνα δὴ δοκῇ πάντα μετ᾽ ἐχείνου 
κοινοῦσϑαι, καὶ ἅμα βουλόμενος αὐτῷ τιμιώτερός 
τε εἶναι καὶ ἐνδείκνυσϑαι ὅτι καὶ στρατηγὸς ἤδη 

καινοὶ ϑοόρυ- 
βοι τῶν ἐν 

Μηιλήτῳ Πε- 
λοποννησίων, 
οἱ τόν τε Τισ- 
σαφέρνη δι᾽ 
ἔχϑρας ἔχου- 
σι καὶ στυ- 

ἥρηται 
ποιεῖν. 
φέρνει 
“Πισσαφέρνη. 

καὶ εὖ καὶ κακῶς οἷος τέ ἐστιν αὐτὸν [ἤδη] 
ξυνέβαινε δὲ τῷ ᾿ἡλκιβιάδῃ τῷ μὲν Τισσα- 
τοὺς ᾿Αϑηναίους φοβεῖν, ἐκείνοις δὲ τὸν 

89. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐν τῇ Μιλήτῳ πυν- 
ϑανόμενοι τὴν τοῦ ᾿ἡλκιβιάδου κάϑοδον, καὶ πρό- 
τερον τῷ "Πισσαφέρνει ἀπιστοῦντες. 
μᾶλλον ἔτι διεβέβληντο. 

πολλὴ 
ξυνηνέχϑη γὰρ αὐτοῖς, 

κατὸ τὸν ἐπὶ τὴν ΠΠίλητον τῶν ᾿“ϑηναίων ἐπίπλουν 

8 8 
ΣΤΡ 0 ΝΠ 50 2: 

ἵνα δὲ, '. ὁ. ἵνα δὴ, Τι. Αὐρ. Ρα], Μ. ὅπ55. Πυρ4. Ἐ., 

ΑἸέογαπι ἤδη, αποὰ οοἀ 4. ἸΙοπσα ρανίτηὶ Παθεπί, οπι. Μ., ρυῖα5 
ΟΠ]. Π|. σαπ δἰᾳαοί ἀθίθυϊ Οὐ  θ 15. 

καρ. 88. 81. 
ΘΙ δ 

Ὁ οῦν. ΟΥ̓ δαη. 

88. εὐθὺς ὦ χετο. Τη 16 πι- 
Ρ15 θγθγθ. ὅν 6714. -- καὶ 
εὖ καὶ κακῶς... ποιεῖν. 
Ἐδάθπη νοῦρθα Χοη, ἀπδαῦ. ὙΠ] 8, 

τοῦ οι. ΟΠΠ65 ρΓδοθίθυν αἱ, 
καὶ γτὸ κατὰ οοαά,, πἰδὶ φποᾶ οπι. Μ. Ετηοπηά, (061, εἱ 

Ὅακ. Ζιαβάλλειν 6558 Ῥτορυῖο 
ΟΟΙΠ 66. [ἰπ|π|ὸ ἀἰβίοοῦ δ, 
Π8πὶ ΟΟἸ ἀν 6 ἐδ ξυγκρούειν, 
αὖ 44, 2], Ζογγιἑέμηρ [Ζοτιυσάν- 

17, δαπᾶθπὶ ϑβθηίθη δ βᾶθρα πἴ82] απρίολίθη [ουπηΐηο ἰπὶ π1Ϊ - 
ἰθοὶ αἀηοίαι ΒΙοοηιῖ. Οἵ, ᾿πίουρυ, δα ΠῚ το α 6 γε] Ἰάδοαας δεα- 
Χεη, Απηδῦ. [ 9, 11]. βαάλλεσϑαί τινι οἵἴοκλ ηνέ οἴποπε 
ᾶρ. 88. 8 Ἷ. καὶ πρότε- ἤἀδογηυενίεη [ἰπ ἰτιϊ θὰ τὰ δ᾽ οπὶ 

ρον, ἰᾶτῃ δηίθδ. Οἷ. ὟΙ 88, 4 
οὐ ἀθ τῷ 78, 1. -- διεβέβλην- 
το. ΠΤ ΠΟΙΩΒΒ Μασ. δϑά θη) 56η- 
ἰεμεα. ἀπᾶ 5610]. ἜΧΡΟΙΪ διεα- 
βεβλημένως εἶχον πρὸς αὐτόν, 
κακὸν αὐτὸν ἡγοῦντο. Δα 6δῃ- 
ἄοτὴ βἰ βρη ἢ εδιϊοη θη ρου οί ᾳαοὰ 
(αδβαυδοηΐ, Ῥδίοῦ δὰ ϑιγαρ. ρ. 
193 οἱ Π]ῖπ5 δὰ Ερίοίοί, ἘΠΟΒ να, 
ς. 52, δἀποίαπί διαβάλλεσϑαι ἴη- 
ἰογάπτη 6585 οὐαϊοὸο παρ οτε; 
αὐὰδηὶ 80 0. ἰοῦ ΠΟῚ ΔΘ ΠΔ ΠῚ 
6586. 6Χ 60 ῥδίεϊ, αιο Ρ80]0Ὸ 
Ῥοβί νϑῦθο μισεῖσϑαι αἰἰτὰν Τηα- 
ογαϊάο5. Αἀά. ἰηΐτα 109, 1." 

ἔϊοσὶ, οἄΐ556. δἰϊᾳα θη} ἀο- 
δεῖ ἨδΊηι. Οὗ, Ἄν 6856). δὰ ἢ]οά. 
516. 1, Ρ. 104 εἰ δὰ Ηεοιοάοι. 
ὟΙ 64. Υγιίθηρ. δὰ Ρὶιι, Μου. 
Ῥ. 299 δὸ βιρτὰ δὰ 81, Ὡ. 

8 2, κατὰ τὸν ἐπὶ τὴν 
Μέλητον τῶν ἀϑηναίων 
ἐπίπλουν. διά. 19,06.,, Αοοὶ- 
ατὺν τα ΤΊΒΘΔΡΙΥΠ65, ΘΟὉ ἢ 
111 ποϊ]υϊδδοηΐ ΡαρΏΔΓΙΘΕ, 
αὰὸ ἰοροῦο Αὐμθηΐϊθη588 
ἐνν ἰν 556 πηί, πα] 10 ἰδη σ΄ αϊ- 
αἴον ἔβοία 5... δ δὴ ῸΡ.6- 
τὰ ἱποοπάογοὶ ἱπνὶαϊ δ τὰ 
[Ρτορτ. ἀθ λαὰ πιαᾶδ 8οπιδ Ἀ7Ὸ- 

- 
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ὡς οὐχ ἠϑέλησαν ἀνταναγαγόντες ναυμαχῆσαι, πολ- ὄχῳ ἐπιτημεις 
λῷ ἐς τὴν μισϑοδοσίαν τὸν Τισσαφέρνη ἀρρωστό- ἶ 
τερον γενόμενον καὶ ἐς τὸ μισεῖσθαι ὑπ᾿ αὐτῶν 
πρότερον ἔτι τούτων διὰ τὸν ᾿Αλκιβιάδην ἐπιδε-- 

8 δωκέναι. καὶ ξυνιστάμενοι χατ᾽ ἀλλήλους οἷάπερ 
καὶ πρότερον οἱ στρατιῶται ἀνελογίζοντο καί τι- 
νὲες καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀξιολόγων ἀνθρώπων [καὶ 
οὐ μόνον τὸ στρατιωτιχὸν] ὡς οὔτε μισϑὸν ἐν- 

εὐ τιν τον ον Ααρ:. ῬΑΙΣ Ο458., ἐσέτι Ἐς, εἰσέτι Ἀεσ, Τμυρὰ. 
Ι, Μοβαι, Κ. πὶ. Ατ, ΟἾΓ. ες εἰς ἔτε Ν΄- 

8 8. πρὸς ἀλλήλους οπιπε5 ρτᾶείον αι. ϑ8εὰ κατά Πᾶπο πο- 
τἰοποῖῃ Ππαθοπιὶ ξυνέστασϑαι νεῖθο αἀάαϊταπι Ἰεσίηιυβ ΠΠ 88, 1, πρός 
δυΐθη) ἴδ]. θὲ να]εῖ 856. δαἀϊπησθιε 
Ἵ: 10. Ὡς 

ἀξίων λόγου Ῥϑι85 οοἀά, ρυδθίεν Ὑδί. 

αἸϊδαὶ Ρατνιὶ, 1 1. 

Εἰ ἀξιόλογος (Ι 1, 1. 
14, 3. 117, 1) εἱ ἄξιος λόγου (1 80, 8. 78, 1) ὙΠππογάἀϊάδαπι εϑβί. 

7688 ἴῃ ἐμοὶ αἰδιῖκο. Α στ ν.], 
48 ἰᾶπὶ ἃπίρ ὰθογαθαί. 6 
μος δὰ ραγιϊοαϊδο καΐζ νἱά. Ῥουβ. 
Οραβο. Ρ. 5382---3588 εἱ βῦργα Ὁ 
92, 4... οῦν. Κατά 5101] οπι- 
ὨΪΠ0 ΤΠ ΘΙ ΟΓΘΙῚ ΘΟΥΓΘΟΙΙ ΟΠ ΘΠ 48 ΠῚ 
ἃ ΒΕΚΚΘΡΟ πὰποὸ τεοθρίθπι μετά 
ν]ἀουῖ, βῖνθ ΘΌ ΠῚ γενόμενον ἴὰη- 
σαίοῦ βῖνε οὔπὶ ἠθέλησαν, 8α- 
ῃοίδί Ατη. 
ἄθγθ ΠῸΠ ΡΟΒΒΌΠΙΙΒ; ΠΟΩῸΘ ΘὨΪΠῚ 
Β010 60 ἰδιῆροτθ, 40 Μιϊδίατα 
δαάνθοί βαηὶ ΑἰΠ ΘΠ Θη565, 568 Ὁ 
60 τοροΟΥα δ ροϑὺ ἰά, Ο ΠῚ 
ΒΡΘΓΠΘΥΘ ΡΘΙΟΡΟΠΠ 5105 οΟορ 5561, 
ΤΊΒΒΑΡΉΘΥΠ65 ἰδησαίαϊον δὰ 5:|- 
Ρομαϊαπ ρδυβοϊν εμἀὰπὶ ἴδοίαβ 
6558 Ἔχ βεϊπιαηά τι. 6ϑί, Ομ ἢ η 
γερὸ μετά ἴῃ καί ΘΟΥΓατηρὶ Ροι-- 
τῖββθ ΠΟῺ νἱάθίαν, κατὰ δυϊοπ) 
ΒΟΧΟΘηΤ 65 οαπὶ καί οοπαπαϊ οο0η- 
βίδι, οομηηᾶ ροβί ἐπέπλουν ἀ6- 
Ἰϑνίπιαβ. Οδέθυτπι ἃιι ἸΔ Π}118 δἰ ΠΊ 
500], : τῶν ϑηναίων ἐπιπλευ- 
σάντων τῃ Μιλήτῳ καὶ βουλο- 
μένων διαναυμαχεῖν τοῖς [1ε- 
λοποννησίοις. τῶν δὲ Πελο- 
ποννησίων οὐκ ἀντιταχϑέντων 
αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἀποδειλιασάντων, 
ὁ “Τισσαφέρνης καταφρονήσας 
αὐτῶν πολλῷ ὀκχνηρότερον ἤπερ 
πρότερον παρεῖχεν αὐτοῖς τὸν 

Ουοα ἀφ {10 οοποα- ἡ 

μισϑόν. τοῖς οὖν Πελοποννη- 
σίοις καὶ πρότερον μισοῦσιν 
αὐτὸν ὡς φϑείροντα τὰ πράγ- 
ματα συνέβη τότε διὰ τὸ “μὴ 
προϑύμως μισϑοδοτεῖν ἐπι- 
τεῖναι τὸ ἐς αὐτὸν μῖσος. -- 
ἀρρωστότερον, ΠΪη 5 ὁὰ - 
ΓΙ οΒ απ. ΒΜ ον νἱὶ {γᾶ 5] δία 
δρυὰ βοῦν. ΧΠ 9. Ἰερὶ τὴν δὲ 
φύσιν εἰδὼς πρὸς μὲν τὰς 
πράξεις ἀρρωστοτέραν καὶ μα- 
λακωτέραν δάποιῖαι ΒΙοοπι, ΟἿ, 
δᾶ, ΠῚ 18, 2, -- ἐπιδεδω- 
κέναι. ΟΥ̓ δἄάη. ΨΙΓΘΟΣ 2: 

δ᾽ 3: πρότερον. Οἱ. 
18, 1. -- [καὶ οὐ μόνον τὸ 
στρατιωτικόν) 46]. Κυπορ;,, οἱ 
ἕαϊθηά πηι δὶ δὰ τη χῖ πηι Δ ΡΘΓΘ. 
ΒΟ ΘΙ, αυΐάθπι, ΑΒρΙ, ἔταρτ, 
121 εἰσί τινὲς οἱ τὸν παρόντα 

μὲν βίον οὐ ξῶσιν, ἀλλὰ παρα- 
σκευάξονται πολλῇ σπουδῇ ὡς 
ἕτερόν τινα βίον βιωσόμενοι, 
οὐ τὸν παρόντα οοηΐονι; 56 
11 σϑρϑύο βαϑηη νἱη} Βαθοὶ 6Χ 
ΘΠ ρηδϑβὶ οὐϑίουϊα, οαΐϊπ5. Πἰς πὰ}- 
Ιὰ5. δϑὲ ἰοοῦβ. δΔορρᾶϊὶ αιοὰ τὸ 
στρατιωτικόν στερατίαπι πὶ - 
101 τ 55 ἰἤθαηβ. ΠΟῚ ΒΟ] ΠῚ 
ἃρυὰ ΤῊ. 4110 ἴΙοθθ πο ἰηγδηὶ- 
ταν, 584 η6 τί] αἷβ απ 50 ρ - 
του] θὰ5 Αἰτὶοῖὶβ ν᾽ ἀθιαν. πὶ τἀτα πὶ 
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ὃς “ωριεῖ 
πληγὰς ἀφρύ- 
νῶς ἀπειλεῖ. 
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τελῆ πώποτε λάβοιεν τό τε διδόμενον βραχὺ καὶ 
οὐδὲ τοῦτο ξυνεχῶς καὶ εἰ μή τις ἢ διαναυ- 

μαχήσει, ἢ ἀπαλλάξεται ὅϑεν τροφὴν ἕξει, ἀπολεί-. 
4βευν τοὺς ἀνθρώπους τὰς ναῦς" πάντων τε ᾽4στύυ- 

οχον εἶναι αἴτιον ἐπιφέροντα ὀργὰς Τισσαφέρνει 
διὰ ἴδια κέρδη. 

84. Ὄντων δ᾽ αὐτῶν ἐν τοιούτῳ ἀναλογισμῷ 
ξυνηνέχϑη καὶ τοιόσδε τις ϑόρυβος περὶ τὸν 
᾿στύοχον. τῶν γὰρ Συρακοσίων καὶ Θουρίων ὅσῳ 9 
μάλιστα καὶ ἐλεύϑεροι ἦσαν τὸ πλῆϑος οἱ ναῦται, 

ἰδία ἘΡΌΜΕῚ ἤσεὶ τ. αι. Ραᾳ]., ἔδεα ναυμαχήσει Αὑρ. Ηδε- 
β'α5. [πόυῦν, Ὁ. 8 ἤδη ναυμαχήσει ἀὺτ οἴἴατι ἤδη διαν. Ιερὶ γαυ: 
βεᾷ ἐδίᾳ ναῦυμ. γτϑοθπίϊοσ ἈρΡρϑ] οι  [Πἰϑγαυ τη οΥίᾶ βαπὶ 6Χ ὴ 
διαναυμ. ΟΙα55. ἀιθῖιαι δη ἐδίῳ σὰ Μανίο (ΤΊ ΒΒ ρ δύ πῖβ5 ρῥσο- 
τῇ 1558 ΠΟῸΠ ΟυΓ8Πη 5) νϑ|θαί. 564 Πᾶπο νἱπὶ πιβααδηι Παθδί. 

ἕξειν Τί. Αὐρ. Ρα]. 855. ἢ., αυοᾶ τροθρὶΐ (ο61}1, ΑΥὐ τεῖδ- 
ἰἶνα δπαηϊδίϊο ΠἰῸ ΟΠ ΠΟΠ ΡΓΟχΐ πιὸ 6Χχ ἰηῇηϊίϊνο ΡΘπάθδι, 568 6Χ 
οοπαϊοϊομα! παΐϊο δἀάϊία, ᾿ηΠηϊῖνο νἱχ οἴοιαίαν, Ὑαΐί. ἕξοι. ϑοᾶ 
ΤΙ, ορίδιινα πη ἔαυαν! ἡυαβα υᾶτη Παθοί ἴῃ 5ΘΟυ Πα 8}115 Θππ ηἰ18 015 Δα πᾶ 6 
Ῥοπάθπαθα8, 

Οᾶρ. 84. 82. δὲ 
Οἢγ, Ώδη. 

ἔαϊβθθ. Οδνίθ ὄχθῃ ρ]ἃ οἰτι8 ργᾶθ- 
{6 σπο Ἰοσαπ] 6χ ΡοΟβίθυϊ ον 5 
ἀθιηαπη δοία 5 βου! ρίοτ 5. δἴα- 
ταηίαν (Ρὶαι. ΟἸδθοηι. 88. Απμί, 
10. Βγαΐ, 18, Ηεγοάΐαπ. Πἰϑί. 1 
ὅ, 8:11 9, 1). - τό τὲ διδό- 
μενον βραχὺ. Νου ἐστί 5ὺὉ- 
δαάἀϊθη πὶ οβί, 56 λάβοιεν 
ἢπο 4ποαπ8 Ῥουῖπάο δίαιιο 84 ἴη- 
5Θ6Π6Π8 καὶ οὐδὲ τοῦτο ξυν- 
εχῶς ἰἴίὰ ρετγιϊημοῖ, ἃν βραχύ 
Ῥτγδβαϊοδίϊνα ροβίίατῃ βἰί. Βδρυ- 
ἰδῇ 56. τηρυσθάθη ἢ60 ῬὈΙΘΠΔΠῚ 
Π60 ἰᾶγβπι 8οοθρἶββθ. ἘΆΠΠΠ ΓᾺΡ 
ΟΙα55. ἴῃ βραχύ. ΟἸδπάθηβ, ααοᾶ 
1ά6πι 510 αἰᾳ ας οὐχ ἐντελῆ. Νϑτη 
ΘΙ ΤΊΘΓΟΘ5, 4πᾶ6 ΠῸῚ Ρ]θηἃ 
510, ροίεβι παυά οχῖραδ 6556, 
ἀπηητηοάο ρθη 5815 πιᾶρηᾶ 51} 
Ὥ6Ο ΠἰΏΪ ΠῚ οἷὰβ γϑίϊ δία, --- 
εἰ μή τις. Ῥδ ργοη. ἱπάοΐ, οἵ. 
ἅΠπ. ΤΗ͂Ν Δ.9.0.4: ἸΑΠ ΟΠΑ Υ 
ἀπαλλάξεται ὅ9 εν] ἤγουν 
ἀποστήσεται, εἰς τόπον ὃϑεν. 
50Π0). σδ) δος Ὁ Ἔξει. 
Θρθοίαί δ ργοηλῖθβδα ῬΠΔνΠαθΑΖὶ 

ρῖο γὰρ δ ι., γὰρ οπι. Βρρ. 
Αἰ νἱά, Μαίίι, Θν. 8 616, 5. Ρ. 1466 54. 

ἢ. 1 Ἀν. 

(80, 2). [πὰ ξἕξεν ἰάθο πδοϑγεί 
Ανῃ., 4υΐα βἰπραϊαγὶβ δᾶ ἰπῆηϊ- 
{(ὰτὰ τίς ἴῃ δηπηιδίϊοπα δἰίουὶ 
Βιαθϊοοία ΠΟ ὈΘη6 τρϑίθυυὶ ΡΌ556 
γἱἀθαίιγ, 14, ἰαπιθη 1 42, 1 οἱ 
101 δάη. --- ἐπιφέροντα ὁ 9- 
γάς] τὸ ἐπιφέρειν ὀργὴν ἐπὶ 
τοῦ χαρέξεσϑαι καὶ συγχωρεῖν 
ἔταττον οἵ ἀρχαῖοι. μάρτυς 
Κρατῖνος ἐν Ζείρωσι λέγων 
τὴν μουσικὴν ἀκορέστους ἐπι- 
φέρειν ὀργὰς βροτοῖς σώφρο- 
σιν. ὅ6Πο]. Αρρατγεὶ ὀργάς δἰο 
6558 Δ ΠῚΪ ἰπροία 5, ϑίπαϊΐδ, 
Οἷἃ, ἄπ. 1 140,1, --- δεὰ ἔδεα 
κέρδη. Οἐ, ὅ0, 9: 

Οδρ. 84. 81. ἀναλογισμῷ. 
ΟΥ ΠῚ 80, 4 ει ἀνελογίξοντο 
88, ὃ. 
ἐ ῶ. ὅσῳ μάλιστα. Βε- 

Βροπάθηι ἰηΐοι 586 ὅσῳ μάλιστα 
καὶ ἐλεύϑεροι. . τοσούτῳ καὶ 
ϑιρασύτατα. ΟἿ. Μδμῃ. αν. 68.462 
οἱ ἀθ ἀπρ! οἱ καί Κυαθρ. αν. 8 69, 
82 δάῃη. 18. --- τὸ πλῆϑος οἵ 
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Α ’ λ᾿ Ἄ, 

τοσούτῳ καὶ ϑρασύτατα προσπεσόντες τὸν μισϑὸν 
ς ἀπήτουν. ὃ δὲ αὐϑθαδέστερόν τέ τι ἀπεκρίνατο 

΄ »" Ξ ’ “" καὶ ἠπείλησε καὶ τῷ γε Δωριεῖ ξυναγορεύοντι τοῖς 
» » ’ Ἁ ΄, Ἁ 

8 ἑαυτοῦ ναύταις καὶ ἐπανήρατο τὴν βακτηρίαν. τὸ 
» -» » ὩΣ Ἂς ΛΑ 

δὲ πλῆϑος [τῶν στρατιωτῶν] ὡς εἶδον, οἷα δὴ 
“ , Χ 9 ΄ 

ναῦται ὥρμησαν ἐχραγέντες ἐπὶ τὸν ᾿ἡστύοχον 

δ. 9. ἐκραγέντες 1, γι. 

ναῦται. »»ΥΪΣ οτγραϊάουΐτα 
αἰΓα 486 ἃ ΤἬιϊο, 6556, 568 8]- 
τογαῃ οἵ ναῦται οχ ἱἰπίουρτεία- 
το πα οὐίπτῃ τη] Ϊ νἀ θίαγ. " Η ἃ ἃ οΚ. 
Βεᾶ ναῦται ἃ06586. Π0η ροίοϑβί, 
4αοπῖδπὶ ἀθ ἢΪ8 ἰρβϑὶβ, πΠὸῸὸὴ ἀθ 
ΟΠ ηἶθ 5 ϑγγδοιιβαηΐβ οὐ ΤἬ 5 
ΒΘΡΠΠΟ εϑί. ϑ᾽βηἰ ἤοαπίαν. Ρ]6- 
γίᾳιε πϑαΐίαε, 5.64. ἀιδουϊίαν, 
βἰ[η6 ΡΤ ΠΡ ΣΝ πλῆϑος 5εοιη- 
ἄὰπὶ αι. 5 428, ὅ δὴ 
δΔοσαΒα ν 5 πος: 8 4595, 
Ηος ρῥγοθαηΐ ΒΙοοπηΐ. οὐ Αγη., 6Χ 
φαϊθὰ5 Ηἷος τὸ πλῆϑος τῶν γαυ- 
τῶν ΡΙ Δηΐτ5 ἴοτβ, 5664. ἀβ νἱ νεὺ- 
ΒΟΓΌΓΩ οἵ ναῦται ἐλεύϑεροι 
ἤσαν τὸ πλῆϑος (πια χὶ πιὰ 6 Χ 
Ραγίθ) ποη νἱάθυϊ ἀπθιτατὶ ρο558 
δαποίαι, )ὲ πλῆϑος νοοάθι!ο 
τη ΧΙ ΔΙῚ ρδΓίθ ΠῚ βρη σαί οἵ, 
Ἡεγοά. ὙΙ] 89. --- τέτι. Τέ. 
ῬΑ ΘαΪ86. τοϑροπᾶθι καί δηΐθ 
τῷ γὲ Ζωριεῖ ρΡοβίίιπι, ἰΐὰ αἱ 
δά αὐϑαδέστερόν τι ἀπεκρί- 
νατο καὶ ἠπείλησε ἴῃ ἈΠΌ] 
ΟΠ ποία θὰ ΡογιΪπθδΐ. --- τῷ 
γε Δωριεῖ, 5ὶ ποη ἴῃ 81108, 
ἃὸ ἴῃ οτγίθα πὶ 4} ἃ 6 ἢ οἰϊδ πη 
θδοα απ δαβία!. Βιρηϊβοδίαν 
ἸΘΊΤΟΥ Ἰὰ ααϊάθπη. ρτῸ οογίο ο0ῃ- 
βίασθ ἰὴ Πουγίθαπι ὈδΟΙ] ΠῚ ΘιΠὶ 
ΒὈ5.Ὰ}1558. Οεἰθραπὶ οἵ, ἀθ ποὺ 
νγο 985; 1. "-- ἐπανήρατο 
τὴν βακτηρίαν) ἀντὶ τοῦ 
ἐπανετείνατο ὡς πλήξων. 8610]. 
7. ἀσδεοοσαπι ἀποῖθυβ βακτηρία, 
δου! 5, βίους Βοπιδηΐβ οθηΐϊα- 
ΥἹ ΟΠ θῈ8 Ὑ1ι18, Βοβίδιηθῃ οἱ ἴῃ- 
βίριιθ ἔμϊτ, ΟἸδαύομβ ἃ Χεπο- 
ΡΒοηίβ ἰἰαὰ ἀθβου θιαν ἴθ ΑἸΔΡ, 
1 8, 11: ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ 

Αὑθ. (855. 
Μοβαι., ἐκκραγέντες Τρᾷ., ἐκραγόντες ΡαΙ. 

Εν, ἐγχραγέντες Μ, 
» ἐγκραγόντες νυ]50, 

χειρὶ δόρυ ἔχων, ἐν δὲ τῇ 
δεξιᾷ βακτηρίαν.“ Πυά 5. ,,36- 
αὐἰταν Πἰρβίαπι ἀθ ΜΗ, Βοπι. 
ν 18, ουἷι5 5θηι θη 18} αὖ ΠΟἢ 
τοίοῖο, ᾿ἴΐἃ ΠραὰΘ ῬΓῸ ΟΘΡ 551 Π|8 
Ἰᾶθεο, ἄοηθο ποὺ οἰϊᾶπὶ ἀθ 8115 
Ααγϑθοῖβ, πο (6 1Δοραδοιη 115 
ἰδηίατη, οβίθηβαθη ἔμπθυϊ., ΝΆΓΙῚ 
ΤΔ05 δαί [ιδοοάδοιηοη 15. θδ ΘΟ ]05 
Θοβίανο; ἀθ αὰ0 Οδβαιθοπιβ δὰ 
ΤΠΘΟΡἢν. ΟΠιατγδοί, ο, ὅ. .ὅἴο ἀθ 
Βαγγϊαάθ, τόθ [᾿τῆϊη0 ἀμ66] 
1 Δ ΘἀΔΘΠΊΟΠΪ ΟΥΙΙΠῚ, ΡΠ ΑΓ τ5 ἴῃ 
ΤΠοιηϊβί. 11: ἐπαραμένου δὲ 
τὴν βακτηρίαν ὡς πατάξοντος, 
ὁ Θεμιστοκλῆς ἔφη" πάταξον 
μέν, ἄκουσον ὀξιεον θῊ τ Ὁ 
γᾶΤΟ γοῦθο ἐπαναίρειν, ΡΓὸ 40 
ἰηὐθηΐαῦο [8΄. τροία αἰχϑυΐβ, 
ΒΙοοιηΐ, οἰίαι 4] οκ, δὰ Ηδγοάου. 
ΠῚ ὅ9 εὐ Τίπ. δὰ Ζοπ, ἴῃ 
ἐπανήρατο. Οιυοὰ διϊπει. δά 
το οἴ. ΡΙαϊ. Νίο, 19 διὰ παρ- 
ουσίαν ἕνὸς τρίβωνος καὶ 
βακτηρίας Πακωνικῆς, ΝΥ Δο 5ῃη. 
Απί, ἀτ, 1 Ρ. 264. δΒἰπίθῃ. δὰ 
ΡΙαι. ΤΠδπ,, Ἰ. ἃ. 

88, [τῶν στρατεωτῶν] ἀεἸ. 
δοννν. 1. 1. Ρ. 109, ᾳιοὰ νεὶ ἴάθο 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΙ ΠῚ δβὲ αὐἷα ΤῊ. τη] Π165 
Οἰαββίαυϊοϑ ΠυΒα Δ ΠῚ ἡδιῖα5. ἃΡ- 
ΡΘΠανίι. Οὗ. δά, ΨΙΙ 18, 2. -- 
οἷα δὴ ναῦται. πηι! ἀυαϊ 
ὄντες. Οἵ, Μαμῃ. δ 8608, 
Εαπιοβϑα ογᾶὺῦ πδαίαυατη ον θηδία 
Πιοσηί8. Οἱ, 45, 2. 72, 2 εὐ ἘΠῚ. 
Ηεο. 607 ἀκόλαστος ὄχλος ναυ- 
τική τ᾽ ἀναρχία κρείσσων πυ- 
ρός. -- ἐκραγέντες. Ἐκρήγ- 
νυσϑαι αἰοϊταν ἀδ δο, ααὶϊ γϑὺ- 
015. ΔΙ] 6 ΠῚ ἀρστεάίταν, ΘΤΑΥΘΡ 
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160 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ, πδ΄. πε΄. 

ὥστε βάλλειν" ὃ δὲ προϊδὼν καταφεύγει ἐπὶ βωμόν 
τινα οὐ μέντοι ἐβλήϑη γε, 
ἀλλήλων. 

ἀλλὰ διελύϑησαν ἀπ᾽ 

Ἤλαβον δὲ καὶ τὸ ἐν τῇ Μιλήτῳ ἐνῳκοδομη- 4 
μένον τοῦ Τισσαφέρνους φρούριον οἵ Μιλήσιοι, 

νους φρού- λάϑρᾳ ἐπιπεσόντες, καὶ τοὺς ἐνόντας φύλακας αὐ- 
τοῦ ἐκβάλλουσι. ξυνεδόκει δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμ-- 

ἀποδοκιμά- μάχοις ταῦτα, καὶ οὐχ ἥκιστα το} “Συρακοσίοις. 
[530 ς 

ὃ μέντοι Λίχας οὔτε ἠρέσκετο αὐτοῖς. ἔφη τὲ 

χρῆναι Τισσαφέρνει καὶ δουλεύειν Μιλησίους καὶ 
τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ βασιλέως τὰ μέτρια καὶ 
ἐπιϑεραπεύειν. ἕως ἂν τὸν πόλεμον εὖ ϑῶνται. 
οἱ δὲ πο ἢ ὠργίξοντό τε αὐτῷ καὶ διὰ ταῦτα 
καὶ [δι] ἄλλα τοιουτότροπα, καὶ νόσῳ ὕστερον 
ἀποθανόντα αὐτὸν οὐκ εἴασαν ϑάψαι οὗ ἐβού- 
λοντοὸ οὗ παρόντες τῶν “ακεδαιμονίων. 

Ουδηαᾳυᾶπι ἐγκραάξενν Παΐὰβ Ἰοοΐ βθηΐθηιδθ πΠῸὴ τθρυρηδί (οἴ. Ατὶϑέ, 
ΡΙαΐ, 428), ἰάπιθη ΟρΕΪπιαγια πὶ τη γᾶ πᾶγαπι δαοίον αν ΘΟ ἀθη  απὶ 

Οὐ, δάη. 
ϑι.δὲ 

Ὦδ6ο οὐ 8ἃ|1ἃ π|ὰ5 πιο], 

ΞΕ 

ἱπογερδύ (οἵ, Ηογοάοί, ὙΙ 129), 
εὐ εϑύ οὐηηΐθο ποϑβίγαμη ἰ08- 
δγδοῆθη. ἘΠῚ ΒΙοοπηῆοϊαϊὰβ ααΪϊ- 
ἄοπι 1ᾳ οοποραϊί, 564 ἷΐο 51π|ρ]}1-- 
οἶτον οἰδιηϑ τ, Π0Ὶ ἱπΠΟΥΘΡΑΥΘ 
(Α 5{γ οομ ατὴ) αϊοσεηάστη ἔιΐδ558 
ἰβττηδι; 5θὰ ἰὰ βιιπιρϑὶῦ, ποη ἀδ- 
ἸΠΟΩΒΙΡΑΥ]Ι. --- ὥστε βάλλειν. 
δῖη6 ὥστε τὸ, Ἵν 10] νἱα: δὕῃι 
-- ἐπὶ βωμόν. ᾿ὕβίταταπι γοβα- 
σἴαμπη οὐ ριδοβϑιαΐαπη. Οἵ ΤᾺ 98, 
6 ᾿τρίᾳπα δἀη. 

8 4. τὸ ἐν τῇ Μιλήτῳ... 
φρούριον. Ομ ΜΊΙοιι5 ροβὶ 
ἀεοἰθου ποθὴ ϑθοπηάυπὶ [ὈΘα6Υ18 
οαπὶ ΤΊΒΒΑΡἤοΡμα ἴδοι! οοπαϊοϊο- 
ποῖ (ὅ8, 2) ἴῃ γϑρὶ5 ἀϊοϊ ΟΠ 6 ΠῚ 
γϑηϊβϑοῖ, δεχ δϑάθιῃῃ οοπαϊοϊοηα 
ἴὉϊ οαβίθ!! πὶ ΤΊΒΒαΡ θυ η65. οχ- 
βύγιχῖββ νἱἀθίαγ, Οὗ, αὐ8ὸ Απ- 
ἰδιιαγὶ δνθηϊβ8 ἰθοί μη 108, ὅ. 

ὃ ὅ. Λέχας, 5611. τὰπὸ ἔοο- 
ἀθγῖθα5 βίδηα απ γαία5, οἰϑὶ ρυογα 

δι᾽, αποὰ ἀθ6556 ροίοϑί, Ρ οι. δαί. οὐ αῖῖα νϑυΐθῃβ οὗ 

'ρ58 ἱπιρτο ραν θΡαί, Οἵ, 48, 8. 
52, 1. -- καὶ δουλεύειν. 
Καί τοίοσίαν δὰ ἰά, αυοὰ δη(8 
ἐπιϑεραπ. Ἰερίίαν. --- τὰ μέ- 
τοια. Οἱ, δᾶη. 1Υ̓ 19, 4. 6ε- 
(ΘΓαπὶ ἀαθιίατὶ ροίοβί, αἰταπῃ δὰ 
8100 πηθη γα ῬΘεϊηθαί 8ῃ, δὶ 
οογίθ. πηϑοἷ85. ΠΘΟΘΒΒΆΓΠΠΙΠῚ δϑί, δα 
δουλεύειν. ΠΙῸ πιοᾶο ἱπιο!!οχὶν 
ἴδ γα} (ἰη5ουνῖγα δίᾳ 6 
οὐδϑαυΐ ΤΙ Ββαρμ νηΐ ,η 118, 
αι τι 0 ἀ ογἃ [8 6556} 1) οἵ 
Ῥοϑύ θὰπὶ Ρ]θρΐα 6. --- ἐπιϑ'ε- 
ραπεύειν ᾿ηΒαρον (οἴ, ἐπε- 
πέμπειν ΝΙ 18, 1) σΟΙΘ6ΓΘ; 
οἴιοϊα Ρτδθβίᾶνο, ΑἸττου 16- 
σἴμηιθ 417, 1, -- εὖ ϑῶνται, 
θδ6η8 ΘΟ ΡΟΠπδΗΐ, Οἱ. αάη, ΤΥ 
61, 6. 111, 6. --- οὗ ἐβούλον- 
το. »Εογία586 ἴῃ πγθὶ5 ἰο000 ὅπ 
ἄδταυ δοπβρίοιο, αὐ Βιδϑι 811," 
ΒΙοοιιῖ, Αὐ απὸ οὰν ἰΐὰ πᾶ - 
γϑηΐ, οδβδηι ἰά οπθδπ ἴα͵558 ἃΡ - 
Ῥᾶγοὺ ὃχ άη, Υ 1], 1. 
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1 δῦ, Κατὰ δὴ τοιαύτην διαφορὰν ὄντων αὖ- 
τοῖς τῶν πραγμάτων πρός τὲ τὸν ᾿᾿στύοχον καὶ 
τὸν Τισσαφέρνη, Μίνδαρος διάδοχος τῆς ᾿Ἄστυ- 
ὄχου ναυαρχίας ἐκ “ακεδαίμονος ἐπῆλϑε καὶ πα- 

ραλαμβάνει τὴν ἀρχήν ὁ δὲ ᾿Ἰστύοχος ἀπέπλει. 
5 ξυνέπεμψε δὲ καὶ Τισσαφέρνης αὐτῷ πρεσβευτὴν 
τῶν παρ᾽ ἕαυτοῖ, ! αυλίτην ὄνομα, Κᾶρα δίγλωσ- 
σον, κατηγορήσοντα τῶν τὲ Μιλησίων περὶ τοῦ 
φοουρίου καὶ περὶ αὑτοῦ ἅμα ἀπολογησόμενον. 
εἰδὼς τούς τὲ δΠηιλησίους πορευομένους ἐπὶ κατα- 
βοῇ τῇ ἑαυτοῦ μάλιστα καὶ τὸν ᾿Πρμοκράτη «μετ᾽ 
αὐτῶν. ὃς ἔμελλε τὸν “ισσαφέρνη ἀποφαίνειν 
φϑείροντα τῶν Π]ελοποννησίων τὰ πράγματα με- 

βτὰ ᾿Αλκιβιάδου καὶ ἐπαμφοτερίζοντα. ἔχϑρα δὲ 
πρὸς αὐτὸν ἣν αὐτῷ ἀεί ποτὲ περὶ τοῦ μισϑοῦ 
τῆς ἀποδόσεως᾽ καὶ τὰ τελευταῖα φυγόντος ἐκ 
Συρακουσῶν τοῦ ᾿ρμοχράτους καὶ ἑτέρων ἡκόντων 
ἐπὶ τὰς ναῦς τῶν Συρακοσίων ἐς τὴν Μίλητον 

8ὅ. 8 1. τὸν Τισσαφέρνην καὶ τὸν ᾿Δστύοχον γϑι. 
ἘΠ Ὲν δὰ ὁ. 18 5ἰπηιΠπἔἶτοὸν ὑπό τὲ ᾿ἀστυόχου καὶ Τισσαφέρνους. 

ναυμαχίας αι, 1. Οἷ, 54. 20,1. 
8. 3. αὐτοῦ νεῖ αὐτοῦ ρτοὸ αὑτοῦ αἰϊᾳφαοῦ [ἰδ ι], ἐν 8δάη. 78, 

3. Οἱχαπιαιιο ἔευτὶ ῬΌ556 ἃρρᾶιδθὶ εχ δάμη. 1 17 οἱ 84. τό, 
τῇ αὐτοῦ οἴπηθβ ριδθίον αὶ. εἱ Βθρ. 
8. 8. διαφυγόντος ἃι., αιοᾶ ἀε ἜΧβα6 Τρ αἀϊδη ατη, 

(δρ. 8ῦὅ6.ὡ 81. Μένδαρος 1.Δοορἀδοιηοηεη. Οὗ, 8 4. -- 
.ν. ἐπῆλθε. Οἵ, Ῥϊοά, 51. καταβοῇ. Οἱ, δι. 1 78,1. 
ΧΠῚ 598: 4. οἱ, Χοη; Ηἴβί. ὅτ. --Ξ ἐπαμφοτερέξοντα. »») 8 
1, 4 544. ἀδηῖὸ δἰτιβ πηοῦίθ 'ὉΪ γνϑρο ἐπαμφοτ. Αὔν. ἴῃ Αποι, 
ἢ 18. Ιααάανῖε Βα ηκθη, ἀὰ ΤΊπ. Ρ1055 

ῬΙΒΟΙ μΡπ 107" ΒΈΌΚΣΤΘΕ 
8 2. Κᾶρα δίγλωσσον. Οἵ. Κευορ. δὰ Ῥίοῃ. ρΡ. 321 εὖ ἐπ᾽ 

δάη. ΙΝ 109, 4 εὐ αϊοκ. ὃἂάὰἑ ἀμφότερα ἔχειν 5ιρτὰ ΥἹΠ] 
Ηεογοᾶοί. 11 188, αὐἱ αὐ ΟΔἃ- 48, ὃ. 
γ85. ἔιπϊβϑο διγλώσσους ἀοροτοῖ, 
ΡΓΔΘίου 00. δύ! ΘΧθιηρὶα Πο- 
τηϊηἶβΒ 6 Οδγὶὰ ἃ Ναγάαοηϊο δά 
ογάοαϊα ὐδθοουηπη ἸηΪβϑὶ οἱ Ογνὶ 
ΤῊ ΠΟΥ5., αἱ οὰπη ἀγᾶθοὶβ ἀιιοὶ- 
Ὀ05 ἃρσθὴβ Οδγ 5. τἰδγθίαν. ἴη- 
ἀεγργθιϊθυ5Β ἴῃ Χοπορῇ, Απδῦ. 
ἌΠΟ 17...8, 12). -- πορευνο- 
μένους, ἷπ τη 6Ὺ 6 6.556. 80}}, 

8 8. αὐτὸν... αὐτῷ. 4ὐ- 
τόν αὰ ΤΙΞβαρμθύπθηι,. αὐτῷ 
αἀ Ηογπιοοιδίοπι νἱἀογὶ σϑίδγθιι- 
ἀππὶ 6558 ργοθαΐ Κυαθρ,. 1. ἃ, -- 
τὰ τελευταῖα. γα. δᾶη. [ 
24, ὅ. -- φυγόντος ἐκ Συ- 
ρακουσῶν τοῦ Ἑρμοκρά- 
τοῦς. ΝΣ ΘΗ ΞΕ ΟΕ ΤΗΣ 
81 ἐἰ Κγυδρ. 1. 1, Ρ. 822 

Διινδάρου 
ναυάρχου 
ἀφικομένου 
᾿Αστύοχος ξὺν 
Τισσαφέο- 

νους τὲ πρεσ- 
βευτῇ καὶ Ερ- 
μοχράτει καὶ 
Μιλησίοις τι- 
σὶν ἀποπλεῖ. 
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στρατηγῶν, Ποτάμιδος᾽ καὶ Μύσκωνος καὶ Ζημ- 
ἄρχου, ἐνέκειτο ὃ Τισσαφέρνης φυγάδι ὄντι ἤδη 
τῷ Ἑρμοκράτει πολλῷ ἔτι μᾶλλον. καὶ κατηγόρει 
ἄλλα τε καὶ ὡς χρήματά ποτὲ αἰτήσας αὑτὸν καὶ 
οὐ τυχὼν τὴν ἔχϑραν οἱ προϑοῖτο. ὃ μὲν οὖν 4 
᾿Πστύοχος καὶ οἵ ΜἩιλήσιοι καὶ ὃ Ἑρμοκράτης 
ἀπέπλευσαν ἐς τὴν “ακεδαίμονα᾽ ὃ δὲ ᾿Δλκιβιάδης 
διεβεβήκει πάλιν ἤδη παρὰ τοῦ Τισσαφέρνους ἐς 

ς τὴν Σάμον. 
ΠΝ τῆς Ἐς 80. Καὶ οἵ ἐκ τῆς “ήλου ἀπὸ τῶν τετρακο- τ 
τρακοσίων δίων [πρεσβευταί], οὖς τότε ἔπεμψαν παραμυϑη- 
Π τὐ τὰ σομένους καὶ ἀναδιδάξοντας τοὺς ἐν τῇ Σάμῳ. 

ἐς Σάμον, ἀφικνοῦνται παρόντος τοῦ ᾿Δἀλκιβιάδου, καὶ ἐκκλη-- 
- , . ᾿ - τ οὐ: σίας γενομένης λέγειν ἐπεχείρουν. οὐ δὲ τρῶγε»: ὃ: 

᾿Δλκιβιάδης ται τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤϑελον ἀκούειν, ἀλλ᾽ ἀπο- 
ἤδη ἐπανελη- 

ὁ οπ|. Και, 
ἑαυτὸν Ἴδαν. ὁαπὶ ἀρίθυϊου 5. Αἰϊαπιοῦ, αὐτὸν τοϊϊααὶ νἰἀδπίατ 

ΒΑΡονο; αὑτὸν Βοκκ. 
8 4, ὁ δηΐίε Ἑρμοκράτης ΟΠ, αι. σοπίνα σΟΠΟΙΠ Πἰ (δ (6 ΠῚ. 
αρ. 86. 81. καὶ ἀναδιδάξοντας οἴη. αὶ, Αἱ οἵ, δάη. 

Ποτάμιδος... Φημάρχου. ᾶρ. 86. 81. [πρεσβευ- 
ἨοΥτπ ΠῚ ΠΟΠΊΪ 1 πη ΘΠ Ηἰ Χοὺς τα ΐ]). ΟΣ Ὁ; 2.6ὲ α΄, 717:}-- 
1.1. 11, 29, - αὐτὸν (τὸν παραμυϑησομένους. Οἴ. 
Τισσαφέρνη). --Ἠ οὐ τυχὼν αάη, 72, 1. -- ἀναδιδαξον- 
(τῶν χρημάτων). -- τὴν ἔχ- τας. ΤΟ Ίάοιαν ἀναδιδάσκειν 
ϑραν οἵ προϑοῖτο, ᾿ηϊπὶϊ- Πῖο ο5586 Θάοοθῦο απ ΘΠ] ἃ ΠῚ 
οἰτ185 ἴῃ ἱἰρϑιη ρτᾶ6 56 σθ- ἀδ «αἰϊΐαι8 γ6 56οῖι5. ααδη 
τορος Οἵ. τη ΠῚ 40. 5. αι δάἀοοίαβ ἔποιδὶ [᾿. 6. 464 ο- 
πρόσϑοιτο Κτιορ, Νά δά βο- ὀ οδυ 6]. Βίορι. ο Οἱ, Ναίοι, δὰ 
ἰθηϊδπι ἃρίαπι οβϑεί οοποθ ρ᾽ 5856. Ἠογοάοι. ΝΠ] 68.“ (ὁ 61}... 516- 
Ἰπὶτη οῖ 85. Ηδυηοοναίθηη, ΠῸΠ ρ]δηὶ ᾿πίθγργθίαιῖο παΐπι|8 νοσᾶ- 
Βιιβοορίβθε. (οἵ, Ρ]αῖ. Ῥυοί. θὰ] δὰ δὰ ρουϊποῖ, αὐ886 ο, 74 
846 0). ἄθ ΟΠδοῦθᾷ πϑιγϑηίαν. θα ὶ 

ΤΠοΥ 1465. οὐ ΠΘΠῚ [ΘΙ ΟΥἿ5 86- 
8 4, διεβεβήπει. Ερ ἰθ- ΟἹ 5 6δέ, ΠῸῚ Ροίεϑί 60 γϑίευνϊ. 

Ῥοῖα 40 Αϑιγοοίιι5. οἴσβαθθ ὁ0- [ΝᾺ πὶ τότε δὰ 72, 1 τοϑρίοί!,} 
Τηϊε5 [Γι δορἀδθιηοπθῖι ρτγοΐθοιὶ Εἰ ἀναδιδάσκω 58 606 1}}}} Αἰτπὰ 
βιαηΐ, ΑἸοϊθα 685. γτῦϑθὰβ ἰγᾶπη58-Ὁ δβϑῦ αιᾶη) ρογάοοθο, θἄάοοθο 
βΥοβθαβθ ἰᾶ ϑ'δηιὶ οὐαί, ΟἹ (ΤΠ 97, 1. Αὐἰδίοριι. Εαχυ, 102. 
δῆ. 88, 2. ΡΙ]αβαιδηρον-ὀ 202. 1043). αὐ Οἵ, Π  θ3. 
[ϑοίαπι δὰ βϑαιθηϊα τοίουν, 1. Β᾽ΠΊΡΙῈΧ διδάξαι ἀ6 5 Ἰὰς 
αυοὰ ἔδοϊε (1Ἰ885,, νείδι μὲν- δέ ραι8 Ροϑίψαιπι εϑι 72, 1. Βαάθην 
Ἰαποίατα, -- πάλιν. ὕιτ ἴδῃ ἀαρίοχ νἱβ. Β. θ᾽ οἷα γϑιθο ἀνα- 
ΒΌΡΓΑ 51, 1, ἈΠ συγβὰβ δοϊογαὶ 82, 8, πσπείϑειν. Οἵ, δάη, 1 140, 1. 
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χτείνειν ἐβόων τοὺς τὸν δῆμον καταλύοντας᾽ ἔπειτα 1Ἰυϑὼς ἀδεῶς 
8 μέντοι μόλις “ἡσυχάσαντες ἤκουσαν. οἱ ὁ᾽ ἀπήγ- τ νος 

γελλον ὡς οὔτε ἐπὶ διαφϑορᾷ τῆς πόλεως ὴ μετά-- τὴν πόλιν μέ- 
στασις γένοιτο, ἀλλ᾽ ἐπὶ σωτηρίᾳ, οὔϑ᾽ ἵνα τοῖς γε ὀφεῖξν 
πολεμίοις παραδοϑῇ (ἐξεῖναι γάρ. ὅτε ἐσέβαλον 
ἤδη σφῶν ἀρχόντων, τοῦτο ποιῆσαι), τῶν τὲ πεντα- 

κισχιλίων ὅτι πάντες ἐν τῷ μέρει μεϑέξουσιν. οἵ 
τε οἰχεῖοι αὐτῶν οὖϑ᾽ ὑβοίζονται, ὥσπερ Χαιρέας 
διαβάλλων ἀπήγγειλεν, οὔτε κακὸν ἔχουσιν οὐδέν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς σφετέροις αὐτῶν ἕκαστοι κατὰ χώ- 

ἀραν μένουσιν. ἄλλα τε πολλὰ εἰπόντων οὐδὲν 
μᾶλλον ἐσήκουον, ἀλλ᾽ ἐχαλέπαινον καὶ γνώμας 
ἄλλοι ἄλλας ἔλεγον, μάλιστα δὲ ἐπὶ τὸν Π]ειραιᾶ 

8 8. γίγνοιτο αῖ., ααοὰ ἀδ τ βθη6] ἴδοία [ϑυγὶ πϑαιῖΐ (οι 
12, 1 εἰ τοϑροηδοὶ κατέστη), γίνεται Τ᾿. Ατπρ, Ρα]. 455. οὖ 8}1} 
ΠΟΠΠΜΠ)Ε, γίγνεται Μ, 

8.2, ἐβόων, νοοϊΐεταπάᾶο ο. ΤΙ. -- τῶν τὲ πεντακισ- 
πα θ οθαπύ, οναογέθη αι. χιλίων μεθέξουσιν, 

801}. αὐτῆς ᾿(ῆς πόλεως. ΟἿ. 
8 83, οὐϑ᾽ ἕνα. Ῥορρο οὐδ᾽ 1ΙῬ. 106. 1 ἰθΐᾳιδ δἀπ.), εἰϑὶ τῶν 

ἵνα ταδ] αἱΐ, αἱ δα ῬΥΠ8 οὔτε ἀε- 
ΤΠ ΠΔ τέ ἴῃ τῶν τὲ τϑἔδυγοίαν, 
ΝΠ ἀν 01]5 Ῥϑυηϊοίθιη οὐ ργοαϊ- 
0 πη 6 πὶ Πλΐηπ8 θθη6 ἀϊδβιϊηραϊ, 
ααἴἰα {ΠΔ απ πᾶ ΘΟΠΔοΓογοῦ, 
δίψα οὐδ᾽ Ἰοροπάιηι 6558. ἂρ- 
Ῥᾶγοιθ οἰΐϊδιη 6 72, 1, υδὶ ἀπὸ 

ἰδ ηΐαπη τηαπάδία ἢἷβ ἰοραιὶβ ἀδ- 
ῬΘΠ ΙΝ 5. 4 ΠΟΤ ΠῚ ΑΙ τοταπι γΈβροη- 
ΠΣ νου Ὁ 8 ὡς οὔτε. . 2.) 8[16- 
γα πὶ ΠΪ5 τῶν τὲ πεντακισχιλίων 
ὅτι οοι. ϑ64 τϑοῖθ ΟἸδ585. πιοὸ- 
ὭΘΓΘ ν᾽ ἀθίαγ ῃΐο ἀἰβοθγηὶ ἰπίθϑβιϊ- 
Π8 ΠῚ Οἰν (015. ΡΘΓΠΙΟΙ 6 πὶ οὐ {ΠΥ - 
ταίθτη ποβίϊθιι5. ργοά! τη, Αἰαι8 
ΟΥΛΠἾΠ0 δῖα ᾿ἷο δοοθάπηι 118 
486 72, 1 πιριηουδηΐαν. ΝαπΠὶ 
101 ργορ᾽ Πα Ό ΟΡ ΠῚ ΟΟΠἰΙΠῚ 6] ἃ 6 
δίαιιο δἰ Πα 018 Π0] ΠΊδρΪ5 
γηθηῖϊο ἰδοία οβδύ αυϑπὶ [ΠΥ δ οβ 
Ρτοάϊιϊομ 8, --- ἐξεῖναι ἴῃ ἴη- 
Πηϊνο βῖη6 ἂν ἴα ἀϊοίαπιὶ 6856, 
αὐ ἐξῆν 5ου!οὶ Β0Ιεγοὶ, δάποιδι 
Κυιορ, ὅτε ἐσέβαλον, 
5011, οὗ πολέμιοι. Ὠδ τὰ νὶἱά, 

πραγμάτων (οἴ, Οὅ, 8) Ἔχοϊαἴ586 
ταν 5. (ποα δαυίοπι ᾿ηἰθγρυοίαιϊ 
ϑιηῦ ΟΠΠ65 ἀεοίποορϑ ἴῃ 
4 πὶπα 6 πὰ 111 π|πὶ πα 6 ΤῸ ἔτ - 
πγ05 6556, ἰἸάὰ πθὸ νϑῦρᾶ ρᾶ- 
{πη ὐπι. (ἄγαθοθ θηϊπὶ 06 50Πηᾶ- 
τεῦ τῶν πεντακισχιλίων. .. 
ἔσονται) πθὺ τθ8, Νδϑηϊ οἱ ἰερα- 
[ΟΥῸΠῚ τηϑηᾶδιὶβ 12, 1 τοριυρηδί, 
δὶ ἀἰϊοία πὶ οϑὺ 'ρ505 απ ἀο! οιὶ 
δβϑϑηῦ 4αϊπαῖθ ΤῊ} Π| ἃ γ65 δαπιὶ- 
ηἰβύθαυθ, δὲ 118. ατιὰθ 5. ΠῚ} }Π1ὰ 98, 
2 ρτοροπιηίαν, αὖ 6χ ἀυϊπαὰο 
τα 08 ἀδθίηοθρ5 ἀπδάν]ηθθηιὶ 
σοηϑυπαπίαν, ᾿ᾷὰ δὶ αὖ ααϊηα 8 
ΠΉ1Π1ἃ ἀδίῃθ 6 5 γ68 Δ ἀπ] ἸβνΆ θη . 
Τάθιη 5ἴη6 ἀπθϊο ἶο ϑἱσ αἰ Ποαίατγ. 
ΞΘ αὐτῶν, 5801], τῶν στρατιω- 
τῶν. --- ὥσπερ... ἀπήγγει- 
λεν, Μία, 14, ὃ. -- ἔχουσιν, 
'.. 6, ὑπομένουσιν, 58.161, 
σα 16}. 

8 4, 
πλεῖν. 

ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ 
ΟΥ, Ῥιυί τΑἸοῦτϑδ, 
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“πλεῖν. καὶ δοκεῖ ᾿“λκιβιάδης πρῶτον τότε καὶ οὐ- 
δενὸς ἔλασσον τὴν πόλιν ὠφελῆσαι ὡρμημένων 
γὰρ τῶν ἐν Σάμῳ ᾿Αϑηναίων πλεῖν ἐπὶ σφᾶς αὐ- 
τούς, ἐν ᾧ σαφέστατ᾽ ἂν ᾿Ιωνίαν καὶ ᾿Ελλήσποντον 
εὐθὺς εἶχον οἵ πολέμιοι, κωλυτὴς γενέσϑαι. καὶ 
ἐν τῷ τότε ἄλλος μὲν οὐδεὶς ἂν ἱκανὸς ἐγένετο 
κατασχεῖν τὸν ὄχλον, ἐκεῖνος δὲ τοῦ τ᾽ ἐπίπλου 
ἔπαυσε καὶ τοὺς ἰδίᾳ τοῖς πρέσβεσιν ὀργιζομένους 
λοιδορῶν ἀπέτρεπεν. αὐτὸς δὲ ἀποκρινάμενος αὐ-- 
τοῖς ἀπέπειιπεν, ὅτι τοὺς μὲν πεντακισχιλίους οὐ 

8 4. ἐδόκει οοὐά. Οἷ, δάμη. 
πρῶτον δαϊ. Ἐ', 1). 1. ἰάαας Εν Ὁ. 1. ροβὶ τότε; 

τος, αποα ἔογία556 βθυνδηάιπ) οϑί, ΥὙἹἱα. δάι.. 
το αἱ πρῶ- 

σαφέστατα οοἀά. Οἵ, 8άη. 
8 ὅ. 

δοκεῖ τϑοῖθ (8558. γσϑϑιίζαϊι. 
δυο οὐ ἐδόκει πο ἀἰοθηάιιπι 
οὐδί ΑἸΟΙ ΙΔ 61 ν]5 ΠῚ} 6856 ΟἸ ν 181] 
ρΡγοΐαϊβ558 (ὠφελῆσαι), 5θἃ 
Ῥτοάθ556 (ὠφελεῖν). -- πρῶ- 
τον. (οο!ογ ναϊὺ 6558 Ρ ΥΪ πη] 
γα, ἢ αἰπὶο, 4υδοῦθη5, 48 πη 0 
ἈΠ4ῸΔ ΠῚ 1 ΒΌΡΘΥ ΟΣ θ5. ΑἸσΙἷὰ- 
465. τοὶ ρα ]οαθ ρυοΐμονι.. Αὐαὶ 
Ἰρβαμη ταβροπαθηΐίθπι ὙἹ 106 οἱ 
ὁοοία, αἀυδηΐαπηὶ ΡΕΙΟΡΟΠΙΘ5105 
ἃριὰ ΤΊΒβαρ] ΓΘ ΟΥἰτηΪ πᾶ Π8 0 
ῬΟΡΌΪΑΥ 5 δαϊανουῖῦ, Αἴαπ6 Θδ 6Πὶ 
ἴρβᾷ αὺὰ Πἰο τ ἰᾶπη 82, 2 οἶνὶ- 
ἰδ ρυοίυϊ, ἕὥυᾶγα νυϊσαί!πη) 
πρῶτος τοιϊποῦὶ ἀθθιῖ556 ν᾿ ἀθδίαγ, 
αἰιοα 5᾽ σα βοαγοῦ ΑἸοϊθδάθιῃ ρτὶ- 
Ὠ] ΠῚ, ἷ. 6, ὉΠῚΠῚ Ο ΠῚ ΠῚ 
τὴ ἃ ΧΙ Π16.) ῬΓγΟίἾ5856, Εὖ Ρ] αἴδν- 
Ὁ 5 ἴῃ νου ϑ Ῥᾶυϊο ροβὺ δᾶ- 
βουριίβ μόνος ἢ μάλιστα αἰχὶι. 
Νεἕαιὰθ οὐδίαι αὐοὰ 564 ιν 
ἔλασσον. Νὶὰα. δἄάη. 11 4, 2. 
Ταιηθη 'ρϑὰπι πρῶτον ὠφελῆσαι 
ἔογίαββθ γαϊθὺ ρυϊ πη 1, ἷ. 6. 
τὴ ἃ ΧῚ τ ἃ πὶ 6 οἴ ο ατὴ Θ0Π- 
{}1556., 6δὐ πὸ νἱἀθίυν ΔΠ γυῖ 
Ῥοβ58 ὙΙ 27, ὃ ἐν τοὶς πρῶ- 
τον ἐχάκωσε τὰ πράγματα, ἴπ - 
ΡΥ 185. γ68 ΑΓΠΙχῖυ, εἰδὶ ἴθ 
Ροΐΐι5 τοῦτο απ ἡ Ζεκέλεια 

Με]ΐοσοβ. Πἰθυὶ ργᾶθίον γαῖ. πηὰ]Ὲ παύσας. 

ΡΓῸ 500] 6οίο σΟσἰἰδη πὶ εϑῦ, -- 
οὐδενὸς ΣΙ ΣΟ τς ΟΥ δᾶ. 
1. 94, 1. Πρῶτον καὶ οὐδενὸς 
ἔλασσον ΘΟΙΉΡΡαν ΘΙ 5 απ μέ- 
γιστον καὶ ἐν τοῖς πρῶτον ΨΠ 
24, 3 οἱ 5111} 118. -- ἐν ᾧ. ΤΕ 

6, ὅπερ εἰ ἐποίησαν.“ Δ. 
Ροτὶ, Οὗ, δάπ. ΠῚ 84, 2. ΝἹ ὅδ, 
ὃ. 6 τὸ Ρίαι, Ι. ἃν: εἰ γὰρ 
ἄραντες ἀπέπλευσαν οἴκαδε, 
τοῖς μὲν πολεμίοις εὐθὺς ἔχειν 
ὑπῆρχεν ἀμαχεὶ Ἰωνίαν ἅπα- 
σαν, Ἑλλήσποντον καὶ τὰς 
νήσους, ᾿Αϑηναίοις δὲ πρὸς 
᾿Αϑηναίους μάχεσθαι τὸν πό- 
λεμον εἰς τὴν πόλιν ἐμβαλόν- 
τας ὃ μόνος ἢ μάλιστα μὴ 
γενέσϑαι διεκώλυσεν ὃ. ̓4λκι- 
βιάδης. -- σαφέστατ᾽ ἂν τς 
εἶχον τϑοῖθ οοῃϊθοῖν ΠοΌν. Νατα 
ΠΟΙ οοΙμραγαία βδαπὶ ἀθ 4πϊθῈ5 
Κυπθρ. αν, 8 ὅ8, 10 848η. ὅ δρὶΐ 
Π6Ο αυϊοααδη) 51Π|1|186 1Π 84, 2. 
ΙΝ 2ὅ, 1. ΝΙ δὅ, 8. ᾿πνδηϊπιι8, 
405 Ἰοθ05 ΟΙ455. αἴδενι. 
8 ὅ. ἀπέτρεπεν, 501}, τῆς 

ὀργῆς ἀὲ ὁδάθῃη 605 ἱμπογθρϑη5 
(λοιδορῶν). Εταδίγα λοιδοριῶν 
Μϑᾶν. Αἀν. 1. 8384, φορὰ πὸ 8Ρ- 
ὑὰπὶ φαΐ πη 6βϑῖ, οαπ 46 6 ρ᾽ ἀίΟ Πα 
ΘΟΏΨ ΟΙ 5 αηΐθᾷ 181} ἰηἀϊσαίαπι 510. 

59: 
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χωλύοι ἄρχειν. τοὺς μέντοι τετραχοσίους ἀπαλ- 
λάσσειν ἐχέλευεν αὐτοὺς καὶ καϑιστάναι τὴν βου- 
λὴν ὥσπερ καὶ πρότερον, τοὺς πεντακοσίους εἰ 
δὲ ἐς εὐτέλειάν τι ξυντέτμηται, ὥστε τοὺς στρα- 
τευομένους μᾶλλον ἔχειν τροφήν. πάνυ ἐπαινεῖν. 

 χαὶ τάλλα ἐκέλευεν ἀντέχειν καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι 

8 

9 

τοῖς πολεμίοις" πρὸς μὲν γὰρ σφᾶς αὐτοὺς σοω- 

ζομένης τῆς πόλεως πολλὴν ἐλπίδα εἶναι καὶ ξυμ- 
» ᾽ " [ν ᾿Ὶ ' ’ ἋἋ Ἁ 

βῆναι. εἰ δὲ ἅπαξ τὸ ἕτερον σφαλήσεται, ἢ τὸ ἐν 
Σάμῳ 1) ᾿κεῖνοι. οὐδὲ ὅτῳ διαλλαγήσεταί τις ἔτι 
ἔσεσϑαι. 

Παρῆσαν δὲ καὶ ᾿ἡργείων πρέσβεις, ἐπαγγελλό- ἀφικνοῦνται 
μενοι τᾷ ἐν τῇ Σάμῳ τῶν ᾿Αϑηναίων δήμῳ ὥστεῳ 
βοηϑεῖν᾽" 

εἰπών, ὅταν τις καλῇ, παρεῖναι, οὕτως ἀπέπεμπεν. 
μ᾿ ΄ " ὦ" τ Άϑ -» δ » ’ ᾿ 

ἀφίκοντο δὲ οἱ ᾿“ργεῖοι μετὰ τῶν [Π]αράλων, οὗ 
τότε ἐτάχϑησαν ἐν τῇ στρατιώτιδι νηὶ ὑπὸ τῶν 

Ἅ α' Υ Ψ ᾿ Ψ 9 Ξ 

τετραχοσίων περιπλεῖν Εὔβοιαν, καὶ ἄγοντες ᾿4ϑη- 
ναίων ἐς Πακεδαίμονα ἀπὸ τῶν τετρακοσίων [πεμπ-- 

θο, 

8. 6, χωλύειν ἴ(. θ4ι., κωλύει Δυρ, Ρα], ἀ55. δὴ. οἱ ποη- 
ΠΤ ἀθίθυίογθβ, αποα ἔογίαββθ Ρτοθᾶπᾶαπι. 

ἐκέλευεν ἀπαλλάσσειν ΟἸΊΠ65. Ρυδοίον Ναύ, 
ὃ» ἧς ἢ κεῖνοι αϊ.; ἢ ἐκεῖνοι νὰ] ἢ ἐκεῖνο τϑιϊαυῖϊ. [ἰὰ οαηι 

ἈΡΒδοροβὶ ἢ ̓ κεῖνοι βϑδρίιϑ ΟΥδίονοβ Αἰοὶ, νοῦ Ιβοοῦ, Ψ' 86. 87, 
ΥΠΙ 115. Χ 50. Πεπιοβίῃ. ΧΥΤΙ 1718. Οἵ. ΒΕΚΚ. δὰ Ῥεπι ΤΥ 4, 1,900. 
848 Ρῆνγη. ἢ. 7. ϑοῃηρὶά. δὰ Ρ]αί, 1 ρ. 1584, Ὀιηᾶ. οἱ Βδιίογ, δὰ 
ἰβοογ, Ῥᾶη, 18. Βθηβεὶ, δὰ Αὐθορ. Ρ. 407 54. 

8.9. ᾿ϑηναῖον ΤΟ ΕΣ γαῖ. δύ 50Π0], (οἴ, α4η.} οπι. 
πεμπτοὺς Μ. 6κ. Βᾶ5. οἱ ἴῃ Ἰθπμπδίθ 50}0]., ὁπ. Ο,, πέμπουσι 

ΤΟΙ αἱ οὐ ροϑβί ᾿μ ΘΓ Θίδ [ἢ 61 50}|0], γράφεται πέμπουσι πρέσβεις. 
Ραιοὶ πεμπτούς, αὐἷρρε ηυοὰ ΠΟΨΙΟΙ πὶ 510 ν ΘΑ] ΠῚ, ἰπίθρρτο- 
ἰᾷπαὶ οἄπϑἃ δαάϊίαμη οἱ ὁχ ος πέμπουσι ἴαοίαπι 6558. 

8 6. τὴν βουλὴν «τοὺς σφᾶς αὐτούς --- πρὸς ἀλλή- 

δὲ καὶ ᾿Δργεί- 
ν πρέσβεις 

ὁ δὲ ᾿Δλκιβιάδης ἐπαινέσας αὐτοὺς καὶ μετὰ τῶν Πα- 
λων ἐς Σά- 

μον. 

πεντακοσίους. Βῖο ἡ βουλὴ λους. Οἵ, αἄι. Π 44, 4. 
οἵ πεντακόσιοι 586ρε ἃριᾷ 1)6- 8 8. δὲ καὶ. Καί γϑρίοῖώ 
ΠΊΟΒ1}}, οἱ Δ]108 Ογδίογοβ. Ηἴἰο δ 8 1. -- ὥστε. Οἵ, δᾶη. 1 
τοὺς πεντακοσίους Ρτγορίοῦ ορ-ὀ 49, 7. 119. ΝΠ 68, 8. -- εἰ- 
Ροβίϊαπι τοὺς τετρακοσίους δἀ- σμοο. δ θη.» 2 1515. ἸΝΙ 
ἀϊΐαπι εϑί, -- ἐς εὐτέλειάν 29, 1. 
τι ξυντέτμηται. Υἱά. «ἄῃ, 8. 9. τῶν Παράλων, οἱ 
ΠΠ01.8, τότε οοι. Νιά.74, “. -- ἄγοντες 

8 1. τάλλα... ἀντέχειν. Ἢ": πρέσβεις] ἄγοντες πρέ- 
ΟἿ, δάη. 08, 4. --- πρὸς... σβεις οἵτινες ἀπὸ τῶν τετρα- 
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τοὺς] πρέσβεις, Παισποδίαν καὶ ᾿ἀριστοφῶντα καὶ 
Μελησίαν, [οἱ] ἐπειδὴ ἐγένοντο πλέοντες κατ᾽ Ἶ4ρ-- 
γος, τοὺς μὲν πρέσβεις ξυλλαβόντες τοῖς ᾿Δργείοις 
παρέδοσαν ὡς τῶν οὐχ ἥκιστα καταλυσάντων τὸν 
δῆμον ὄντας. αὐτοὶ δὲ οὐκέτι ἐς τὰς ᾿᾿ϑήνας ἀφ- 
ίκοντο, ἀλλ᾽ ἄγοντες ἐκ τοῦ Ἴἤργους ἐς τὴν Σάμον 
τοὺς πρέσβεις ἀφικνοῦνται ἧπερ εἶχον τριήρει. 

ΤΡ Ρ ἑξῆς δύ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους Τισσαφέρνης, κατὰ 
ὧν κατα- “ τ τ: λιπὼν ἐς τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν ᾧ μάλιστα διά τὲ τἄλλα 

Ἄσπενδον πο- 
θεύξται, λόγῳ 
μὲν τὰς Φοι- 
νίσσας ναῦς 
ἄξων" αὐταί 
γει μέντοι οὐκ 

ἔρχονται. 
ὑπόνοιαι περὶ 

τούτον. 

καὶ διὰ τὴν ᾿Αλκιβιάδου κάϑοδον ἤχϑοντο αὐτῷ 
οἵ Πελοποννήσιοι ὡς φανερῶς ἤδη ἀττικίζοντι, 
βουλόμενος, ὡς ἐδόκει δή, ἀπολύεσϑαι πρὸς αὖ-- 
τοὺς τὰς διαβολάς, παρεσκευάζετο πορεύεσϑαι ἐπὶ 

τὰς Φοινίσσας ναῦς ἐς 'μσπενδον καὶ τὸν “έχαν 

ξυμπορεύεσϑαι ἐκέλευε" τῇ δὲ στρατιᾷ προστάξειν 
ἔφη Ταμὼν ἑαυτοῦ ὕπαρχον, ὥστε τροφὴν ἐν 

“Μαισπονδίαν Τί. Και. Απρο, ῬΑ]. Μ. Τ, Αἱ νἱά. δάη. 
Ιῃ ΟΡ πιῖβ ᾿ἰυῖὶβ ρυδϑίοῦ αι. Μιλησίαν, 5᾽σαῦ ΤΠπονγ 1465 

Ῥουὶο 15. δνθυβαγίθ ἀρὰ Μᾶγο6]}, 28 ΜΙθϑίαθ ΠΠ1π8. ἀρ ρο ]δίαν. Κ'ϑὰ 
οἵ, 101 δά. 

Οαρ. 87. 8 1. διὰ οπὶ. ΟΠΊΠ65 Ῥγδθίο αὶ, ΒΘροι πὶ Ρτδο- 
ῬΟΒ᾽ ΠΟ ἢ ΘΠ. ἀαδπαιδηι Π0ῃ ἤδοϊ(αὺ (οἵ, 18, 1), σοτητηθπᾶϑι ἰδηιθη τὲ--- 
καί ΡΑΡ Ια] γιιπι ΘΟ] οοδ 10. 

Ργο δή Ατρ. Ρα]. δεῖ, αι. οἵι 
ΠΙ| 10, 6. ὙἹ 80, Ι, 

Ζή ναϊεϑὺ βοϊοοῦ, ΟἿ, δάη. 

κποσίων ἀπεστάλησαν ἐς Δακε- 

δαίμονα. ὅ.Π0}. -- ήαισπο- 
δίέαν. ΟἿ, ὟἹ 10ὅ, 2. --- 4ρε- 
στοφῶντα. ΥἹὰ. ΒαΠηκ, Ηϊβ, 
ΟΥ, οὐαί. ατ. Ρ. 12 οὐ ἈΝ 8. 8π). 
Απὶ, τὶ Τρ. 687 54. εἱ Ρ. 888 54. 
Βεοὰ οἵ, οἰἴατιη Ὀίαγη. 580}0]. ἃ, 
1888 ρ. 458... Ηεγι]. θὲ Αὐἰβίο- 
Ῥῃοπία Αζϑηϊαπβὶ αἰχουπηῦ ὅ16- 
γ615: ἘΠ5ῖ ὅτ. ἢΡ.. 299᾽.8Π8- 
Βορῆπροῖ. (αυδοβί. ἀθ οτδί. Αι, 
Ῥ. 069 8344. οῃδοίον ἴπ ΡΏ1]Ο]. 
Ι Ρ. 188 58ᾳαβ. ϑεὰ Τῇῃαογ- 
ἀἸἰάθαμη ΑΖΘΠΙ θη 56ΠῚ 6556 πορηΐ 
ΛΝ δβίθσπη, Ηϊβί, ἰοαᾳιθηΐ. ὍἋΥ, 
8 468, 12 ρ. 844. Ῥιούβθη. ἰπ 
Οὐοπλπθηΐ. δηίϊαα, 5βιπά. ἃ. 1839 
Ρ. 807. 5΄ἴονθγβ 1]. ἃ, ῥ. 801, 16. 
Βομαρῖ, 1. ἃ. ρΡ. 192 54. -- [οἹ], 

απο 5Βοπηίθηιδα ΟΡ ΔἸ Π 6Τὴ ταγθαΐ, 
ἀεὶ, Β εἶβια, -- κα τ΄ Ἴργος, δὰ 
(ρα) ΑΥ̓ΡΟΒ,), υἵπ ἄδθη (ἴ6- 
τοϑϑογη υοπ Αγροβ. Μιὰ, ΨαΙοΚ. 
δα Ποτοαοί. ΠῚ 14.“ ( οΘ 61]. 

Οαρ. 87. 8 1. διὰ τε ταλλα, 
ῬτΓΟρΡ θυ τη ΡΟ ἀ6η1 οὐ ἔα 58πὶ πᾶνὶ- 
ππ| ΡΠ ΟΘΠἰββαυι πὶ ΤΟΙ βόϊ ΟΠ 6 ΠῚ. 
Οἰ. 718.-- πολύεσϑ' αι. Οἵ, ἀάη. 
Υ 64, 8. -- Ἄἄσπενδον. Οἵ. 
δάηῃ. 81, ὃ. -- Τ᾿ αμών. Οἵ, Χεη. 
ΑἼ80. 2, 21. 4, 2, θὲ δοοθῃηία 
νἱὰ, θοειιί, ἂ6 Αοο. ρΡ. 184. -- 
ἑαυτοῦ ὕπαρχον. Αὐτοῦ! 
ΟΥ̓Ϊ55118 νἱἀοίγ, ααΐα οἰαπὶ 81} 
δγδηΐ οἷὰβ ὕπαρχοι. ψιά. δάη, 
10, 8. -- ἐν ὅσω. Οἔ 8άη. 
1Π 28, 1. 

μ-- 
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3 ὅσῳ ἂν αὐτὸς ἀπῇ διδόναι. 
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λέγεται δὲ οὐ κατὰ 
ταὐτό, οὐδὲ ῥάδιον εἰδέναι τίνι γνώμῃ ,“παρῆλϑεν 
ἐς τὴν Ἴσπενδον καὶ παρελϑὼν οὐκ ἤγαγε τὰς 
ναῦς. ὅτι μὲν γὰρ αἱ Φοίνισσαι νῆες ἑπτὰ καὶ 

τεσσαράκοντα καὶ ἑκατὸν μέχρι ᾽“σπένδου ἀφίκοντο 
σαφές ἐστι διότι δὲ οὐκ ἦλθον πολλαχῇ εἰχάξεται" 
οἵ μὲν γὰρ ἵνα διατρίβῃ ἀπελθών, ὥσπερ καὶ δι- 
ἐνοήϑη. τὰ τῶν Πελοποννησίων (θοφὴν γοῦν οὐ- 
δὲν βέλτιον, ἀλλὰ καὶ χεῖρον ὁ αμώς, ὡ προσ- 
ἑτάχϑη, παρεῖχεν), οἱ δὲ ἵνα τοὺς Φοίνικας προ- 
αγαγὼν ἐς τὴν ΄Ἴσπενδον ἐκχρηματίσαιτο ἀφείς (καὶ 

8 2. ἦγε οπιηθβ ργϑείον Ὗί. ϑοᾷ δουγίβίαβ. οἱ ΡῈ 86. δρίίον 
δὲ εἱ ααΐὰ ρϑι]ο ροβί ἀθ ᾿ἰβάθῃν πανὶ Ἰορίταν οὐκ ἤλϑον. 

8 5. οὐ κατὰ ταὐτό, ποη 
ὁ οἀ ἐπὶ τη0 ἀ 0. 

8 ὃ. ἑπτὰ καὶ “τεσσαρά- 
κοντα καὶ ἑκατόν. ,Πεντή- 
κοντὰ καὶ ἑκατόν, αὖ ναϊο ΡΊαΐ, 
ΑΙο. [3ὅ,. ταΐπτιθ ΒΒ] ον. 1Ὸ- 
46η5.] Ηπᾶ5. ,,5ε.68 Ιδβοοῦ, 
ΧΥΙ 18 ποπηϊδὶ 90 παπηηετδί: 
φοπίνα ΠΙοᾶ, ΧἼΠ 86, ὅ (εἴ. 87, 4) 
μετεπέμψατο δὲ καὶ (ὁ Φαρ. 
ναάβαξος ; ἴἴα ΘΗΪΠῚ ΡΓῸ Τ᾽ 5βὰ- 
ΡίΘΡμ8. 50} }}}}) ἐκ Φοινίκης 
τριήρεις τριακοσίας, διαλογι- 
ξομενος ἀποστεῖλαι τοῖς Λακε- 
δαιμονίοις. Οπογαμπη π1}}} νο- 
ταπη νἱἀειαν,( Κυαθσ, δά. Ὀίοη. 
Ῥ. 860. .,Δαἅ. Δ 6586}. δὰ Βιοὰ. 
Ἰ, ο.“ἦ 6Ο6]]. --- οὗ μὲν γάρ. 
Εχ εἰκάζεται τορεοῖο εἰκάξουσι 
ν6] ϑϑοιπα πη 56Π}0], «λέγουσιν 
(αὐτὸν παρελϑεῖν ἐς τὴν ἼἌσπεν- 
δὸν καὶ παρελϑόντα οὐκ ἀγα- 
γεῖν τὰς ναῦς; ΠΆΠῚ 860, ΠΟ 
τὰς ναῦς μέχρι ᾿“σπένδου ἀφι- 
κέσϑαι 5ἴγη! δπάϊοπάα 6556 
ΔΡΡᾶγθ οΧχ 5θη.θ {18 ρῬτοχίπιο- 
ΤΠ ΘΗΠΠ ΓΙ ΔΙΟΓ στη οἱ ἃ 4), Οὐπὴ 
ΘΟΤΏΡΟΒ,Ἶ0Π6. νϑρθουιπι οἵ, Πορ,. 
Τδορι. ΝῚ Τὸ περὶ δὲ τοῦ α- 
νάτου διάφοροι. λέγονται λ6- 
γοι" οὗ μὲν γὰρ βοὸς πόδα 
φαγόντα χολερικῶς ληφϑῆναι 
καὶ ὧδε τελευτῆσαι“ οἵ δὲ 
οοῖ, Τὰς. Απη. 1 9 αἱ δρυὰ 

ῬδίΥΘΒ νινᾶ οἴ 5 γδ "16 6χ- 
ΤΟΙ] θα ἃνριθθδίατγνα; 
Ὦΐϊ ρἰοίατθ οὐρᾷ ρδιύδπηΐ 61ὴ 
«ον δὰ δτηγηᾶ Οἰν1]Π18 δοία ΠῚ, 
Οδίθγιιπι ἃ θ᾽ θυ ΐβαῖιθ παν ΠῚ ΠΟΠ 
δαἀποίαγα πη οὐρα ΑἸΟΙ δα] δα- 
βου θῖταν, ΟἿ, δάη. 88. ---- δέεα- 
τροίβη. ΟΠ ΒΥ 
16η4 6 (18 ΠῈ πητιαία πὶ ΟΥΔΙΙΟΠ 6 ΠῚ 
ἵνα διατρίβῃ εἰ ἵνα ἔχχρημα- 
τίσαιτο. ΟΕ ΟΠ 1 2 69. 
λον ς, ἐκχρηματίσαιτο 
ἀφείς, ,,Ν εγθαπ ἐχχρηματί- 
ξεσθϑαι Ππαρθοὶ οιίατη ΡοΪ]. ΤΥ 48. 
[Β15. 60. ἀϑπ| 6586 ΠΙ πο πὶ 58. 
αἀοοοὶ ΒΙοομί, Επαπιϊδίυη ατο- 
ΒΌΡΙ 05] ΟονίμτΠ. ἰϊὰ ἰαπᾶδι: ὁ 
δὲ χρηματίσαιτο ἀφείς, οἵ νοὺ- 
θὰ ΡτῸ ρϑυίοῖρίο οὐ δοηίνα 
ΡδυΓ ΟΡ  αΠΊ ΡΓῸ νΘΡΡθῸ 6556 ρι- 
ταῦ; ΠδΠῚ 46} 6558 δ0 51 Τῆμο, 
ἀϊχίϑβεὶ χφηματισάμενος ἄφηκε 
[ΡΥῸ 40 5αἰίθπὶ ἀφείη ἀθθεθαὶ 
ἀἴοουθ]. Ἐππὶ τθοίθ γθρυθπθηᾷῖι 
Θέθρ!, Απἰπηαᾶν. ἴῃ 110. 46 Ὁ 18]. 
Ρ. 3238, Ῥακ, [Ιηϊογργοίαγο: αὐ 
ΡΘουπἾΔ ΠῚ 6Χ 115 οχίοταα6- 
τεῦ, 51 ΘΠ ΞΙσδϑῦΣ ἰς. δὶ 58] 
ΡΘαπαὶ ροϊοβίδίοπι ᾿85. ἴδ- 
Οοἰβϑεί, Οἱ, Μδιίῃ. αἵ. 8 551 
Ρ. 1290. ϑοηῃιθηιίδιη ἤᾶπο 6556 
ἀοοοί Αση., ΤΊΒΒΆΡ ἢ ΘΓ ΘΠ. ν Ο] 556 
ἃ Ρῃοθηϊοῖθβ, αυδηάοααυϊάοπὶ 
ΑΡθηάθηι ἀβαπ6 ργοά οι δββϑηΐ, 
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γὰρ ὡς αὐτοῖς οὐδὲν ἔμελλε χρήσεσϑαι), ἄλλοι ὁ᾽ 
ὡς καταβοῆς ἕνεχα τῆς ἐς Πακεδαίμονα, τοῦ λέγε-- 
σϑαι ὡς οὐκ ἀδικεῖ, ἀλλὰ καὶ σαφῶς οἴχεται ἐπὶ 
τὰς ναῦς ἀληϑῶς πεπληρωμένας᾽ ἐμοὶ μέντοι δοκεῖ 
σαφέστατον εἶναι διατριβῆς ἕνεκα καὶ ἀνοκωχῆς 
τῶν ᾿Ελληνικῶν τὸ ναυτικὸν οὐκ ἀγαγεῖν, φϑορᾶς 
μέν, ἐν ὅσῳ παρήξει ἐκεῖσε καὶ διέμελλεν, ἀνισώσεως 
δέ. ὅπως μηδετέρους προσϑέμενος ἰσχυροτέρους 
ποιήσῃ. ἐπεί, εἴ γε ἐβουλήϑη, διαπολεμῆσαι (ἂν 

8. 8, τὴν Πακεδαίμονα δαί., “ακπεδαιμονέους (ΟἹ. εῃ. 
τῷ λέγεσθαι ΠΣ 5 ΠῚ: γέῃ, τὸ λέγεσθαι τοϊῖαυ!, Βουῖρ- 

βίτηιβ τοῦ λέγεσθαι. 
Οἷς, δάη. 

8.4. 
,γαγεῖν 

οὐκάταγειν ψαι. 

τριβῆς ΟΠΊΠ65 ρΓδοίθυ Κ᾽ αὖ. 

Νπιὶ Ὑϑαυϊν αν ΔρΡΟΒΙο δὰ καταβοῆς. 

Οἵ, δάη. 

μηδετέροις αι. Μ. δοάεπι νἱτο ἀἰᾳ ας Ῥᾷ0]0 ροϑί ἐἰσχυροτέροις 
γαί. 
᾿Ἰαποίδτη πορϑιίῖοη θη) ΠΘαυΪί. 
Ῥουιϊηθδί, βϑηίθηϊα [|αρὶταί, 

ΟΥ̓ΘΑῚΪ 56 Υ]0 56 ΤῈΠῚ δρθΓ6, ὑΐ, 5] 
ἀοπηαπὶ τοάθαπμάϊ ροίοβϑίαβ δἰ] 
[φοία οβϑϑί, πα ποθυθηίαν δα ρσδη- 
ἀϊογοὴ ρθοπηΐϊδη] ΟΠδυ θη 81, 
αυδπὶ 50  νἰβϑθηΐ, δὶ ἰοπρῖιβ 80 
ἜΣ βρβοίδιϊοηε ΜΠ 86 αὐνιίϑθθηι, 
- καὶ γὰρ ὡς. . χρήσε- 
σε, 11: ΟΡ π δ πὶ ΕΥΝΘ ΤΏ ΒΙΪ 
6085 ἀϑρεηάυμι 8646 ΡΓο- 
ἀκ Γαιαίθ ης  ΡΙΟΡΣ, Ὑ6] 
510) Ὁ ὉΤῈ Β 118 ΠΟ δτδί. 
θε καὶ ὥς Ῥϑυιὶο} 5. οἵ, δάῃ. 
1, 2. Αἀ ϑεπίθηϊζδε ΘΟΠΘΧῸΠΊ 
ταϊπὰβ δρίαηι νἀδίαν αποα Κυπορ, 
(δια, Ηἰβύ. ΠΡ. 282) ἱπίεγρτγε- 
ἰαίαῦ: οὐϊατηϑὶ ρϑθοιυπΐᾶ8 ἃ 
Ῥπῃποδθπίοϊθαβ πΟη δορσοθρὶβΒ- 
56. ΔΠαν ατθρου. ον. Ῥ: 16. 
-- ὡς καταβοῆς ἕ ἕνεκα τῆς 
ἐς Δ. 561}. παρῆλϑεν ἐς Ἄσπεν- 
δον κ. τ. λ., ἃὕὐὖ ἔατη ἃ τοὶ 3866 - 
ἀἃ ΘἸη Οἢ ΘΠ) ῬΘΥΥ ΘΠἾ τοί, ΘΕΠῚ 
Αβρϑπάσιη. νθηΐβϑθ, ΘΔ] ΠῚ 
καταβοή τὶς ποπ οἰ πιΐ ἢ 8 610 - 
ἢ ΕΠ; σοηνιοϊα πὶ 5ιρηϊῇσαγα 

ἕνεκα οϑβίθηαϊι ποτα τίτη: ΠΟΠ 
δ Βδτ βρη  ΠοΔη5. ϑ᾽ τ Π6ν κα- 
ταβόησις ἰεοῖταν ἀρᾷ Αὐίθμμϊά. 
Ι 24, Ἐχριϊοδηαὶ οαιβα δα κατα- 

Νὰπὶ ἀδίϊνιι5 δὰ ὈΓΟρία5 προσϑέμενος γΘίουὶ ΡγΟρίον. οοη- 
Εὰ δηΐϊπὶ αὐ δὰ βοϊυπιὶ ἐσχ. ποιήσῃ 

Οδίογαμη οἵ. δάῃ. 

βοῆς ἃρροβίίαπι οδϑέ τοῦ λέγε- 
σϑαι κ. τ. λ. 

8 4, διατριβῆς ἕνεκα. 
Ιη τοὶ βαρ! οαίΐοπα ἰπΐτα φϑορᾶς 
ψοσΆθ.}] 0 αἰϊύαγ. Β᾽σ πη Π οδίαν ἰρὶ- 
τὰν αὖ (068 Ονδθθουμπι) αἰξεῖδ- 
τοῖ, Οἴμὰμ εβοᾶεθπὶ βϑθηβὰ 8 8 
ψΘΥΡ ΠῚ διατρέβειν ρτϑθοοββίῃ, -- 
ἀνοκωχῆς. Ὅς ἢᾶο νοσθ οἵ, 
δάη. 1 40, 4. 10΄ 117, 1, Βεοπα 
"τω Ρονίαϑ: ΒΌΒΡΘηΒ8ᾶ 5648 6 
ἰοηδγού (165 ἀτγδθοογμηι[)ς: 
αὰδ6 ποίϊΪο 6χΧ νἱ ποῦἂθ εἰ 
ἰονρνουβαίϊοηἶβ ἴδοιθ. ρτοὸ- 
αἰ. Ιηΐὰ ἀνισώσεως νορδῦυ]ο 
γϑαάϊίαν. ἘΒδβροπάοσα (ἰδ) !ῖοο 
δαϊαποεηιεπέ οἰ ἰνδηβ᾽δίι πη 6556 
8 γ6 πδυίοα, ἴῃ 48 ἀνοχωχεύειν 
ἀἰοαίιν, δα ποίει Ὀ1α. --- ἐκεῖσε] 
ἤγουν εἰς τὴν ἄσπενδον. 8610]. 
-- προσθέμενος. 6 νεῦροὸ 
οἵ, δάη. ΠΠ|Ι. 11, 4, ἀθ 5Βυηίαχὶ 
Μαιῃ. αν. 8 428 ἃ εὐ δάη. ΥἹ 
81, ὃ. --Ἐ ἐπεὶ... ἐνδοια- 
στῶς. ΟἸϊπιὶ σομπηᾶ͵ ΡΟμΘθδίμν 
Ροβί διαποῖλ. ,.»ἈΑἌ0ν. αἀἰδιάπρι: 
ἐπεί, εἴ γὲ ἔβουλήϑη, δια- 
πολεμῆσαι ἐπιφανὲς δήπου οὐκ 
ἐνδι, ᾿. 6. ἐπεὶ δήπου ἐπιφ. 
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ἐπιφανεὶς δήπου οὐκ ἐνδοιαστῶς᾽ κομίσας γὰρ ἂν 
“Ἱακεδαιμονίοις τὴν νίκην κατὰ τὸ εἰχὸς ἔδωκεν, 
οἵ γε καὶ ἐν τῷ παρόντι ἀντιπάλως μᾶλλον ἢ ὑπο- 
δεεστέρως τῷ ναυτικῷ ἀνθώρμουν. κχαταφωρᾷ δὲ 

’ Ἁ [4] ΕΥ [ἀ 9 ,ὔ ν 

ιαλιστα και ἿΝ εἰπὲ προφασιν ου κομίσας τὰς 

ναῦς. ἔφη γὰρ αὐτὰς ἐλάσσους ἢ ὅσας βασιλεὺς 

ἔταξε ξυλλεγῆναι" ὃ δὲ χάριν ἂν δήπου ἐν τούτῳ 

περιφανὲς Ναῖ. γρ. τη.) περὶ ἐπιφανὲς Τι, Αὐρς. 4855. Πυρᾷ, 
Ἐς: οι πέρι ἐπιφανὲς Μ., βοὰ περὶ, αιοὰ οχ αἰίθτα Βουρίανα περε- 
φανὲς τοπηδηβῖί, ἴῃ 855. εὐ Απρ. οδης6}}18. πο] βτιπι, ἴῃ [πσά, 
Ραηοῦ5 ποιδίμπη; ἐπιφανὲς τοῖς αἱ, Παΐὰβ βουὶρίανγδο Ιτδτ 
περιφανὲς ἐχρ ϊαιο οβῖ, Νᾷπι ἐπιφανής ρ]ογαπιαιθ οδὲ ο0Π- 
βρίσασπβ (Ὁ 10, 2. ΥἹ 90, 2) δυϊ αὐξλονι {1 195. 5. 2... 
ΡΓῸΟ σαφής ἰδ ὴ ἰθοὶταν δἰ [8 πὶ Ι 21, 

ἐγγυαστῶς πηθηάοβο ἴκ. γαί. ὍΣ ῬᾺΪ. ἝΞ. 

8 ὅ. καταφωρᾷ ΡᾺ], Ῥγ, πίδη, εἰ Μ. ϑδάθηιαιθ οοηϊθοίατα ἔαὶι 
νἰγὶ ἀοοιῖ, ααἱ ΠΌΚΟΓΟ αἰνουβιταίθπι βου ρίαταθ 6 Βθρ. ἜΧΟΘΡρ51 , Ρ Ὸ- 
θαίᾶ ἃ τορο μου ἴθιιδ, καταφωρᾶν ἴτ, Απρ. Ολ55., καταφορᾶν Μί. 
ἡ νη κατάφωρος ΟΙ. νεη. Ο, Ἐν σοὺ, 10., καταφορὰ Μίπα., 
φθορὰ ναϊσο, ΟΥἉ, δά, 

ἐστὶν. οὐκ ἐνδοιαστῶς διαπολ. 
ἂν αὐτόν, εἴ γε ἐβουλ."" Β66Κ. 
ϑοὰ δἰο ἄν δρύθάενε ἀθθοὶ οἱ ἐπι- 
φανές ἐστι δήπου οὐκ ἐνδοιασ- 
τῶς ῬΥΟΡΓΕΓ πα} 6 τὴ ν Θγθογ ΠῚ 8 - 
ἀπ ἀδιἴᾶτη αἰ Βρ!1οθὲ. 9 ]Π6 56 ἐπεί, 
εἴ γὲ ἐβουλήϑη, διαπολεμῆσαι 
ἂν ἐπιφανές γεὶ ροίϊι [αἱ νἱά. 
54.] περιφανές... Πἃ Πὶ ΘΠ, 
βῖ νοϊυϊδδοῖ, 6110 Εἰ ἢ 6 πὶ 
ἔπι ο5ἴτα Γὰ πὶ ἔαϊ556 οἰίτᾶ 
ἀπδίπη ενϊά θη 68..." ΠΟ Γ., 
ααἱ ἄν τϑοίς δἀαϊαϊε, ᾿μαι]ο τὴ 
Ὁ πη πἰϊατη ΠἰΤῚ 5 Ἰπἀ α]ρδπίον 
τοϊονανῖι. ΚυπΘΡῸΥ ῥτγοθαία ἢ εἶ5- 
ΕΙῚ Θοπί οοἰπΡᾶ ἐπιφανείς ἀδ] ουὶ 
γαρ δυάδοῖιβ ναὶ ἃ κομίσας οὐ- 
ἀἸθὴ5 δροάοβίη. 2, ΑΔ Π 1115 Θ 6 - 
ἀδι!οηῖθῈ5 οἰ ΚῚὶ εὐ Πορθιοὶ βονὶ- 
Ὀοηάστῃ εβὺ: ἐπεί, εἴ γε ἐβου- 
λήϑη, διαπολεμῆσαι ἂν ἐπι- 
φανεὶς δήπου οὐκ ἐνδοιαστῶς" 
χομίσας γὰρ κ. τ. Δ. [η δ]τθγᾶ 
Ῥανίθ βθῃίθηιϊαε ἐπεί δια- 
πολεμῆσαι ἂν ἐπιφανείς) δὰ- 
αἰτὰν ἰδηίτη δοκεῖ, ποη σαφέ- 
στατον εἶναι.“ Μαεαᾶν. Αἀν, 
οὐ. 1 Ρ. 838454ᾳ. έεγία ἰρὶιαγ: 
"8 Π1], δὶ αυἰάετη νο] 55 6ΐ, 

μκατα- 

παπᾶ ἀπθῖο ρτγοΐθοίο ΘπΠ1, 
δα ΠΔ ΒΌρΘΥν ΘηΪ55 οὐ (ο, 42, 8), 
ἀφ 6 ΘΙ] αἰανα πὶ ἔμ᾽ 556. --- 
ἀντιπάλως δπανοιθίαπ Ποο 
ἀη0 Ιἰοοο Το, ἰερὶ δἀηοίδι 
Κυιθο, 

8 ὅ. καταφωρᾷ ... 5[ν|- 
δ4186] Αὐτ. οἱ [μὲν. Ῥγδοἔθγιηι 
καταφωρᾷ, ἩΕΠΘΣ ἐλέγχει αὐτόν, 
56}. τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ, ἡ πρό- 
φασις ἣν εἶπεν οὐ κομίσας. τς 

Βοοκ. οἶθσε καταφωρᾷ (νεὶ 
κατάφωρος): ἴῃ ἀϊοῖϊο ἀὰίδπὶ 
48 Πὶ πα ΧὶΠΊ6 δϑί οδιιβᾶ, 
αυδῆ [ἰηχὶΐ, αἀὰᾶτθ ποῆ 
ΟἸα 558 ΠῚ ΒΘΟῸΠῚ αὐΐι 1556. 
6 οοπδίγιηοιίίοηθς ἣν εἶπε πρό- 
φασιν νὶά. Μοηκ. δὰ ΑἸοοβί. 860. 
ΤΠπας, ΤΥ 8ὅ, 6.“ οῦν. Κατα- 
φωρᾶν γΘΡΡῈ ΠῚ ᾿ἰρϑῖηιι8. ἴηι 1 
82, 1. -- χάριν ἂν... ἔσχ εν. 
Οἱ Ἕπτ. Ηθο. 880: ἣ τῶν ἐν 
εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασμάτων 
χάριν τίν᾽ ἕξει παῖς ἐμή, κεί- 
νῆς δ᾽ ἐγώ; Οοπιρᾶγεοβ οὐϊδπι 
δέκην ἔχειν, Ροθπδηὶ μά θ 6 τα, 
ἵν. 6. δοοορ 556, αἰτίαν ἔχειν, 
νος, ἐν αἰτίᾳ εἶναι, 5ἰπι}}18. 
Ἂν ἔσχεν δυίθπι βοηδηΐ ἰηἶν15- 



116 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Θ, πξ΄--πϑ'. 

(ἰείζῳ ἔτι ἔσχεν, οὔτε ἀναλώσας πολλὰ τῶν βασι- 
λέως, τά τὲ αὐτὰ ἀπ᾽ ἐλασσόνων πράξας. ἐς δ᾽ οὖν ὁ 
τὴν Ἴφσπενδον ἧτινι δὴ γνώμῃ ὁ Τισσαφέρνης 
ἀφικνεῖται καὶ τοῖς Φοίνιξι ξυγγίγνεται" καὶ οἵ 
Πελοποννήσιοι ἔπευψαν ὡς ἐπὶ τὰς ναῦς κελεύ- 
σαντος αὐτοῦ Φίλιππον ἄνδρα Δακχεδαιμόνιον δύο 
τριήρεσιν. 

τς μά γε 88, ᾿ἡλκιβιάδης δὲ ἐπειδὴ καὶ τὸν Τισσαφέρνη 
ΕΞ οἱ Καν ἤσϑετο παριόντα ἐπὶ τῆς ᾿Δσπένδου, ἔπλει καὶ αὖ- 
τυ πῖοῦε τὸς λαβὼν τρεῖς καὶ δέκα ναῦς, ὑποσχόμενος τοῖς 

᾿ ἐν τῇ Σάμῳ ἀσφαλῆ καὶ μεγάλην χάριν (ἢ γὰρ αὖ- 
τὸς ἄξειν ᾿4ϑηναίοις τὰς Φοινίσσας ναῦς ἢ 11ε:-- 
λοποννησίοις γε κωλύσειν ἐλϑεῖν), εἰδώς, ὡς εἰχός, 
ἐκ πλείονος τὴν Τισσαφέρνους γνώμην. ὅτι οὐκ 
ἄξειν ἔμελλε, καὶ βουλόμενος αὐτὸν τοῖς Π|΄ελοπον-- 
νησίοις ἐς τὴν ἑαυτοῦ καὶ ᾿ϑηναίων φιλίαν ὡς 

μάλιστα διαβάλλειν, ὅπως μᾶλλον δι᾿ αὐτὸ σφίσιν 
ἀναγκάζοιτο προσχωρεῖν. καὶ ὃ μὲν ἄρας εὐϑὺ τῆς 
Φασήλιδος καὶ Καύνου ἄνω τὸν πλοῦν ἐποιεῖτο. 

ΟΡ. 88, τρεϊσκαέδεκα Υ αἴ., ὁδίον τρισκαίδεκα. 
ἐς, τὴν αὐτοῦ ΟΠΊΠ65. ΡΓΔΘίο Καί. Τ. 
δι᾿ αὐτὸν Ναϊ. 
Φασηλίδος ἴπ αἰΐψαοι ΠΡ115. Οἷ, Ηονοαίδη. 1 Ρ. 91. 

ἐλϑιεῖν. Ἦος δὰπὶ εἴεοῖββο δἵ- 
Βνγιηαὺ Ιβοοῦ, ΧΑ 20, Οἱ, ἰπΐνγϑ 
108, 1.  ιοᾶ. ΧΠῚ 87, 4, ΡΙαι, 
]. ἀ. --ἰς τὴν αὑτοῦ... δια- 
βάλλειν. .»» ΝΟΠΊΘη ΘΠ ΡΓδ6- 
Ροβίεοιθ. εἰς δαϊαποίππι γοΡθῚ5 
διαβάλλειν, λοιδορεῖν 51 ΠΉ]}6πι- 
46 νἱπὶ Παυθηιθιι85. ποίδύ. ΓΘΙΠ, 
αυδ8 Διο ἰπν ἴδηι ἴδοονθ, νοὶ 
νἰπὶ αἰϊαάνο απἰά, αποὰ δἰ ϊοαϊ 
ΘΧΡΡΟΌΓΑΥΐ Ροίββί. Οε, Ηεροάίδῃ. 
ΙΝ.12 εἰς ἀνανδρίαν καὶ ϑή- 

560 (δ᾽ ποῃ ἰδηιπηάθπὶ πανὶ απ 
φ0]]6 6 1586). -- τά τε αὐτὰ 
ἀπ᾽ ἐλασσόνων πράξας. 
».14 εδὲ ἐλάσσονι δαπάνῃ. ΟἿ. 
Ανήβίοριι. ΡΙαι, 817 ἐγώ σοι 

. τοῦτ᾽ ἀπὸ σμικροῦ πάνυ ἐθέ- 
λω διαπρᾶξαι, Βᾳὰ, δ88 ὃς 
ἀπὸ σμικρᾶς "δαπάνης ὑμᾶς 
ἀριστίζων ἀπέπεμπεν, Ὑπιο. 
11 86, 2. 92, 1.“ θα. Οὗ, Ηεια- 
βίθυιῃ, δὰ Τιποὶ. ΟΠαγ. 4, Μαίῃ, 
αΥν. 8 896 δάῃ. 2. 

8. 6. δ᾽ οὖν ροβὶ ἀϊστεββίο- λείαν νόσον διαβάλλειν, ΡΙαΐ. 
ἤθπ. Οἱ, άπ. 1 8, 4. ὙΠ ὅ9, δρορβίμορτη. Ρ. 806 [ρ. 89 Παμι,]} 
1. - ὡς ἐπὶ πὴ Σ ναῦς, τ λοιδορηϑ εὶς ὑπό, τινος εἰς τὴν 
6. Ραϊδηΐθβ 56 πϊτῖ6 ΓΘ 6 ΠῚ 
δα πᾶγν68 (ἈἘ ΘΕΒΘΟΘΘΕΘ Οὗ 
Μαίῃ. ἀν. ὃ 628. 

Οαρ. 58. ἔπλει καὶ αὖ- 
τος. ΟἿ ΡΙαΐ,  ΑἸο. 96. τ ἘΠΡΕΙ 
λοποννησίοις...κωλυσειν 

δυσωδίαν τοῦ στόματος. Επ 1014. 
Ρ. 827 [ρ. 118] πρὸς ἁρμόδιον 
εἰς δυσγένειαν αὐτῷ λοιδορού- 
μενον ἔφη.“ θυ κ. ΟΥ δάμη. 
ν γτῦ, 8. -- σφέσιν, Αἰπεη- 
Ἰδηβίθαθι: τς ὐὐ πκαν " μὲν 
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89, Οἱ ὁ᾽ ἐκ τῆς Σάμου ἀπὸ τῶν τετρακο- ας μ-..- 
σίων πεμφϑέντες πρέσβεις ἐπειδὴ ἀφικόμενοι ἐς ὧν ἡγεμόνες 
τὰς ̓ ϑήνας ἀπήγγειλαν τὰ παρὰ τοῦ ᾿ἡλκιβιάδου, τοι Θήρας 
ὡς κελεύει τε ἀντέχειν καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι τοῖς ᾿ἡριστοχρά- 

πολεμίοις. ἐλπίδας τε ὅτι πολλὰς ἔχει κἀκείνοις τὸ την ΔΈ ΘΤεῚ 

στράτευμα διαλλάξειν καὶ Πελοποννησίων περιέσε-- πο τς 

σϑαι, ἀχϑομένους καὶ πρότερον τοὺς πολλοὺς τῶναϊτίαι τούτου. 
μετεχόντων τῆς ὀλιγαρχίας καὶ ἡδέως ἂν ἀπαλλα- 
γέντας πῃ ἀσφαλῶς τοῦ πράγματος πολλῷ δὴ μᾶλ- 
λον ἐπέρρωσαν. καὶ ξυνίσταντό τὲ ἤδη καὶ τὰ 
πράγματα διεμέμφοντο ἔχοντες ἡγεμόνας τῶν πάνυ 
[στρατηγῶν] τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ χαὶ ἐν ἀρχαῖς ὄν-- 
τῶν, οἷον Θηραμένη τὲ τὸν “Ἄγνωνος καὶ Ἴριστο- 
χράτη τὸν Σκχελίου καὶ ἄλλους. οἵ μετέσχον «ὲν 

Ολρ. 89, 81. καὶ κακείνοις δ αϊ, 
τοὺς πολλοὺς καὶ πρότερον Ναϊ. 

8... Σίεκξ, ναΐ.: 
Ιη5ογ. Αἰ. 1 ἢ. 418. 

; Σικελλίου, Σικελίου, Σκελλίου τεϊϊαιϊ. Οἵ, 

εὐϑὺ ... ἐποιεῖτο. ,Ἰπάϊοαι δάμη, 86, 8. -- ἀχϑομένους 
ΑἸοΙθ δά θη, οἵιπὶ ϑ'8Π10 50] ν᾽556ῖ, 
ΘΕΓΒΙ ΠῚ τϑοία δα Πππὶ δίαιθ πὰ 8 
ῬΒΑβοιϊάθιη ἀϊγοχῖββθ, τὸ Αβρθη- 
ἄσπὶ ἰοπογοί. [Ετϑηΐπὶ ἄνω ἃ ἰοῦ 
δὰ τηᾶγα ἰγδηβίδίι πη οϑί Οὐ 16} - 
16 πὶ, ἷ. 6. Αβρθῃηάμτμῃη, ν ΘΥΒ51|5]. 
Ουδπαπδιὴ πα ἢΪ ΠΟῺ ἂρρϑγεδῖ, οαὉ, 

οὐπὶ ΡΠ ΒΘ ἀθπὶ αἰιῖπσογα ΗΪβὶ 
Οδυπππὶ ῬΥΓδοίθγνθοίιβ ΠῸΠ ρΡοί- 
ποεῖ, Τηπογάϊάθ5 ΡΠ ] θη 
δηΐθ Οδυπηπὶ ροποῦθ νο]οεῖί, 
θΚ, Ραυῖίον ἴηνοῦβο οτάϊπο ἰοὸ- 
ΦΟΓΌΠῚ ΒΟ ρ5ἰ! 108, 1 κατέπλευσε 
δὲ. . ἀπὸ τῆς Καύνου καὶ Φα- 
σήλιδος ἐς τὴν Σάμον, 408 ἠδ 
γα οἵ, δάη. ὙΙ 72, 1. θὲ εὐϑύ 
Οαπὶ σαποῖ, ἰμποῖο ᾿ο Κυαθρ. τ, 
ὃ 47, 29 δάη. 1. ἢ ΡΠιδβϑι 6 
νἱὰ, δάη. 11 69, 1. 

Οάρ. 89. 81. Οἵ εὐν πρέ- 
σβεις. Νοη ἰυππσοηάπιη δϑὶ ἐκ 
τῆς Σάμου πεμῳϑέντες, ΕΝ 
βισηἰ Ποδηΐαν ἀυδαάνὶ σεπίογ απ ἰ6- 
σαὶ ϑδιη0. αἰπλῖδϑὶ οὐ γοαριιηίθβ. 
Οἱ. 86, 6. -- τὰ παρὰ τοῦ 
Α41κ. νιὰ. 86, 7. --- ὅτε. Οἵ, 

ΤΗυογ ϊαϊς ΥΟἹ. ΤΥ. β56οῖ. ΤΙ. 

καὶ πρότερον. (δι585 τοὶ οχ- 
ΡΙΐοατα βδίυάοι. Τηΐτνν, Ηΐβι. ΤΥ 
Ρ. 62 54. 

823. τῶν πάνυ κ.τ, λ., σα ΠῚ 
ἄσοοβ Παθουύθηῦ οχ ρυϑϑβίδηῃ - 
εἰββίτηϊβ ΘΟΡῸ ΠῚ, αυἱ ρΡ8ι- 
ΘΟΥΓαΠῚ ἱπροῦὶὶ ρῥδγιϊοὶρθ5 
οὐδηί οὐ πιὰ αἱ βίγαςί. θὰ5 ἔπη - 
Βεορδηύαν. Πααὰθ ποη 50]1πὶ 
τῶν πάνυ, 568 εἰἶαπι τῶν. 
ὄντων φοποιϊΐνιιβ Ρανε εἶν 8. δβϑί. 
ΘΕ; ιν τοῖς πάνυ τῶν στρα- 
τιωτῶν ἰθίᾳιθα δάπ, ὅυπὶ Αὐὶ- 
βίοογαίθβ πῸ} ἔπονὶὶ στρατηγός, 
βορὰ ταξέαρχος (92, 4), ΤῇυοΥ- 
ἀἰα 5 νϑγθὶ5. θα πη θη ἀππὴ οϑί στρα- 
τηγῶν, ααοα οὐϊδπὶ αἰϊα 46 οαιβἃ 
ἱπρ ον ππὶ ΟἸΆΒΒΘΠΟ Υἰβιιπὶ δϑί, 
ΤΔ6πὶ δἰΐδιη καί δηῖθ ἐν ἀρχαῖς 
46}... σαἶπ5. τοὶ π]}Π]ὰπ ν᾽ 6 Πη118 
πθοοββίίαιθηι, ΝΊΒΙ ργοἤοῖτιν ΒΘΚΚ. 
οοπἰδοίατα τῶν πάνυ στρατη- 
γούντων ἐν τῇ ὁλ. -- Θηρα- 
μένη. Οἵ, δάῃ. 68, 4. -- '4ρι- 
στοπράτη τὸν Σκελίου. 
γιά. γχ8. ΧΠΠ 06. ,,Ιά θην δϑί, ουϊ8 
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ἐν τοῖς πρῶτοι τῶν πραγμάτων, φοβούμενοι δ΄, 
ὡς ἔφασαν, τὸ τὲ ἐν τῇ Σάμῳ ,στράτευμα καὶ τὸν 
᾿Δλκιβιάδην σπουδῇ πάνυ. τούς τὲ ἐς τὴν Δακε- 

ἐν τοῖς πρώτοις δαὶ., ἐν πρώτοις τοἸϊααϊ!. Ετηεπά. ΒΕκκ. Οἷ, 
8588: ΝΠ 10, 

φοβούμενοι ἀδεῶς ἱπορίε ἴτ. Τὰν, Ῥα]. Αὐρ, Δ. Βα58. 
οὔς τε Ο., τε οπι. γαῖ, οὐ Τποπι. Μᾶς. ἴῃ πρεσβεύω. Οὗ, δάη. 

τη ΘΟ η 6 πὶ ἰηΐοτί χρη, ΗΪϊβί. τυ, 
ΓΙ. ΟΕ ΣΟΥ Ὁ ΡΟ Υ  ΘΠΠῚ 
ααϊηαπα 41115. ἀπο θ5 δοίϊοπα 118 
ἰαηιοβα, απᾶθ ροβύ ραρσηᾶπιὶ δὰ 
Αὐρίημπβαβ ἴδοίατη ἰηβίϊαια δϑβί. 
Ηοπουῖῆοα οἷπ8 πιθηίϊο ἢ ἴῃ οτὰ- 
τἴοη 6 οοηίγα ὙΠΕοουΪ Πα π βουὶρίδ, 
α4ὰ86 ΡΙουππιατα ΠΘμ βίῃ ῊΪ αἰἰγὶ- 
θαΐϊταν [ΠΤ Ν1Π 617], ἰΐοπι ἴπ Αὐἱ- 
ΒΟΡΑν, 128 ΕΓ ΡΊαι. αοΥνο.472 8," ἢ 
Ατη. Ααά. 514}}0. δὰ Ρ]αι, !. ἃ. -- 
σπουδῇ πάνυ ἴονηγυαπι ΤΊνα- 
Οὐ ἀ1α] ἔνθα θη 155] Πδτ 6556) αἱ 
Ροϑί ψίοκθῃ. δὰ Ῥιδίαν, Εἰρἰϑβί, 
Ρ. ΧΥΠ ἀοοσαυϊΐϊββδοὶ ΑΝ οἱ, δὰ ἢ 6- 
π]Ο81}. Παρ. 521, αἀποιανὶν (06}]. 
Θεὰ ἴαϊβο ἰᾷ ἃ0 ἢΪ5. υἱυὶβ οὐ 80 
Ηδὶμα. δὰ Ρὶαί. Ρμιδράοη. 98 Ὁ 
αἸοίαπὶ οβύ; πᾶπ σπουδῇ δᾶνον- 
Β᾽ΔΙ Ιου Ῥοβίίαμη ρυϑθίθν πππὸ ἰο- 
οὐ οδχϑβίαί ἰδηίαπι ΠῚ 49, 4, οἱ 

αὐἰάοθπη αἰϊαὰ νἱ (οὰ πὶ ἔδ51Π8 - 
ι10π6). Οὐ πάνυ ΤΠποΥ 468 
ΡΥδοίου ἤπιηο ἸΟΟΌ ΠῚ Πτι5 4 18 ΠΔ 60Π- 
ἰαηχὶς, θὰ Ρ]αίο 1]. 1. δ οπιοβίῃ. 
ἢν 1.γ,. 811. δ αἂλ ἀρυα ΡΙαίο ποτα 
πάνυ σπουδῇ γαϊθηΐ ἃ ἃ πὶ ο ἃ α πὶ 
οαρίάε, βέιαϊ ο51551π|6, ἴΐα 
ἰνϊο δα ἐφοβοῦντο τεϊαία νἱἀθηίαν 
ΒΌΠΔΓΘ δἀιηοα πὶ Δ᾽ Δ ΟΥΪΓΘΓ, 
ν μη δ η{155ΐτὴ 6. Απ ΤΠπογαϊ- 
465 ΤΠογατηθηθ πη οδἰτιβαθ. ΒΟ οῖο5 
60. πιθίπι, 416 ΠῚ 5101 6558 αἰχϑυῖηΐ 
(ὡς ἔφασαν), αιδίθατι5 ΘΧθΡοϊἐὰ8 
ΘΆΤΉΪ νΟΥΒαΠ 5. οὐ ΑἸοΙ θ᾽ δα Ὶ5 γαῖϊο 
Πα θθαίαν, 56 ΓῖῸ ΔΙΓθοίο5 6556 αἴπυ- 
πηδὶῦ -- τούς τε ἐς τὴν Δα- 
κεδαίμονα πρεσβευομΞέ- 
νους. (υοάὰ νιυ]θὸ ροϑί πρεσβ. 
Ἰοοῖταν ἔπεμπον, 4 δᾷ οἱ μετέ- 
ὄχον μὲν “:.ὃ- φοβούμενοι δέ 
νύξ! Πδαβίαβ ἴῃ ἱπίθγρυ, δι, 
νΟΥΘη5 α αἱ Π 06 Υ ΡΥΪΤη05 4 π|- 
ἀθ γϑυατη ραυιϊοὶρ 65 ἴπο- 

γϑδηΐ, 564, αὐ αἰοθαπι, 460, 
ατιοά ποίου θηΐ, » 5 ἅΤῇ ἃ ΠῈ 
τηϊβίβϑοηί δά προ ἐς τὴν 
Σάμον οταῖεϊ Ρούαθυπηΐ π66 ἃ 
ΤΠΟΡΔΠΊ6Π6 οἰαβαιιθ 500115. 5018, 
504 4 αυδαν ρθη 15. νἱν 5 πονὶ- 
Τὴ 15 6Χ ὃ 1 Θϑιημηι ἰθσαίοβ Π|Ϊ5- 
8085 6556, 6; ἩΠῸᾺ 5ὶ [δουαπα ε556ΐ, 
ἔπεμπον Ν τοὺς ἀμφὶ Θηρα- 
μένη ΒρΘοία "5. ΠῸΝ Τθοίθ [πίον 

ν " 

πρεσβευομένους ει μὴ ... τὴν 
πόλιν ἸΠΈΟΓ ΡΟ ΠΘΓθίαν, ἀδηΐαιιο ἴῃ 
οὐ τὸ ἀπαλλ. πια]6 ργοοβάθιεί 
Β6.Π|0. Τὲ ἀεϊοίανιιβ οὐαύ. Αθ. 
Ῥοτίι5, οἱ ἰανθηΐ αί, οἱ ΤΠο- 
πὰ5 Μᾶρ, ψεγιπη ἔπεμπον οτη- 
Πἶη0 ΠΟ θθ6π6 δὰ ΤΠ ΘΥΔΙ ΘΠ ΘΠ. 
οἴαβαπθ 50.465 γοίθσίαν, 86 δὰ 
ὀλιγάρχας ΟΠΊΠ65 ΘΟΓΠΠΊΔ ΕΘ ΡΥ] - 
οἷρθβ ἀορϑῦ βρϑοίαγθ. Υἱά. 11, 8 
οι. 90, 1, Νὲο οχ {Πα βουϊρίατα 
γογθᾶ μή τι... τὴν πόλιν ΔΡ(ΔΠη 
56 ῃ ΘΠ 018 Π| ΡΥΔοθοη, Ῥτοὸ οὔ τό 
δα 6 ΠῚ οὕτω γάρ ἰεσεπάιπι 6ϑί, 
οἰβὶ γάρ ΘΧοΙ ἀἴ8858. ὩῸΠ Θδὺ Ῥγο- 
ὈΆΡ116. ΘΟΕ ον οὖς τε Ῥτο τούς 
τὸ τϑοορῖς, Οἱ αιοά Κυπθρον ΠῸΠ 
Ιεσαίοβ, 5684 605, ἃ ααΐθιι8 πηϊβϑὶ 
Θβϑϑηΐ ἰθρδίϊ, (θυγΟ 6 ΠῚ ἰηΐθοἶβ58 
ΟΡΡΟμΪδ, πῈ}}Π1ὰ8 πποπηθηὐ 6ϑ8, 
αποα, οἴππὶ Ρ6.' Ιθσαίοβ οαπὶ [,ἃ- 
οοἀδοπιο Π118 ἀΘ γθία, ΤΠΘΡΆΠΊ6- 
Π65 οἵ οἷτι5 5061] 58π6 αἰοὶ Ροίο- 
γταηί τοὺς πρεσβευομένους μή 
ΔΝ κακὸν δράσωσι τὴν πό- 
λιν (ἰ. 6. μὴ οἵ πρεσβευόμενοί 
τι. ««κ. δρ. τ. π.) ἀπηυΐδ5θ. 56 
ΕΟ» θίροὶ ἀποηϊα πῇ ΠΟΙΉΘΠ ΠΟΠ 
οϑὺ δααϊίαπη, ποθὴ ροββϑί ηἶβὶ δά 
ΤἼΘΥΔΙ ΘΠ ΘΙ οἰτιβαῖιθ ἃ ΠΊϊο08 δ} 
δα οχογοϊία πὶ ϑϑπλϊπ οὐ ΑἸοὶ- 
ΓΔ 46 ΠῚ, ΠΟΠ, αυοὰ τοααὶγῖαν, δὰ 
ὀλιγάρχας υηΐνοῖβοβ βρθοίδυθ. 
Οποοῖγοα ΠἰΌγΟ5. ΠΟΠΉα}108 οἱ ἢο- 
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ὑχιον , ’ “ἤῇ δαίμονα πρεσβευομένους [ἔπεμπον] μή τι ἄνευ 
τῶν πλειόνων καχὸν δράσωσι τὴν πόλιν, 

-»" Ψ 9 ᾿ Ε) " 

τοῦ ἄγαν ἐς ὀλίγους ἐλθεῖν, ἀπαλλαξείειν ἢ 

“ 

οὔτοι 
ἀλλὰ 

ἔπεμπον οπι. Μ. Τιρᾷ. Μοβαι, ἘΝ, 561101. ΟἿ᾽, δάη. 
δοάσειαν ΠΟΠ πρασετε ΔΕ 
οὐ τῶι γαῖ. θη. ΟΙ., ναὶ οὐ τὸ ριδεῖον. γρ. οὕτω πιᾶτρ. 

Παρὰ, οὕτω γὰρ τηᾶτρ. 10: ἰα Θπἴ πὶ Κ 4118, 
ΕΧ 50}0]. ἀπαλλάξειν εοαἀά, Ἐπιοπᾶ, 

ΡΊευβ. δα Μορι. ρ. 14. Οἵ, δάη. 
ἐς ὀλίγους οἰκεῖν Μ. "., 46 απο οἵ, Π 87, 1. 

Ὀτγϑοὶῖ ϑιβρίοϊοπθπὶ βθοιιὶ ἔπεμ- 
πον ὑποῖβ ἱποΙ πβἱπλὰ8β δὰ ὃχ ἰη- 
τερργοίδιίϊοπο πρεσβεύεσθαι νον] 
οΥίαπηι (84 πρεσβευομένους ΘΠ ΪΠῚ 
ἴδοι δα βουιθὶ Ροίεναὶ οἱ πρέσβεις 
ἔπεμπον) δ 80 118. δα απη, 
ααϊ νψϑγθιπὶ βηϊίαπι δὰ φοβού- 
μενοι δέ ἀεβιἀθγαῦθηΐ πθο τοὺς 
τε... πρεσβευομένους εἰ Ἰρϑιιπ 
ἃ φοβούμενοι Ρόπάεγο ἰηι6}1665:6- 
τϑηΐ. --- ἄνευ τῶν πλειόνων, 
ἰηνιία πιαΐονο οἷν ὶ α τὴ ΒΓ 6. 
- οὔτοι ἀπαλλαξείειν Ἀ, 
τ. 2. Θυοά ἴῃ οοαα, ἰοσϊίαν οὐ 
τὸ ἀπαλλάξειν ΘΟΥΓΙρ απὶ δ, 
Νπι, ΡΥΪΠΊΠΠῚ τὸ ἀπαλλάξειν, 
βῖνθ ῬΓῸ ποπλπδίϊνο ἰᾷ δοοὶρί πη 5 
Βῖνθ ῬΓῸ δοοιβαίϊνο, γ θυ] ΠῚ ΠΟῊ 
Παθοῖ, απὸ τοίογαιασ, ἢ οῖη4 8 
ΦαΟΘΙΪΔΠῚ ΠΡ Γᾶ 8.1 ΙΘΘἸΠΊ115 ἡδέως 
ἂν ἀπαλλαγέντας τοῦ πράγμα- 
τος (Ϊ. 6. τοῦ μετέχειν τῆς ὀλιγ- 
αἀρχίας), νοϑυϊβί πη} }] 6. δὲ ΤΠθον- 
ἀἸάθηλ ἢἶο ποῦ πόρᾶγα |Π105 ῥτο- 
ἴθ5805 6586 58 ΠΠθθυίϊ πθπη ἃ πἰ- 
τηΪ5. ῬϑῈΘΟΥΠῚ ἀοτηϊπδίίοπο οἴδθο- 
ἴᾳΓΟ5, 564 605 ρυοΐβββοβ 6588 88 
ΘΌΡΕΓΘ 80 || ἀοτηϊπϑίϊοπα ᾿106- 
ΡΑΥΪ, ΤΠαροπηάθπτη ᾿ἰσίτανῦ Ρας Δ Πλ15 
οὔτοι ἀπαλλαξείειν, απὸ νΘῦθῸ 
ΤῊ. ἀϑ115 651 1 96, 7 δἰυβαιθ ἰηίον- 
Ροϊαίου ΠΙ 84, 1. Νδηι Πδογθᾶβ 
αυϊάοπη ἔουβιίαη οἰϊᾶπὶ ἴῃ πορᾶἃ- 
τἰ0η6, αὰοἀ 4 ΡΓῸ απδατίρθη- 
5. ααϊπαιθ τη} ]ἶα οἰνϊατη γ6η1- 
ΡΟ] Ϊοα πὶ Δατηϊ Πἰβίγαγο ᾿πβϑ᾽ββθηΐ 
ΠΟ ν᾽ δα η τι ΠΟρᾶΓα ῬΟί 1556 56 
Π0}16 ἱπηρθυῖ πη ἃ ΠἾΠλΪ8 Ῥϑιοὶ5 
ἰθπουΐ, 564 1ὰ ᾿ρβὰπιὶ ργοἢι ον ἀ6- 
Βαονίηῖ, ϑ56α πὸ ἰάθο οὕτω, φιοά 
ΗἸον. ΜΌΘΙΙον βιιαβὶῖ, ρτὸ οὔ τὸ 

Οὗ δαη. 
ΑΡΡΘΒ6ἢ,,). ααθηὶ ᾿ἰδπααδὶ 

Αἱ νἀ δάῃ. 

Βουῖθα5, ργομίθοι ἀλλα ρατιίουϊα, 
αυϑ6 ηἶβδὶ πορδίϊοηθ βειναία τϑοῖθ 
Ἰη(6]]6οὶ πΠῸ ροίοβί, Εἰ θὰ ηδ- 
Θϑιϊο 58η868 ἃρίᾶ 658ἴ, τη040 πε δὰ 
ἀπαλλαξείειν Τοίδγαιαν, βορὰ δὰ 
ψουθπ) αποά ἀϊοϊίαν Πηϊζατη, αποα 
ἴῃ Πᾶς βϑηϊθηιίΐᾷε. ρᾶσίθ δχοί 1558 
ἴπ Ῥγορδία!ο οβί. Νὰπὶ 81] ἔλεγον 
γοὶ δἰ πη θ νϑυθιπ δα ἀϊηλι5, Πᾶθο 
ΟΥῸΓ βθηΐϊθηίϊίϊ: πιϑίμ θη 68 
δυΐο πη, αἱ ἀϊοοραηΐ, σα 
ΘΧχϑυοϊ απὸ 5. ἃ πιϊπ πὶ οὐ ΑἸοὶ- 
Ια ἀθπὴ ΡΓΟΥΒῈΒ (γ6! νδ] 6) 
Β6ΥΪ0, ἔα 605, 4πὶ [,.806- 
ἀδθη πο ἰοσαίοβ πηἰίίε- 
θδηῦ, ...Π0η 88η8 1ΠΠ]’Ρρτο- 
Γιοραηίαν, ἰὰ αποὰ γΥανογᾶ 
ογαΐ, 58 ΟΡ 6ΓΘ ἃ Πἰ πη ρᾶὰ- 
ΦΟΥ ΠῚ ᾿ρΡΘΥῖο ΠΡ ονᾶτὶ. Εἰ 
ἀπαλλαξείειν αἰαια πορδίϊ ἢ 6 ΠῚ 
ἃ 5680}. 6 ΤΟρΡΟΡἃ 6586. οἱ 
ἔπεμπον αἃὖ δοάδθπὶ πο ἃρποβοῖὶ 
ΔΡΡαγθὶ ὃΧχ ᾿ιδο 6ἴπ5 δἀποίμιοπο: 
ἡ δὲ διάνοια" οἱ περὶ τὸν Θη- 
ραμένη ἄρχοντες τότε τῆς 
ὀλιγαρχίας καὶ μετασχόντες 
αὐτῆς ἕν πρώτοις, “ὀρεγόμενοι 
δὲ δημοκρατίας ἔλεγον οὐχ 
ὅτι ἀπαλλακτικῶς ἔχουσι τῆς 
ὀλιγαρχίας (ὅπερ ἦν ἀληϑές), 
ἀλλ᾽ ὅτι φοβοῦνται τοὺς ἐν 
Σάμῳ καὶ ᾿Δλκιβιάδην καὶ τοὺς 
ἀπιόντας εἰς ἡακεδαίμονα πρέ- 
σβεις, μή τι οὗτοι κακὸν ἐργά- 
σωνται τὴν πόλιν ὀλιγαρχίας 
γενομένης. ἤδη οὖν ἠξίουν 
τοὺς πεντακισχιλίους καϑιστά- 
ναι. Μϑδάᾶν. ἴῃ ἀν. οὗἶι, ΕΡ, 885 
οὔπω ἀπαλλα εἔειν ἠξίουν ρτο- 
Ροβυῖι. --- ἐς ὀλίγους ἐλϑεῖν 
51.106. ἀϊοίαμη δία Αὐἰ βίοι, 

12} 
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τοὺς πεντακισχιλίους ἔργῳ καὶ μὴ ὀνόματι χρῆναι 
ἀποδεικνύναι καὶ τὴν πολιτείαν ἰσαιτέραν καϑιστά- 
ναι. ἦν δὲ τοῦτο μὲν σχῆμα πολιτικὸν τοῦ λόγου ὃ 
αὐτοῖς, κατ᾽ ἰδίας δὲ φιλοτιμίας οἵ πολλοὶ αὐτῶν 

τᾷ τοιούτῳ προσέκειντο, ἐν ᾧπερ καὶ μάλιστα ὀλιγ- 
αρχία ἐκ δημοκρατίας γενομένῃ ἀπόλλυται πάν- 
τὲς γὰρ αὐθημερὸν ἀξιοῦσιν οὐχ ὅπως ἴσοι, 
ἀλλὰ καὶ πολὲ πρῶτος αὐτὸς ἕκαστος εἶναι ἐκ 
δὲ δημοκρατίας, αἱρέσεως γιγνομένης, ῥᾷον. τὰ 
ἀποβαίνοντα ὡς οὐκ ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἐλασσουμε-- 
νός τις φέρει. σαφέστατα δ᾽ αὐτοὺς ἐπῇρε τὰ ἐν τῇ 
Σάμῳ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου ἰσχυρὰ ὄντα καὶ ὅτι αὐτοῖς 
οὐκ ἐδόκει μόνιμον τὸ τῆς ὀλιγαρχίας ἔσεσϑαι. 
ἠγωνίζετο οὖν εἷς ἕκαστος αὐτὸς πρῶτος προστά- 
της τοῦ δήμου γενέσϑαι. 

β- 

ἰσωτέραν Μ. Μοϑαιι,,, εἰς ἕτέραν νοὶ ἐς ἑτέραν Ιι. Καί. ΡΔ]. 
Αὑρ. (455. 8}}}. 

ἃ 8. τὸ σχῆμα 1ι. Ρα]. Απρ, Μ. π᾿. δὲ ποηηᾺ}) τηδ}} Πἰ τὶ; βοά 
σχῆμα ἰιἷὸ ἐδι Ρᾶγβ ρυδθαϊοδίϊ, 

τῷ τοιούτῳ εἴδει ΟἹ. Ψεη., Ρει 36 5815 θῈπθ (οἵ, 90, 1), 5 
6Χ ἱπίονρτ.. 

8 4. ἐπῆιρε Μ., αποά δὰ τεϊίαπα ἱπιρονίθοία οοπνθηὶι; ἐπῆρε 
ΓΘ]. 

Ῥοβι ἕκαστος δἀιοιδι! ΟΠ ρΥδιηπηδίϊοατη ἐς ὑπερβολὴν δἀάπητι 
Ατ. Ομν, θη, Κορ. 

ΡοϊΪ. ΠΠ| 9 (Ρ. 110 ἃ 18) διόπερ 5ἶνε θὰ πὶ ρΆΓ685 δἰηῦ ἃ ααἰ- 
εἰς ὀλίγους κεν ἡ χώρα. Ὁ1- 
νϑῦβᾷ ϑθηΐθηία ἰορίμηιιβ ἐς ὀλέ- 
γους ἐλθεῖν 63, 4, 

8.88 ἣν ὃδξ... αὐτοῖς, οταῖ 
δυΐοθ. δαδΟ γοὶραὈΙ1ο8 6 
ΤοΥπᾶα (οἷ, Ι 89, 6) νου} 5 
ἰδπύαμη 115 δ πα αἰα ία, (Οἵ, δάη, 
ΥΙ18, θ6. Νοη ἱρὰ ΟΡα5. 6ϑ8ΐ, 
αἱ σχῆμα ρ'Ὸ προσχῆμα ΡοΒἰταπι 
6586 5ἰδι Δ ΠΠ15, --- ἐν ᾧπερ -Ξ 
ὅπερ ἐὰν γίγνηται. ΟἿ, δάη,. 86, 
4, -- οὐχ ὅπως. ΟἿ, ἀάη. Ι 8, 
4. -- ἐκ δὲ δημοκρατίας 

. φέρει, ΡΟΡΕΙΔΓΙ δα 6 1 
βίαίι, οὐαὶ οἰ δοίϊο [1ᾶΐ, εἷς 
ΓΙοϊύασ, αὖ ΓΔ οἰ 5 ααΐδαι8 
ἔεγαί αὐα86 ἴηάε ονθηϊαεΐ, 
αυοὰ ἃ ρᾶνῖὶθαβ (ἰ. 6. οὑτῇ ἃ 
Ραυὶθαβ γὰ5 ριοίι οἰ οαῖΓ 

θὰ5 Γ65 ρῬγοΓ[Ἰοἰβοδίαν) βἰὶ 
ἀείατγο οἵ ΘΟΠ 70 40 580 Π0ἢ 
ἀείγαμὶ ραϊαί. θὲ ἀπὸ τῶν 
ὁμοίων οἵ. 1 141, 1. 1,. Ηρυθϑβι. 
δᾶν, ΟοὉ. Ρ. ὅ0 5αᾳ. Ηδο ἱπίογ- 
ΡῬτθίδιϊοπθ ΟΠΊΠ65. 500] αίδθ δαπὶ 
485 "1. ᾿ηνθπθραηΐ αἰ θυ! ιαι68. 

8. “τὰ. . ἰσχυρὰ ὄντα, 
αιοά ΑἸοΊυἱαὰ 5 ἴῃ ϑὅδπιο 
ρΡοϊδηίϊία πιαϊίαπὶ ναἰθθϑί. 
Οὐ, δά. 98. --- ηγωνίξετο Ἀ. 
τ. Δ. ΟΥ δάη. ΠῚ 88, 2. γοοᾶ- 
θαΪὰπὶ πρῶτος, αιοὰ ρυδθίου 
οοὐἀά. Τηοιη, Μαρ. 67, 9 ἰπροίαν, 
46], ἤευν. ϑιυὰ. Τῆι. Ρ. 82. 5εα 
ἱπάθ νϊἀθίινῦ βυδηι νἱϊη ΠᾶΌΘΥΘ, 
αὐοὰ Ρῥϑαροῦαπ) ἱππρθυῖ απ ΠΟῸΠ 
ΠΙΔΠΒΆΓΙΠῚ 6588 ρυίαθδηῖ, Ἐ8 
δηἷὰ ἀθ οαυβδα οοπίοπάσθδίιί 
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90: «Οὐ δὲ τῶν τετραχοσίων μάλιστα ἐναντίοι οἵ τω ον 
ὄντες τῷ τοιούτῳ εἴδει καὶ προεστῶτες, Φρύνιχός ὑπ Ὁ 

τε. ὃς καὶ στρατηγήσας ἐν τῇ Σάμῳ [ποτὲ] τῷ πὐεβ ἃ 

᾿᾿λκιβιάδῃ τότε διηνέχϑη, κα ὶ ᾿Αρίσταρχος, ἀνὴρ οι καὶ ἢ Ἴ: 
ἕν τοῖς μάλιστα καὶ ἐκ πλείστου ἐναντίος τῷ δή- ᾿Ἠετιωνείᾳ 
ἕῳ, καὶ Πείσανδρος καὶ ᾿Αντιφῶν καὶ ἄλλοι οἵ δυ- τ ῖος “γνώ. 
νατώτατοι, πρότερόν τε, ἐπεὶ τάχιστα κατέστησαν μὴ τε καὶ φύ- 

καὶ ἐπειδὴ τὰ ἐν τῇ Σάμῳ σφῶν ἐς δημοκρατίαν τ π τ ον 
ἀπέστη, πρέσβεις. τε ἀπέστελλον σφῶν ἐς τὴν Λα- 
χεδαίμονα καὶ τὴν ὁμολογίαν προυϑυμοῦντο καὶ 
τὸ ἐν τῇ ᾿Πετιωνείᾳ καλουμένῃ τεῖχος ἐποιοῦντο, 
πολλῷ τὲ μᾶλλον ἔτι, ἐπειδὴ καὶ οἵ ἐκ τῆς Σου Ν 
πρέσβεις σφῶν ἦλϑον, ὁρῶντες τούς τε πολλοὺς καὶ 

σφῶν τοὺς δοκοῦντας πρότερον πιστοὺς εἶναι με-- 
καὶ ἀπέστειλαν μὲν ̓Αντιφῶντα χαὶ 

Φρύνιχον καὶ ἄλλους δέκα κατὰ τάχος, φοβούμε- 
νοι καὶ τὰ αὐτοῦ καὶ τὰ ἐκ τῆς Σάμου, ἐπιστεί- 
λαντὲς παντὶ τρόπῳ ὅστις καὶ ὁπωσοῦν ἀνεκτὸς 

(ἀρ. 90. 8 1. ὁ νεὶ δ ρῖο ὃς αὶ. τς. ΡᾺ]. (485. 
ποτὲ οπι. Τνϑπν, Βοο, τ. Ὁ. γα]1ὰ. γανϊὰ Ιδοιϊο δὶ τότε νοοἱβ 

8110 Ιοθ0 Ροβἰίἃ. 
ὁμολογίαν γαῖ. ; ὑϑ]ϊα αὶ ὀλιγαρχίαν, 564. Π18]6 : ΠᾺΠῚ ΡΔΙΙΘΟΓΙΠῚ 

ἘΠρΡΘΡΪΟ., αποα ἴᾶπῚ ὀγαΐ σοηδιϊ αὐ, ΟΡ ΘΓ ΠῚ ἀοαϊδβα γθοία ἀϊοὶ 1] 
ΠῸΠ Ῥοϑϑδιιηῦ, 

᾿Ηετιωνίᾳ δὶς οἱ ἰηίντα 8 8. ρᾶγβ8. οοασᾶ, 
Ῥ. 278. 

καὶ ἐπειδὴ καὶ πιᾶ]6 ναι. 

5εὰ οἵ, Ηρτγοάΐϊδη. 1 

ἈΠῈ 1156 1546 αὐ Ρ] θ᾽ ρνδο- 
Ροβίίι8 'ρ56 ρυϊποορ5 [ἴ6- 
γοῖ, Μίητϊβ τϑοίθ ἀθ ἰθπΊρουα 
πρῶτος πὰ (Ι 455. 

ὅδΔρ. 90. 8 1. εἴδει) ἤγουν 
καταστάσει. 5610]. Οἱ, ρορῇ 
- ὃς στρατηγήσας. εδὲ- 
ἣν ἐχϑη. γιά. 48 οἱ 50. -- ἐν 
τοῖς μάλιστα, ηιὶί απὶ πιοὶςίδηι. 

ΟΥ δάη. ΥἹΙ 1ὸ, 4. -- ντι- 
φῶν. Οἱ, 68, 1. --- ἄλλοι οἵ 
δυνατώτατοι. Οἷ, κάη. 72, 2. 
- ἐπεὶ κατέστησαν, 
βίη αἶα οοπϑίϊζα τὶ δι η 1, --- 
πρέβεις. -Ἰακεδαέμονα. 
γιὰ. ὃ: 9. Ρτοποπιεα σφῶν ἀεὶ. 
Ηφθυνν. 1. 1, Ὁ. 109. 5εὰ ποη οηι- 

Ὠἶἷη 0 5 ροῦν δοδηθαπὶ οδί ἃΘαἰύι τη 
ΘΧ ΊΡΒΟΡῸΙ ἢ 60. Ροίθγδηιὶ 
ΘΗΪΠῚ οὐ η 4|105. ἰθραίοβ πηϊίίογο. 
-- ὁμολογίαν, ,,1. 6. Ρἃ 61 
(οαὰπὶ ΡΕΙΟΡΟΙ ἢ 6 5115) 01 - 
οηδηάδηι. ΟΓὨἉ, Ρᾶμ]ο Ροϑι ἀϊοία 

ἐπιστείλαντες παντὶ τρόπῳ ξυν- 
αλλαγῆναι πρὸς τοὺς Λακεδαι- 
μονίους.““ Αὐπ, -- προυϑυ- 
μοῦντο. ΘΓ ἀαπὸ ὙΠ ΘΙ: 
νΠ1Τ7,1. -- ἩΗετιωνξεέᾳ. γιά, 
8 4. 

8 2, αὐτοῦ] ἤγουν ἐν ᾿4ϑη- 
ναις. 50}101. -α- ὅστις... ὧἀν- 
εἑκμτός. Ὅε ἐστί ἴῃ το αίϊνα ΘΠῈΠ- 
(αι ]οη6. ΟὨΊΪ58580 γἱὰ. δάη. 1 1θ. 
Οὐπὶ ἰοιο ἀϊοοπαϊ σθηοῦο οἵ, ΒΟΡΠΙ. 
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ξυναλλαγῆναι πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους. ὠκοδό- 3 
μουν δὲ ἔτι προϑυμότερον τὸ ἐν τῇ ̓ Πετιωνείᾳ 
τεῖχος. ἦν δὲ τοῦ τείχους ἡ γνώμῃ αὕτη, ὡς ἔφη 
Θηφαμένης καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, οὐχ ἵνα τοὺς ἐν 
Σάμῳ, ἦν βίᾳ ἐπιπλέωσι, μὴ ΞΡ ἐς τὸν Πει-- 
ραιᾶ, ἀλλ᾽ ἵνα τοὺς ἈΠΟ πος μάλλον, ὅταν βού- 
λωνται, καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ δέξωνται. χηλὴ 7άρε 
ἐστι τοῦ Πειραιῶς ἡ ̓ Ηετιώνεια, καὶ παρ᾽ αὐτὴν 
εὐϑὺς ὃ ἕσπλους ἐστίν. ἐτειχίξετο οὖν οὕτω ξὺν 

τῷ πρότερον πρὸς ἤπειρον ὑπάρχοντι τείχει ὥστε 
καϑεζομένων ἐς αὐτὸ ἀνθρώπων ὀλίγων ἄρχειν τοῖ 
τὲ ἔσπλου (καὶ ἔκπλου». ἐπ᾽ αὐτὸν γὰρ τὸν ἐπὶ 

ὃ 8. τοὺς ἐκ Ναϊ. (πιοᾶο Σάμου 5δαπογθίαγ!), 1105. 6 δ πιο 
 Ἰ|ὰ. 

ξ. 4 αὐτὸ Μ. (μπρ4.) Μοβᾳ., αὐτὴν ΟἹ., 564 αὐτὸ 5ιρθύϑου. 
εδἄθπ ΠΊΘΠῈ; αὐτὸν ναϊοο, απο πηδἰ6 ἀδίεπάπην Βουπἢ. ϑ' νηΐ, Ρ. 480 
εἰ Ηδδοκ. τειχισμόν οορίϊανὶ ἰαθ6πί65. 

τοῦ γξὲ τη. εἰ, αἱ γἱάθιαν, ἀδίθυ! οΓ 65 δαποῦ, αὐδϑὶ πηϑὶι5. 8}1- 
αὐἰά αἰιᾶγη πᾶνίτπι ἱπιγοίτα5 ΠΟ οοΟρΙ αὶ ροβϑὶΐ, ααοαὰ ΠΟ ἴῃ ΘΟΓᾺΠῚ 
Ῥοί(εβίαίθ ἔμπθυιι; ὃχ οογγθοίινϑ, αὐ νἱἀθίαν, τε ὁπ, Μ, θη, Τυρά. Ε. 
γᾶ5, (Ἱ. 

Θεά, . 844 δι’ ὀργῆς ἥπερ 
ἀγριωτάτη οὐ Μδμῃ. τ, ὃ 4468, 

8 8. τοῦ τείχους ἡ γνώ- 
μη] ἤγουν ὃ σκοπὸς τῆς ἀνοι- 
κοδομίας τοῦ τείχους. ὅ6Πο0]. 
Ια ὰθ γνώμη, ΘΟΟηΒ᾽!ατη, Πἷο 
ἀθ τα ᾿πδηϊπη8,), οἰβὶ 1 αἰεὶ ποη 
αἀἰσαθῦ σΟη5,]Π 1} ἢ σΑΥΠΊΪηἾ5. 5] Πη]- 
ΠΠαπηα 6 τθριπι. -- ζνα... δέ- 
ξωνται. Χοη. Ηϊϑκί. αν, Π 8, 46 
ὁὀοηΐογί ΒΙοοηῇ, 

8 4. χηλή. ,,Ὑἰᾶ. ἱπίογρε. 
ῬΟ]]. ἃἃ [99 εὐ 102 εὐ Το. 1 
659; 1 εὖ 1983; 1 Θὰ: ΟΣ 
1Π1Ὸ δάπ. Ηἴο 6586 ῬγΟσ  Π ν  ΏΤη, 
ὁὰπὶ ἃ διυῖϊάα, Ηρβγοῃΐο, ΗδΡρο- 
ογαίῖοπα; ΘΙΘΡΠΆΠΟ ΒγΖ. Εἰϑιϊοπα 
ἄκρα νοοσαγείαγ, ἀοόθογα βίπαυὶι 
ἄγρας ϑγτδο, Ρ. 108. Αἱ ἃ 
Χοη, 1. ἃ. χῶμα ἈΡΡϑβι!]αίαν νογ- 
ὈΪΒ ἐπὶ τῷ χώματι “ἔρυμα τει- 
χίξοντες. Ἰιααπο οχῶμα οἱ χηλή 
ἴῃ ἰδο ΓΤ ἰάθη βἰσπίοδηΐ, Ἰα δϑὶ 
ΠΟΙ ΠῚ ῬΓΟΠΊΪ ΘῈ ΠῚ δὰ οδβίϊιτη 
Ῥονία8 οοδτοίδηάατϊη. Εοἰοπΐδ [οἷ] 
Ῥδηϊη5 6. ἤᾶθο ΠΟ [65 δαἀδβίγιοία 

δΡ 0] δά 5θρίθῃ τ ΟΠ 6 ΠῚ 4 Ὁ ἰηύνοἶσιι 
Βρθοίαθαί, 6 τϑϑίοηθ ΑἸοϊπηϊ ρτο- 
τηππέαγι!. ὙΙὰ, Τοῖς. Ατμθη. [6ἀ. 
3. Ὁ. 818 εἱ 877 νεὶ ᾿πίθγρυ. (θυ Π. 
Ῥ. 206 58. δὲ 209. 50. ἸΑτπὶ 
Οὗ, ρτγδϑίογεα Βιυνβίδη, αθορυ. 1 
ῬΡ. 2056. Οδίθγ η] ΠΟΠΊΘη ἔμϊ558 
ἱΠπ4 αυΐάθιη. Ρυορτῖο δαϊθοίναπι 
ὁΧ Ηαγροοτγαίϊ οἰ νϑθ 5 οὕτως 
ἐκαλεῖτο ἡ ἑτέρα τοῦ Πειραιέως 
ἄκρα ἀπὸ τοῦ καταλτησαμένου 
τὴν γῆν ᾿Ηετίωνος ἀἰϊϑοίΐπιι5, 
584 88 5058 η {1 ν πὶ [δοίη 6556 
ἀρια ΤΠυον ἀἰά ἐπὶ δ] Ἰόβα βουῖ- 
Ρίογαβ β8ι18. Παιδί, -- - ἐτειχέ- 
ξετο. ἘΧ δαρονίουῖθιι5 γθρθίο τὸ 
ἐν τῇ Ἡετιωνείᾳ τεῖχος. --- 
τοῦ τε ἔσπλου {καὶ ἔκ- 
πλοῦν. ῬιοθὈ. Π ον πη ο Ιοθαπα 
βθοπηάππι Π 09, 1 φυλακὴν εἶχε 
μήτ᾽ ἐκπλεῖν ἐκ Κορίνϑου μη- 
δένα μήτ᾽ ἐσπλεῖν ει ΠῚ 98, 4 
φρούριον ἐπ᾽ αὐτοῦ ἦν καὶ 
φυλακὴ τοῦ μὴ ἐσπλεῖν Μεγα- 
ρεῦσι μηδ᾽ ἐκπλεῖν μηδέν οοτι- 
ΡΙενὶς ΟΙ855. βίπηαὶ γθοίθ ΠΟ ΠΘἢ5 
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τῷ στόματι τοῦ λιμένος στενοῦ ὄντος τὸν ἕτερον 
πύργον ἐτελεύτα τό τὲ παλαιὸν τὸ πρὸς ἤπειρον 
καὶ τὸ ἐντὸς τὸ καινὸν τεῖχος τειχιζόμενον πρὸς 

ὃ ϑάλασσαν. διῳκοδόμησαν δὲ καὶ στοών, ἥπερ ἣν 
μεγίστη καὶ ἐγγύτατα τούτου εὐϑὲς ἐχομένῃ ἐν 
τῷ Πειραιεῖ. καὶ ἦρχον αὐτοὶ αὐτῆς. ἐς ἣν καὶ 
τὸν σῖτον ἠνάγκαζον πάντας τὸν ὑπάρχοντα τὲ 

τὸ ἐντὸς τὸ καινὸν τεῖχος δι. οὐ πίθου ον πονιι5 4118, 
τὸ καινὸν τὸ ἐντὸς τεῖχος δ εῃ. ΒΌΡΘΥβον, (ΟἹ. ; τὸ καινὸν τὸ ἐν. 
τὸς τοῦ τείχους τοΙϊααὶ, πἶδὶ απο τοῦ Οοηι. Ἰμαιν. 6. Ε. Αἱ ἴῃ 
ναοί πὸπ τοῦ τείχους, νογαηὶ τοῦ παλαιοῦ (τείχους) ἀϊορη- 
ΠῚ οΥδί. 

δ ὅ. 
4186 ᾿Γᾶνθ, 

ἋἋ 3 Π 

ἂν αὐτοὶ Ι᾿. 

ΠΩΣ 6556 76, ὅ κρατεῖν τοῦ 
ἐς τὸν Πειραιᾶ ἔσπλου 46 58- 
ΠλΪἃ οἴαβϑε αἴοίιπι. -- ἐπ᾽ αὖ- 
τὸν γὰρ τὸν :.. τὸν ἕτε- 
ρον πύργον. ἴ[Ἃ)6ὲ ἰϊοιᾶίο αὐιῖ- 
οὐ]ὸ νἱὰ, Μδίῃ. ἀν. ἘΜ 86η. 
ὃ. Κυιος. δ ὅ0, 9 86η. Ἱ »» 01 
Τμιπογάϊαος ἀἴοῖι τὸν ἕτερον πύρ- 
γον, ἃ οβί δ]ίθγα {πγυ πη, 486 
80 αἰτᾶαπθ ρᾶτίθ δαϊίιπιὶ ἴῃ ΡΟΥ- 
τὰ πΔ ἀεοἴοπαοῦδηνρ [οἷ. ἀδ (4}1085 
ὑανγῖθι5. ΠῚ 51, 1], εἰ δὰ αυϊθη) 
ἰΌΓΥ5 486 ογαὶ Εἰ οηΐαθ. ΙΓ 
νΘΥῸ Δης 4 118 ΤΠ} 15. ἴῃ πιά 6} - 
γΆΠΘα ἀτοίιβ ουαΐ ἃ} 60 Ιοθο, αδ] 
ΤΊ 0165. ΠδίΠΓα] 6 ΠῚ ΟΥΔΠῚ [ἰτ0}}5 δἱ- 
τἰησορᾶῖ, Εγαύ ΘηΪΠῚ γονθγᾶ τηιι- 
γ15 Ριγαθὶ, ααΐ, αἰ αἰϊατ τη τὺ- 
πὶ τηοθηΐᾷ, ἤππς ΙΟΟ ΠῚ ἃ 
Ποβύϊθ 5. Θχιρ ἤβθοι5 ἂρ συ θάϊθηι- 
05. ἱπουθίαν, Αἱ φυδάτιροθπι νἱγὶ 
ΟἿΠῚ Πιδσ᾽5 ἰΠ 0] 5615 αοίαμη ἃς - 
ΒΥ ΒΒ ΟΠ ΘΙ ΠΙΘίΠ ΘΓ, δηζ 415 
ΤῊ ῸΓῺ5. 8 ἰΘΓΓΆΠῚ ΒρΘΟΙί 5 ̓ϊδ ΠΟΙ] 
5815. οὐαί; γδαιϊγοῦδηϊ οὐδ πὶ Πγιι- 
ΤΌΤ ἴῃ ΟΥ̓ ΨΘΥΒ115. ΘΓΘΟΙΠΊ, 
6. ὁΔ516}} πὶ 511, 404 οΓδὶ ἴῃ 
τηοΐθ, ἃ Ρίναθθο βῖγθ ἰπίουϊ σα 
Ρυνίπ ἱπηριι δῦ} ΡοΒβθί, Τίδ4 116 
πρὸς ἁγάλασσαν Ἰάφῃι ναϊδηὶ αυοὰ 
πρὸς λιμένα, Ἰὰ ᾳυοᾶ νεῖν τὸ 
ἐντὸς τεῖχος Οατα ἀδπιοηβίγαηϊ, 
ΟὐπΠβ: πὶ οὐαί, αὐ Εδι Ομ πὶ ἀἢ- 
ἀϊᾳιο βορδιαγθηί νους δεατείχι- 
σμαὰ ἃ Ῥοτίιι ΠΟγῸ πιιιϊῸ δ5ἰοαί 

ναί. Ρᾳ]. ρυ. ἀπρ., οἱ αὐτοὶ «114. αἰταπι- 

ηύ40 840 ἃσγὶβ θ᾽ αποίμ 1. “Ὁ 
Αὐτὰ, Τελευτὰν ἐπί τι 5ἰ1π)}}1τ6ν 
ἀἸοῖπιη οϑί [66 τελευτᾶν ἐς τι. 
-- στενοῦ ὄντος. Ταπὶ 8η- 
Θδαβίαβ. ΠΊΟΪ] θ115. ᾿πι ΟἾ 5. ῬΌΓΙ5 
[ἀοίπ5. δρᾶΐ, αὐ σαίθπα αἀ60 οἰδπαὶ 
Ροβϑβεί. Οἷ, [μθαῖ. 1. ἀ. οὐ δάη. 1] 
94, 4. -- τειχιξόμενον. Βαϊι- 
Π6 τὸ τειχ., ἃἱ δηίοα τὸ πρὸς 
ἤπειρον Ὁ 

5.8: διῳκοδόμησαν. Ηοςο 
ΘΟΠΙΡ᾿ 65. ᾿ΠίουρΓοίο5 τῇδ ]6 ἀ6 
Δοα! ἤδη Ρογίϊοιι Ἰῃ ΘΠ] Θχϑυπηί. 
., ον ἀ6 ᾿ος γῦρο ἃσὶξ ΑὈΓ. 

ἴῃ Ἀποῦ, οὐ οϑίθηαϊυ ῬΓΟρυΪΘ 6556 
Δ 66] Ποδίϊ ΟΠ Θπ 5ΘρΆΡδγΘ ἀπιοίο ἴπ- 
ἰογϊθοίονθ ΤῆΠΓῸ, ἴοββϑα, οϑηδΙθ, 
δας ἀποοπη 6. 4110 Ἰη ον πηθάϊο. 
Βοοκ. Οὗ δάη. ΙΝ 69, 2. 556 
τα [δγο ροβίίπηι οὐ διεατειχέξειν, 
46 αὐο οἷ. δάη. 1ΠΠ| 84, 2, γϑοίβ 
δαἀπηοηοὶ Πα, -- στοάν. ,,Εδη- 
ἀθπὶ Ρουθ ἀδβίσηδὶ ΤΙαο., 
4πδ6. 4115. ἀἸοῖ αν ἈΡΤΩΝ στοά." 
Ηυά5, Οἱ Ῥαῦβ. 11, 8 ἡ στοὰ 
ὴ μακρά, ἔνϑα χα ϑέστηκεν 
ἀγορὰ τοῖς ἐπὶ δ αλάσσῃ. ἢδοο 

Ρογιοι5.,. τὖὸ τοί δηϊμηδανογεν 
ΟἸα55.γ. Π0 {πηῚ ἀΘΠΊ11Π} ΟἿ ΠῚ γ6- 
Τ᾿ ατιὰ πη 106 ΔΘ ΠΠοαθαιαν, 568 
Ῥονγίϊοιβ {γα θη στὰ γᾶ ἃ Ρὲ- 
ὙἼο] 6 οχϑίνποια οὐ δὰ ρουταπὶ 
πηδιοδίονί πὶ (τὸ ἐμπόριον) ἴῃ 
Ρίναθθο ραθηϊπβυΐα βία, ἀθ αι 
ΡΖ ΒΗ 1:21} Ὁ" 966. ΤΠααῖδ 
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καὶ τὸν ἐσπλέοντα ἐξαιρεῖσϑαι καὶ ἐντεῦϑεν προ- 
αιροῦντας πωλεῖν. 

Εἰ ΠΡ ΤΟΡΝΝ 91. Ταῦτ᾽ οὖν ἐκ πλείονός τὲ ὁ Θηραμένης τ 
Εὔβοιαν διεϑρόει καὶ ἐπειδὴ οἵ ἐκ τῆς “ακεδαίμονος πρέ- 

ΕΠ θα ὄβειο οὐδὲν πράξαντες ἀνεχώρησαν τοῖς ξύμπασι 
Θηραμένης ξυμβατικόν, φάσκων κινδυνεύσειν τὸ τεῖχος τοῦτο 

Π  λετόλιν τα τα λ οτ αν τας ἔθιμον ἀπ συ ΤῸ ἐγκαλεῖ, καὶ Πελοποννήσου ἐτύγχανον Εὐβοέων ἐπικαλουμένων 
ὑχκ εἰκῇ. " ᾿Ὶ ὌΝ , “»" ; ᾿ ἴ: 

κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον δυο καὶ τεσσαρά- 
κοντὰ νῆες, ὧν ἦσαν καὶ ἐκ Τάραντος καὶ [ἐκ) 

“ 9 ’ ᾿ ΄ ξ -" “οχρῶν ᾿Ιταλιωτιδὲς καὶ Σικελικαί τινες, ὁρμοῦύ-- 
σαι ἤδη ἐπὶ Πᾷ τῆς Λακωνικῆς καὶ παρασκευα- 

ἐπιπλέοντα οἴλμε5. ρτϑοίον αι. Οἵ, 1Κ 27, 1. δάμη. Π 99, 4, 
ὕδρ. 91. 8 1. τε, ηιοᾶά δροοββὶι ὁχ δί., οὐΐαπὶ 811 ἰϑοὶς 

γοΡίθη5. οὐ ἴδπὶ ρυϊάθηι ; τρια [1Ὀγὶ, αὶ ᾿ἰ46πὶ γρόνου ροβί 
πλείονος 6ὁΧ ἱπίεγρυ, δἀάαηΐ, οπι. 

8. 3, ἐκ οπι. γαῖ. εὐ ||, αιδθ ομϊβϑίο εἷο Ρίδοθι, αυΐα 
αΪΓαΠΊ4 16. Ποιη6π δὰ ᾿Ιταλιώτιδες τοΐδιιιν, Οἷ, 54. 84, ὅ. 

ἐπὶ Λᾷ Ὑγαι, οἱ βιιρνα βουϊρίππι 80 ἴρ50 βουῖθα 6Ἱ., εὐπέλαι 1ι. 
ῬΑ]. εἰ δἷπθ δοοθηίῃ Απρ', 

Πειραιεύς τἴο ρϑοπίηϑαϊα οβί, 
ΠΟ ΡΟΓΐμ5 πἴί 8 8 οἱ 4. Ὅτι ἐν 
Πειραιεῖ ἀπίοπι ρυοχίπηθ ἰπη θη - 
ἄσμη εβὲὶ εὐϑύς. [τὰ 5] ἰῃίογριο- 
(Δ Π1}, ποηπ6 ἐν τῷ Πειραιεῖ 
ΔΌ65586. ροίεβί, αιοᾶ 46]. συν. 
1. 1. Ρ. 159, πεαᾷθ, αὐ ᾿άθηι ορὶ- 
ῃδίιγ, ἐγγύτατα αθιπᾶαι. -- 
ἐξαιρεῖσϑαι. ,,Ἰοοὰ5. ΑἸΠΘηἰβ 
οὐαὶ ἐξαέρεσις ἀϊοίι5, «ποα {Π|Ὸ 
ΘΧΘΙΠΡίᾶ5. πᾶν ὶθτ5. δῖ} ΟΕΓΓΪθτ5 
5 ΟἿ Πἃ5 ΒΘΡΟΠουηΐ, αὐ ἀοὁ6οὲ Εἰν- 
πηοϊοσὶοὶ δυοίογ.“ Ημπᾶ5. ΟΝ, 
ῬΟΙχ ΙΧ 84 ἐξαέρεσις, ὅπου 
τὰ φορτία ἐξαιρεῖται, ὥσπερ 
καὶ τὸ δεῖγμα, 5υριὰ ΨΠΙ 28, 
1 ἐβούλοντο πλεῦσαι ἐπὶ τὰ 
σκεύη, ἃ ἐξείλοντο ἐς τὴν 
Τειχιοῦσσαν, Ῥϑειάο- ΠοΠΊΟ51}. 
ΧΧΧΙΝ 8. Τὸν ὑπάρχοντα σῖ- 
τον ουτη ΘΠ 46ΠῚ 6586 ρᾶίθδί δίαιτα 
τὸν μὴ ἐσπλέοντα, ἷος δαίεηι 
νϑπάθηἀϊ οαυβᾶ Ρ]Διϑίγ 15. δάνθ!θ- 
γείαν, δὰ τὸν ὑπάρχοντα ποῃ 
τηΐηιι5 ἐξαιρεῖσϑαι νἱάἀδίαν οοη- 
ψϑηἶγα 4πᾶπ| δα τὸν ἐσπλέοντα. 
ΠῚ6 δηΐπὶ ῥ᾽ δυβίγὶβ, ἢἶο πανὶ οχ- 

ναϊρο “ᾷ οηι. 
͵ 

ἰπηϊιν, -- προαιροῦντας. 
»»Βδηδίαμη. ψοῦθιπὶ προαϊρεῖν, 
6. Ρϑθπι δἰϊᾳφαϊὰ ργοπ 6 6. 
Αὐΐβιορῃ. Τῃθβιηορ. 425 ἣν ἡμῖν 
πρὸ τοῦ αὐταῖς ταμιεύεσθαι 
προαιρουσαις λαβεῖν ἄλφιτον 
οἰο, Κ ΗΠπα4 5. ,,}) 6 Πδο βἰσηΠἶοα- 
τἴοηθ τοῦ προαιρεῖν ῥυτὰ 8ἀ- 
ποῖανῖὶ ὕδβδυῦ. κα ΤΏ ΘΟρΡἢν. ΟΠᾶ- 
γδοί. 6. 4.“ θα Κ. 

ὅδρ. 91. 81. διεϑρόει. ΟΥ( 
δάη. ΥἹ 46, 4. --- καὶ ἐπειδή, 
ϊ. 6. καὶ διεϑρόει ἐπειδή. Δι- 
αὺ6ὸ φάσκων ρατιοῖρ. δἀ ἴάθπι 
διείδρόει τεΐθνίαν. --- τοῖς ξύμ- 
πασι. Οιμπππηΐηο νογίογαίὶ Βδα., 
ουΐϊ ϑϑθης πηίαῦ Πακα5 οἱ Ὀἰὰ. 
Θ046πὶ πιο60 τοῖς ὅλοις ργο ὅλως 
αἰοὶ δάῃοίδηβ. ὅδ ἀἰῆεγι ἀ885 
δὰ Ν' 28, 2 ΠΙυβίγαίαβ. Οιαγα 
τροίβ Πδδοκ.: 22 Πΐν οΥβ9. ΡΟρΡαΪΟ 
ΑἸΠΘηἰθηβὶ, ποθὴ 5015 ΟἸΙσ ΓΟ Ϊ5; 
απ ἢΐξ δηΐ ρδοῖβοὶ ἤθη τϑοι- 
Βαραηΐ. ““ Π6 ργοχίμηϊβ να. Μδιῃ. 
αν, ὃ 297 ρΡ. 151 οχίγ. 

8 2. ἐπὶ Λᾷ., Οοπιμηοπιογδι 
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ξόμεναι τὸν ἐς τὴν Εὔβοιαν πλοῦν (ἦρχε δὲ αὐ- 
τῶν ᾿γησανδρίδας ᾿ἡγησάνδρου Σπαρτιάτης)" ἃς 
ἔφη Θηφαμένης οὐκ Εὐβοίᾳ μᾶλλον ἢ τοῖς τειχί-- 
ἕουσι τὴν ᾿Ηετιώνειαν προσπλεῖν, καὶ εἰ μή τις 

ϑἤδη φυλάξεται. λήσειν διαφϑαρέντας. ἦν δέ τι 
καὶ τοιοῦτον ἀπὸ τῶν τὴν κατηγορίαν ἐχόντων, 
καὶ οὐ πάνυ διαβολὴ μόνον τοῦ λόγου. ἐκεῖνοι 
γὰρ μάλιστα μὲν ἐβούλοντο ὀλιγαρχούμενοι ἄρχειν 
καὶ τῶν ξυμμάχων, εἰ δὲ μή, τάς τε ναῦς καὶ τὰ 
τείχη ἔχοντες, αὐτονομεῖσθαι. ἐξειργόμενοι δὲ καὶ 
τούτου μὴ οὖν ὑπὸ τοῦ δήμου γε αὖϑις γενομέ- 
νου αὐτοὶ πρὸ τῶν ἄλλων μάλιστα διαφϑαρῆναι, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς πολεμίους ἐσαγαγόμενοι ἄνευ τει-- 

᾿Δγησανδρίδας ᾿ἡγησάνδρου ἴι. αι. τη. Αν, Ον, ὁονν, ΡᾺ]., 
᾿ἡγισανδρίδας ᾿ἡγισάνδρου Δυρ. ΡᾺ]. Δ55. Παρ ὰ., ᾿Ἡγησονδεῖδορ 
᾿ἩἩγησάνδρου ναϊρο, Εἰ ᾿Ηγησανδρίδου Χρι. ἢϊδι. τ. ΠΡῸς 
᾿Επιτελίδαν τὸν ᾿ἩἩγησάνδρου ἜΠΟΣ ΤῪ 132;5: 568 ΤῊΝ 
δας Υὐγβιιβ ορίϊμηϊ ᾿ἰὈγὶ 94 οἱ 9ῦ, 8, εἱ Αξδβδιιά εν Τασοάδοπι, δα [ας 
Ε΄ 159; 9. 

8 8. διαβολὴ μόνον Μ., τοιϊααὶ Πἰθνῖ Ρᾶθη 8. ΟΠΊΠ65 (ΘΕᾺ Π| ναι.) 
εὐ Τ]ΙΟπηὰ5 δίας, δεαβόλιμον ὄν. 

τάς γε δα ἴββ ν᾽ ἀθίυν Ν Ὰ}Π1ἃ ὁ ον 6 νϑυθη5 ἰάαπ6 ρ᾽δοαὶϊν Ἀ ΘΙ ΒΕ10, 
γε (ροβι δήμου) Μ. 561}10]., τε νυϊσο, αποὰ οὐ. ἤδρ. 1. Μοβαὰ. 

Κ᾿ τὰ Ατ, Ὅτ: 

Ραυβ. ΠΙ 34, ὃ τὰ δὲ ἐν δεξιᾷ 
Γυϑίου Λᾶς ἐστι ϑαλάσσης μὲν 
δέκα στάδια, Γυϑίου δὲ τεοσ- 
σαράκοντα ἀπέχουσα. 6 δοάθιη 
Ορρίάο νὶὰ, Εδίαιι. χὰ οπι. 1]. 
1 58 εὐ ϑινᾶὺῦ. ρ. 804.“ ἀο6}}. 
Ρτγοάϊα ἃ Ραμβδηΐα ἰηΐοννα! ]ὰ 
ΠῸΠΝ Ροββαμπῦ ᾿ἰῃ 6 ΠΠ6ΡῚ ὨΪδὶ 46 ἅγῸ 8 
νῈ] ἀγθ8 ΒΌΡΘΥΙΟΥΘ, Οαΐ8. ὉΠΙῸ5 
ΟΡΘαΊθ116 οϑὺ Ραιβδηΐϊδθ ἰἘΠΠΡΟΓΘ 
γΘΙ Ια υἷα 5 ΟΧ βι 1586, ῬυΙΌΓΘ δθίδίθ 
Β.ῸΠῚ ὈΓΡῚ ροτγίατη ψνοὶ ἰη θυ 8 
ορρίάσπι δὰ τηᾶιύδ δἰζα πη [ἰι1558 
ΠΟ 50] 0ΠῈ 6Χ Πἶβ8 ΤΉποΥ ἀἰ 415 νϑὺ- 
8 ἀρρᾶνιεοῖ, βορὰ οιϊϑη ὃχ ἴτἱν, 
ΧΧΧΥΠΗΙ 80.“ Αὐτὰ. Οἢ, Βανβίδη. 
ἀδοσυ, ΠῚ ρ. 147, --- τοῖς τει- 
χέίξουσι. ἔδει ἀδῦνηβ οομητηοαϊ, 
-- λήσειν. Οἔ δά. 10, 1. -- 
διαφϑαρέντας «ἃ οοἸ]οοιΐ- 
ν 8 ΠῚ ῬΓΟΠΟΙΉΪ 18 ἱπἀ θῇ ποῖ ηοτϊ0- 
ἤθη βρθοίαγα ν᾽ αἶν ΑΌν, Ζεαφϑα- 

ρέντες ἰάγηη6}) οοπϊοἷς Κσαθο. Θ0Π|- 
Ρᾶγδηβ ΥἹ 26, 2 οχιν, 

ἢ 8. ἦν... ἀπὸ, 65 [απα 80 
δἰιυα5 δἰαἐξ Ὁ0Ή, ϑείμε. Ξες ἀπὸ 
τῶν τὴν κατηγορίαν ἐχόν- 
των. φαϊι0 1}18 ββΠοασὶ.. 
Δ Ὁ ΤΥ. προ αιξ ει δοΥαηΐ, 

ααὶ οτἰπηῖηδίϊο ἢ 6 πὶ [5 8 Τῇ 
Βαϊ πη δηΐ, [ὰὉ Ῥονύ. σοηνον- 
10.171 Τιοααθπαϊ ρθη ιβ. νἀ δίυν 5]- 
ΠΉ116 6556. γ6 018 αἰτέαν ἔχειν Τ᾿ 
114, ὅ. ἀνάγκην ἔχειν Νὶ 104." 
Ατη, -- οὖν... γέ ρϑυιίουϊδθ 
Ροϑυ ρΑΥ ΠΟΙ πὶ ̓ ιᾶ Ιοραηταν, αἱ 
58 606 ἀλλ᾽ οὖν ... γέ Ροβι θη πῃ - 
ἰατα οοποοδδῖνα οὐ δοπαϊοίοΠ8}18. 
-- ὑπὸ τοῦ... γενομένου. 
Βεμα Ῥοτί, ἃ ρορα!ατὶ βίδαται 
ΓᾺ 515 τοϑίϊταιο, Ζῆμον γὰρ 
νῦν τὴν δημοκρατίαν λέγει 
γϑοῖθ 860})01. ΟἿ. δάη. 1 107, 4. 
-- τοὺς πολεμίους ἐσ- 



Φρυνίχου δ᾽ 
ἐξ ἐπιβουλῆς 
ἀποϑανόν- 

τος Θηραμέ- 
νης καὶ ΄4ρι- 
στοκράτης 
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χῶν καὶ νεῶν ξυμβῆναι καὶ ὁπωσοῦν τὰ τῆς πό- 
λεὼς ἔχειν, εἰ τοῖς γε σώμασι σφῶν ἄδεια 

Διόπερ καὶ τὸ τεῖχος τοῦτο. 
δας ἔχον καὶ ἐσόδους καὶ ἐπεσαγωγὰς τῶν 

ἐτείχιζόν τὲ προϑύμως χαὶ φϑῆναι 

92. 

μίων. 

ἔσται. 

πυλί- 

πολε-- 

ἐβού- 

᾿ 
και 

λοντο ἐξεργασάμενοι. πρότερον μὲν οὖν κατ᾽ ὀλί- 
γοὺς τὲ καὶ κρύφα μᾶλλον τὰ λεγόμενα ἦν᾽ ἐπειδὴ 
δὲ ὁ Φρύνιχος ἥκων ἐκ τῆς ἐς Πακεδαίμονα πρε- 
σβείας πληγεὶς ὑπ᾿ ἀνδρὸς τῶν περιπόλων τινὸς 

Οὰρ. 92. 8 1: ἐξειργασμένοι ψαι. Δ ΕΥΞ .5 ἠπείγοντο 
φϑῆναι τὰ ἐπιμαχώτατα ἐξεργασάμενοι, εἰ Ρενβθοιὶ ΡΥ ΟΙΡΙΪ 
οὐπὶ φϑάνειν ἴᾳποι ΘΧΘΠΊρΡΙ πὶ αἰ οβ᾽ ἀ θυ ἃ ΠΊΠ8. 

αγαγόμενοι. Βεοίς ἰβίταν Πι- 
Βπι5 Γ᾽ 8, 8 ορίϊηηαίοβ ἘΓΡ6ΠῚ 
Ῥγοάθγα Τιαοοἀδειπου 8 ἰθηηρίδ- 
νἶ556 βουῖυϊι, --- ἄνευ... ἔχειν. 
»» ΟΟπΒθοα 0. ΘΙ ΟΣ ῸΠῚ Ἰνδθὸ εδβί: 
ξυμβῆναι ἔχειν τὰ τῆς πό- 
λεῶως ἄνευ τειχῶν καὶ νεῶν καὶ 
ὁπωσοῦν.“ ΒΤ οἠι ἢ, 

(ἀρ. 92. 81. ἐπεσαγωγὰς 
τῶν πολεμίων, Ἰιοβιϊππὶγα- 
ὀδρύδοαυϊ ἃ, 

8. 2. πληγεὶς ὑπ᾽ ἀν- 
δρὸςτῶν περιπόλων τινός. 
»ἤπης Ρ]αἰδνο 5. ἴῃ ΑἸο, [25] 
θυ Ο 6 ΠῚ ἈΡΡΟΙΪαὺ. .. [4ᾳ 612] 
οδι58 αἰοία ἀρ 50] αὐατη σογοη δα ῃ6 
ἃ ΡΟΡΆΪΟ ΑἸΠΘμἰθηϑὶ ἀοηδίαηι 
ΒΟΥ 11.“ Ηπα 5. ᾧΡᾶι]ο ΑἸ (6 Υ 
αὐδπὶ Ρ] αἰ ο] 5 ΤΥ ΘΌΓΡῚΒ δᾶν. 
Ιμβοον. [112]: Φρυνέχου γὰρ 
ἀποσφαγέντος νύκτωρ παρὰ 
τὴν κρήνην τὴν ἐν τοῖς οἰσυίοις 
[54110115}} ὑπὸ ᾿Δπολλοδώρου 
καὶ Θρασυβούλου. Ῥαι|ο οἰανῖι5 
1 γϑίαϑ ναι, Χ ΠῚ [11]: Θρασύβου- 
λός τεὸὺ Καλυδωνιος καὶ 4πολ- 
λόδωρος ὁ Μεγαρεὺς ἐπεβού- 
λευσαν" ἐπειδὴ δὲ ἐπετυχέτην 
αὐτῷ βαδίξοντι, ὃ μὲν Θρασ. 
τύπτει τὸν Φρύνιχον καὶ κατα- 
βάλλει πατάξας. Νὶά, Αὐἰδίορῃ. 
ΤΠ γϑιβίν, 818. δὐ 10] 5010}. ΝΥ 4.55. 
»»ἰγϑῖδθ ρ᾽α8 {ἰθαθη άπ νυ] ἀουϊ, 
Οαπὶ δὰ δοία ρυθ]]οα ρτγονοοθί, 
τηοποί Τάγὶ!, νἱῦ, ωγ5. Ὁ. 118. Δο- 

οοάϊυ Τυγοαγοὶ δποίου 5, απδη- 
ασδ81 85 ΠΟΠΠΕΠ]ὰ γοίδυί, ααδ8 νοὶ 
ἀπθῖα νοὶ ἀροτία ἴαϊὶβα βἰηί. " 
Κταυδρ. δᾶ ίοη. Ρ. 884, αὐυἱ, 
ααδθ ΡΙαἰδγοτι5. 1. ἃ. ἀθ ΡυΥ- 
πΐομο πᾶγγοΐ, θὰ ἀοοοδί ἐχ ΤῆθοΥυ- 
ἀἸά6 ᾿ἴτὰ Παιιβία 6556, αὐ οἃ 60 Γ- 
ΓΌΡΘΟΥΪ ; ΠΔΠΊ οὐ 4ἀθ οϑιι88., ΟἿ 
Ῥυοαϊϊομβ. ἀδιηηδίιβ ἔπουϊὶ, ρᾶ- 
ταπη ἰδ! οίθ Θὰ πὶ ἸοΘαιΐ οἵ Ρ6ὺ- 
ὀαββοντπιὶ 80 60 ἕνα τῶν περι- 
πόλων Ἕρμωνα Δρρο)]αῦὶ, οαπὶ 
ΤΗπογάϊά65 περέίπολον αἰα 6ΠῚ 
"ΘΟ Β5ΌΡ πὴ ἀἰοαί, 5ε4 Η ΘΙ ΠῚ ΟΠ ΘΠῚ 
τῶν περιπόλων τινὰ τῶν ου- 
νιχέασι ἄρχοντα 8 ὅ νορεί, 4υὶ 
δύανὶβ δυπηδίμγαθ Π]] πιπὶ Θ0Π8- 
τἀπὶ δαϊανοῦῖι. Εχίρααμι Πα Θ6ΠῚ 
ὨΔΡΓΑΔΙΙΟΙΪθ 5, απ836 δρια ογᾶ- 
Τ0Γ65. Ιοσδηΐαν, Παρ θπάδη οἱ δΔὉ- 
ΒΌΓΔΌΙΩ 6586. 605 8ΠΟΙΟΥΙ 1 δἰ π5-- 
τηοαϊ βου ρίουβ, 40.815 510 ΤΠποΥυ- 
ἀἸά 65, Ορροόμεδῦδ ἀβ πη βίγαν βία - 
ἄἀού Ατη. ἀἈἀὰ. Μεῖθν. ἀε Βοη. 
ἀδηιη. Ρ. (81. )ὲ ρου ρο] 5. νἱὰ, 
δάη, ΙΚ 67, 2. Δα Τιγϑίδτη οπ 
ῬπαοΥαΙἀ6 ζοποὶ Πα πάπα ἴὰπο πε- 
ριπόλοις ποῃηι}]05 οἶνοβ δοίδαίθ 
ΡΓονθοιίονοβ δίᾳια μετοίκους 
ΘΟΙΡΓΘΠΘη505 6588 ΘΟΠΪΟοΙύ ΤΉ Ϊ] τυ. 
Ηῖϊϑι. ὅτ. ΙΝ Ρ. θὅ 8ἀπ,, εἰ Βεγρῖ. 
4ποαπ6 ἴῃ ΟΟΠΠ6ηΐ, δητίαυ, βία, 
ἃ. 1827 ρ. 1099 περιπόλους πο- 
σαὶ 6886. δριιθῦοβ Αἰΐοθοβ, 56 
ἀἰβοί ρ! πᾶ ῬαθΠ δ 6. δα πηιϊ ἰΪβίγοβ. 
σε ἤδύπι, Ἀπὸ νἀ .5.10: 

μ᾿ 

τῷ 
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ϑρασυτε 
ἐξ ἐπιβουλῆς ἐν τῇ ἀγορᾷ πληϑούσῃ χαὶ οὐ πολὺ ἤδη “τείας 
ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου ἘΠῚ γεν: ἀπέϑανε τροα δε ὑται τῶν πουγ. 
χρῆμα, καὶ ὃ μὲν πατάξας διέφυγεν, ὁ δὲ ἔυνερ- ΒΕΈΩΝ: 
γός, ᾿Δργεῖος ἄνϑρωπος, ληφϑεὶς καὶ βασανιζόμε-- 
νος ὑπὸ τῶν τετρακοσίων οὐδενὸς ὄνομα τοῦ κε- 
λεύσαντος εἶπεν οὐδὲ ἄλλο τι ἢ ὅτι εἰδείη πολλοὺς 
ἀνθρώπους καὶ ἐς τοῦ περιπολάρχου καὶ ἄλλοσε 
χατ᾽ οἰχίας ξυνιόντας. τότε δὴ οὐδενὸς γεγενημέ- 
νου ἀπ᾽ αὐτοῦ νεωτέρου καὶ ὁ Θηραμένης ἤδη 
ϑρασύτερον καὶ ᾿ἀριστοκράτης καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν 
τετρακοσίων αὐτῶν καὶ τῶν ἔξωϑεν ἦσαν δμογνώ- 

ϑμονὲς ἦσαν ἐπὶ τὰ πράγματα. ἅμα γὰρ καὶ ἀπὸ 

8.3. 
προσ 

Βογρίαπα οΟἸϊπὶ [οἰ ἐπελϑόντος. 
δεΐίη ρῖοὸ εἰδείη δι. 

---ὀτἧτν τῇ ἀγορᾷ πλη ϑούσῃ. 
᾿Δγορᾶς πληϑούσης εἱ περὶ πλη- 
Ἅϑουσαν ἀγοράν ΡΙεγιιπηα 8. 8 
ἰΒΠΊΡΟΓΘ αἰἴοὶ 60, 4ιοα 510 ἱπίον 
Τη8η6. οἱ πιϑυϊ θη]. πηι{{ἰ5 ἀοοοί 
84 ἢ, 1. θὰκΚ. Αἀά. ἱπίθρυ. δά 
Χρὴ. Απᾶῦ. 1 8, 1. ,δίογαηι 
τη416 ἢἴο εἴιβαπη ΠΌΚΟΡΓΟ ΟΡὶποΥ 
Ἰϑοιοἢ 5. ΟΟρ᾿Πὶ Π66 {6ΠΊριι5 Πο- 
τϑιηνο, Ἰη.6 Ποῖ, ΠῚ Ργδθβϑυ τη 
ἀϊοαὶ ἐν... ., Ἰοοιπη 55 π8Π5, ΠῸΠ 
ΤΟΙΏΡῈΒ; δἰθηῖπι 10 ἸΟΠΏΡΟΥΟ, (4}1 
δι αν δι οη6.. Πα] ]Ὸ τοπηροῦο ἴο- 
ΓᾺΠῚ νϑοδτοὶ. ἢ Βα. Οὐυἱϊ ἀ556η- 
5115 ΑΤΉ, ΘΟΠρΡΑΓΑΙ ΡΙαἰάτοῃΐ νου θὰ 
τὰν Φρύνιχον ἑνὸς τῶν περι- 
πόλων ... ἐν ἀγορᾷ πατά- 
ξἕαντος. ϑεὰ τϑοῖθ (855, Ἰοοὰπὶ 
αὐϊά θη β'σηϊ Ποδῦὶ αἰΐ, 564 5ἰπιαὶ 
ἀὐάίίο πληϑούσῃ τϑιηριιβ ἱπάϊ- 
οανὶ, 6 Τγουγρὶ, οαΐαδ ψουθα 
ΒΌΡΓΑ ἘΠΗΠΊΠΙΣ; ἀϊθβθηβιι οἴ. δἰἴδπη 
ΤΉ. 1, ἀ, ρ. 756. -- καὶ οὐ 

5 ἐενθαντος ψα]ρ. βογὶ- 
Ρίυγαμ καὶ οὐ. . ἀπελϑών, ἴῃ 
48 ΡΓΪΠΊΙ5 50 ἴατε ΟΒΈΠαΙς 
Κυιθο., ἴἰὰ ἰπϑγὶ βιθᾶοι Ο]858., 
αὖ δυὰ ρτγοοὰ! ἃ οὐτίᾷ ἀἷ- 
ΘΙΓΕΒ5115. Πᾶδο γογθα ἰηιογργοία- 
18. οὔτ ἐν τῇ ἀγορᾷ πληϑούσῃ 

ἀπελϑὼν εοἀά, ρτδθίον προσελϑὼν ΝΙ., προελϑὼν Ὁ. 

Οὗ, δά. 

᾿πηραί. ϑ'δᾷ 51 ἰΐα δοουγαίιβ [οτὶ 
Ιοοῦβ.. Ὁ] ΡΠγΥηΐο 8 ΟΟΟἶδβ 5 
ε5861, ἀθβουιθογθίαγ, ΡΙΌΓΘι5. ἴῃ - 
ἈΠῸ οβϑοῦ δἀάίιαπι ἀπελθών οἱ 
αἰῖαᾳπθ, ἰᾷ αποά συδᾶοι ἤορνν. 1, 1, 
Ῥ.- 110, ἀοἰοπάππι. Νϑτη ἰτὰ ἰδη- 
{ΠῚ 518ΠῚ γνἱἢ}) Πα θΘγοῖ, δὶ δηΐίθᾶ 
ΤΠ] ΘΠ] ΟΥαίπη οϑϑοὶ ῬΠΓΥ ΠΟ ΠῚ ΠῚ 6 
οατσῖα νΘηἶβ86. οὐ ἰᾶπιὶ, οαπὶ πδυὰᾶ 
Ρτοοαὶ ἱπά6 ἀἰβοοβϑίββοί, 15. Ἰητον- 
ἔδοιιβ 6556 αϊσουθίασ, ΜΔ] Πητ5 
δαῖοπ ᾿ἰθηὶ [ἰ{ογαυ τη πηιίδίϊο Π 6 
μυϊο Ιοσο βυθνθηΐγο αὐᾶτη ἀθίθυα 
αποα πὖ δάάοτγοὶ Πδια ἴδοι! ατ15- 
αὐλὴ δἀάιποὶ ροββεοῖ, -- τοῦ 
κελεύσαντος. [)6 ατίϊοι!ο οἴ, 
Βουη. ϑ' νηΐ. Ρ. 818. ὅ0ρ}.. Απί. 
860. εὐ 101] ἤεγπι, Κγαθο, ἅτ, ὃ 
50, 4 8ἀη. 8. --- ἐς τοῦ περι- 
πολάρχου, εἰ! οἰκίαν. --- ἀ π᾿ 
αὐτοῦ. ΤμΔς « ΡΗΓΡΥπίομὶ 
δά 6 ροβί 5061}10], ἱπίθγργθίδιν 
Βᾶι. ,,8ι ροίϊὰ8 οχ ἢδο ΓΘ. 
ΟἿ Ἐἰλ 99. 6  ΒΠ 61:1]. “απΐ τοοῖὸ 
αἀαῖ ΤΠ ΓΔ ἢ ΘΙ. ΘΙ 5115. 50}- 
Ἰϊοῖτοβ νἱἀθγὶ ἔαϊββθ, ἢ Αὐρῖναβ 
116 αυϑοάδηη ργοάογοί, ἀπά 510] 
τη] πὰ ΟΥΙ ΡΘίασ ; 00 Θπϊπὶ ἰηα]- 
οανὶ γοοθ.}0 γεώτερον, αὐ ΨῈ 
86, 4. -- ἦσαν ἐπὶ τὰ πραγ- 
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τῆς “ᾶς αἱ νῆες ἤδη περιπεπλευκυῖαι καὶ ὄραι- 
σάμεναι ἐς τὴν ᾿Επίδαυρον τὴν Αἴγιναν χατεϑε-- 
δραμήκεσαν᾽ καὶ οὐκ ἔφη ὃ Θηραμένης εἰχὸς εἶ-- 
ναι ἐπ᾽ Εὔβοιαν πλεούσας αὐτὰς ἐς Αἴγιναν κα- 
ταχολπίσαι καὶ πάλιν ἐν ᾿Επιδαύρῳ ὁρμεῖν, εἰ μὴ 
παρακληϑεῖσαι ἥκοιεν. ἐφ᾽ οἷσπερ καὶ αὐτὸς ἀεὶ 
κατηγόρει οὐκέτι οὖν οἷόν τὲ εἶναι ἡσυχάζειν. 
τέλος δέ, πολλῶν καὶ στασιωτικῶν λόγων καὶ ὑπ- 4 
οψιῶν προσγενομένων, καὶ ἔργῳ ἤδη ἥπτοντο τῶν 
πραγμάτων᾽ οἵ γὰρ ἐν τῷ [Πειραιεῖ τὸ τῆς Ἤετι- 
ὠνείας τεῖχος ὁπλῖται οἰκοδομοῦντες. ἐν οἷς καὶ 

᾿Δριστοκράτης ἦν ταξιαρχῶν καὶ τὴν ἑαυτοῦ φυ- 
λὴν ἔχων, ξυλλαμβάνουσιν ᾿Δλεξικχλέα. στρατηγὸν 
ὄντα ἐκ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ μάλιστα πρὸς τοὺς 
ἑταίρους τετραμμένον, καὶ ἐς οἰκίαν ἀγαγόντες εἶρ-- 
ξαν. ξυνεπελάβοντο δὲ αὐτοῖς ἅμα καὶ ἄλλοι καὶ σι 

8 8, Λᾶις δαι., “ακεδαιμονέας Μ, ουπὶ δἰϊᾳαοί ἀδίθεϊουθ 5. 
Οὗ, 84. 91, 3. 

κατεδεδραμήκεσαν Μοβαυ.,, καταδεδραμήκεσαν τοϊϊᾳαὶ. ΟἿ 
5. ΠῚ ΔῚΣ 

8. 4. αι. ποὴ π|8]6 ὁ ᾿άριστ. (πᾶπι ποιηϊπαίι5. οϑί 89, 2), τοὶ ααὶ 
ὁ ὁπ). 

φυλὴν Τδὰγ, ΟἹ. , η, ὅτι, ΦΥΔΟΙΠΟ: τ Ια αὶ ρᾶγαπι ἃρίθ. Οἷ, αάη. 
ἑτέρους Πρνὶ ἀοίογϊογθβ. Οἵ, ἀάη. 
τεταγμένον δεῖ. Μ. 

ματα. ..ἈΠῸῚ ἔργου ἔχεσϑαι, 5ἰοπὶβ 5βίϑίπηι ΡΠ 5 4υδπηρουῖ, κατ- 
αὐ {Π 49, 1] 12, 4. Ετ πο ρᾷυ]ο ἐδεδθομηκεσεν ἀοβίσηανιι. Οἵ, 
Ροϑιὶ ἔργῳ ἥπτοντο τῶν πραγ- 94, 2. -- οἷόν τε εἶναι, ιϊ- 
τῶνε ΡΒ. 1 0 ὁ πηνίενυ Οὐ 56 Γ8. Οὗ, δάη. ΝἿῈ 42, 8. 

6. 8: ΜΠ εν ἢ 91... τ ΔΜ  θγ. ΦΦΩΙΣ  τἰπ ΛΗ 9Ε, 
περιπεπλευπυῖζαι;, οἰτοι πη - 4 εὐ ἀβ ἰδχίδγομο {γι δαηλ 5Όδτα 
νεοίαε Μαϊθαπι, -- ἐς Αἴὔἴγι- παθθιΐίθ Αθβομίη, ΠΠ| 169. Ηδρυτη. 
ναν κατακολπίσαι] εἰς τὸν Απίΐαι, 1 8. 152,10. -- Ἄλεξι- 
τῆς Αἰγίνας (πο Αἰγίνης) κλέα. Οἵ, Τοῦτο, ὁ. μΘοογ, 11 
κόλπον πλεῦσαι. ὅ6}0]. Τρ, ει Κτιιθο. δὰ ἢίοπ. Ρ. 884, -- 
Βανι ββίπηπὶ νουθαπὶ κατακολπί- ἑἕταέΐέρους. δα. .48, 8. 4 οι ᾿δὶ 
ξειν ἰϑρίτν οὐΐαπὶ ΡΟΪΥ}.. ΧΧΧΙΝ δ8ᾳη. γδιυϊραίδπηι ἑτέρους ἐπδίοῦ 
12, 10. -- πάλιν... δρμεῖν. Κυαθρ. . 4υἷὰ 88 ἑταίρους σϑηϊ- 
ΟἸα 5515 σι ταῦ ΡΘΙΟρομΠοβίουιπὶ ἃ0 ἄναπι, νους Πεισάνδρου, ᾿αᾶὰϊ 
Αδροὶπᾶ Ἑρίἀαυναπι νἱδοίαν τοά- πρϑεβϑ8 8ἰ1. Ψίά, ϑιυᾶ, Πἶβί. Π 
5856, δὶ δἂπῃ βία ἰἰση οι οοοὰ-ἕὀ ὀρ. 282. 5ε4 ΑἸἰοχίοϊεβ 5115. ἷ. 8. 
ραν 586 νϑῦθο ὁρμισάμενοι ἰπῃ- ἴδοιϊοῃϊθ οἰ ραγοῃϊοαθ, 500115 τηᾶ- 
ἀϊοαίαπη οϑ, Εὖ φροιδοίδα ἴηγᾶ-ὀ χίπι ἀβάϊίιβ [π͵ἴ5868 ἀἱοίτατγ, 
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Ἕρμων τις, τῶν περιπόλων τῶν ουνιχίασι τε- 
ταγμένων ἄρχων᾽ τὸ δὲ μέγιστον, τῶν ὁπλιτῶν τὸ 

στῖφος ταὐτὰ ἐβούλετο. ὡς δὲ ἐσηγγέλϑη τῶν τε-- 
τραχοσίοις (ἔτυχον δὲ ἐν τῷ βουλευτηρίῳ ξυγκαῦ- 
ἥμενοι), εὐϑύς, πλὴν ὅσοις μὴ βουλομένοις ταῦ- 

τα ἣν. ἕτοϊμοι ἦσαν ἐς τὰ ὅπλα ἰέναι καὶ τῷ 

Θηραμένει καὶ τοῖς μετ΄ αὐτοῦ ἠπείλουν. ὃ δὲ 
ἀπολογούμενος ἑτοῖμος ἔφη εἶναι ξυναφαιρησόμε- 
νος ἰέναι ἤδη καὶ παραλαβὼν ἕνα τῶν στρατη- 

ὃ ὅ, τῶν περιπόλων τις ΟΠ 65 ργδϑίον Ναΐ., πἰβὶ αυοὰ περι- 
πολλῶν λΔυρ, 
ῬΓΟΠΟΤΏ, ἰηάθῆη., 
εβϑϑοῖ; 

Ϊμιουνυχίασι, 

οἱ τινὸς Μ. οὐπὶ οδάθῃι ΣΝ ,ΘΟΠ]Ο ΔΙΊ 06. [τ 
αποὰ ὙΑ|1ὰ ποη Ἔχργεββίς, δὰ ἄρχων τοϊετοπάιιπι 

56 πΘ 8ῖ0 αυϊάθπι ἀρία ΠῚ ἐϑϑοῖ ἀὰΐ ᾿πιδέι πὶ ΙΟΘΙ ΠῚ (θΠΘΓΘΙ. 
Μουνιχιάσι, "Μουνυχιᾶσι οοαα, [Ι͂ῃ δ8η||4 15 

εἰτι}}15. ἐδ ουνιχία, Μουνιχίασι, Μουνιχέαϑεν. Οἷ, Ἰηβοῦ, Ατ 1 
ῃ. 316. 278. 
ΧΥΙΙ ρ. 862, 

ΒΟΘΟΚΗ, Τὰ. πᾶν, Ρ. 291. 
ψονάτη ἔου πη ἰΐθπὶ 98, 1 ἰδοῖα ΓΘΒΟΡΡΒΙΠη08. 

ἈΠ γθηβ. ἴῃ Μιΐζ, Βἤρθη. 

πλῆϑος αι. εχ ἱπίθγρυ. ρῬτὸ στῖφος. Οὐηῖγα 81 Π06 σϑπαϊ πα] 
Γαϊδβϑῖ, ἴῃ δἷπιβ. ἸσΘυ τη Πα}}0 τη0 0 5αοοθάθγα ροίθγαν στῖφος. ΟἿ, δάπ, 

ταῦτα μΡοϑὶ στῖφος οο66, 

8 61, 8. 

8 ὅ. Ἕρμων. ες 60 οἵ, ΒοθοΚΗ, 
Ιηβογὶρί, Τρ. 221. --τῶν ὅπλι- 
τῶν τὸ στῖφος συ στῖφος 
Ἰάβτη 6588 ροβϑβὶῦὺ δἴᾷιβ, τάξις 
(ΗΠ β5υ οι. θπΐπὶ οὐ ϑ14. θᾶπὶ τάξιν 
πολεμικήν 6556 ἰῃ!τογργοίδηταν οἱ 
οἵ. Ηεγοα. ΙΧ 57. Χεϑη, Απϑῦ. Ι 
8, 13), β ηἸἤΠοαγὶ νἱάθηταγ οἵ 
ἐν τάξει ὄντες ὁπλῖται δῖ48 
ὉΡΡοηΐ τοῖς ἐν τῶ Πειραιεῖ τὸ 
τῆς ᾿Ἠετιωνείας τεῖχος οἰκοδο- 
μοῦσι, ΚΙ 46 τὸ οἵ. δήη. 69,1, 
-- ταὐτὰ ἐβούλετο. ἘΠῚ [ 
τ9. 2 τῶν οὐ ταῦτα βουλομέ- 
νῶν, ΨῚ] 74, 1 οἵ ταῦτα βου- 
λόμενοι, Ιν 18, 1 οἷς ταῦτα 
ἤρεσκε, ΜΠ] 84,8 ξυνεδόκει δὲ 
καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις ταῦ- 
τῶ Πηθδις τς ΔΡΡΑΤδΙ. «ἢ. Πθὴ 
γθοίθ [σηΠ0}105] ἀθ δίθρ)ιδηὶ 
οοηϊδοίυτα ταὐτα δβονίρβίββθ. 
Η 8 85. Τμασαθν, Τῆυο. Ρ. 80. 564 
νΘΓθΟΤ ΠῚ] οοΟπίοχί πὶ 4 δοουγᾶ- 
ιἰὰ8β ΘΧδιη πανοῦῖῖ, ἴδοι! βἰσηϊς- 
Ποαγὶ Ἰηιθ!] σοὶ ΠΝ 1168 ΒΓΑνῚ5 ἃΓ- 
τηδίαγαθ, 4] ἴῃ ογαϊηἰθιι5 ΘοΥδηΐ, 

Θοπβθηβίβϑδ ΟΠ 18, 4Ϊ ΠῚΌΓΕΙΠῚ 

ΟἿ, δάη. 
8. 6. στρατηγῶν ὅστις οπιπθ5 ρΓϑοίον Ὑαί. 64 οἵ, Κύαρρ. ἅτ. 

ΔραΙΠοαθαηΐ, ἰάθη πθ. ΘΟΠ51Π1π|Πὶ 
Βθοιῖ05 6586, οὖ 8|116} ΘΟΠΙρᾶγαία 
6558. δχϑιηρίᾶ βιργὰ ἃ] τὰ ργδθίθι 
ΙΝ 118, 1, υδὶ ἴϊοπι ταὐτά [ἰε- 
σοπάππι ΠΕΣ 

8. 06. πλὴν ὅσοις. . ἦν] 
πλὴν ὅσοι μὴ ἐβούλοντο δη- 
λαδὴ ὀλιγαρχεῖσϑαι. 56}0}. ρᾶ- 
ΓᾺΠῚ ϑοουναίο, Νὰ ταῦτα το- 
ἔθγίαν δά δὰ αυδθ δὰ ὁσοδγοθη τὴ 
ΗἱπηΠα πὶ Ῥ8ὈΘΟΓΙΙῺ ἱΠῚΡ ΘΡ τ ΠῈ ἔπη 
ἤδρθαηι. ἢὲ βουλ. ἣν οἵ, ἀάπ. 1Π 
8, 2. Ραιὰπὶ ΨΥ Β᾽ ΠῚ1]|65 δαηΐ 
οοηϊδοίαταα ἢδαβὶὶ 1. ἀ, ϑιεῖ 
πλὴν μὴ ὅσοις Ἰοεσοπάππι δαὶ 
πλὴν ἀθ!θη πὶ 8588 βυβρίοδη- 
ι(ἰ5. --- ἐς τὰ ὅπλα ἱέναι. 
στο δὰ Πιαϑίαβ δἱ οἰ ρθοβ, 
486 ἃγπιᾶ ἴῃ 1185. ΘΠ ροΥῖθιι5 
ἘΓΡ15 5ΘΤΊΡῈΓ ἴῃ ΟΟΠΊΡ ἢ αγὶ θῈ15 [0 οἷ 5 
ἈΡΘΓιΪβ ἃ ῬΓΟρϑύα 5. οομηροΟβὶϊα 
ΒΕΥΨΔΌΔηΪΩΓ, οἱ ΔΡΠΊΔΓΘ 856. δὰ 
Ρυρηᾶπι, Υ]ὰ, 69, 1. ΝῊ 28, 2." 
Α τη. ΠΡ ογαπηψαὸ ἐπὶ τὰ ὅπλα. 
Βεὰ ἐς μτδοροβίτίοπο ἰοοι5 βίσηὶ- 
ἤοαιανκς Κα 66. --- ξυναφαι- 
ρησόμενος, βοΐ, ᾿'Δλεξικλέα. 
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γῶν, ὃς ἦν αὐτῷ ὁμογνώμων, ἐχώρει ἐς τὸν 1ΠΠει-- 
ραιᾶ" ἐβοήϑει δὲ καὶ ᾿ἡρίσταρχος καὶ τῶν ἱππέων 
νεανίσκοι. ἣν δὲ ϑόρυβος πολὺς καὶ ἐχπληκτι-ἴ 

κός᾽ οἵ τὲ γὰρ ἐν τῷ ἄστει ἤδη ὥοντο τὸν τὲ 

ΠΠειραιᾶ κατειλῆφϑαι χαὶ τὸν ξυνειλημμένον τε-- 
ϑνάναι, οἵ τὲ ἐν τῷ Πειραιεῖ τοὺς ἐκ τοῦ ἄστεως 
ὅσον οὔπω ἐπὶ σφᾶς παρεῖναι. μόλις δὲ τῶν [τε] 8 
πρεσβυτέρων διακωλυόντων τοὺς ἐν τῷ ἄστει δια- 
ϑέοντας καὶ ἐπὶ τὰ ὅπλα φερομένους, καὶ Θου- 
κυδίδου τοῦ Φαρσαλίου, τοῦ προξένου τῆς πό- 
λεος. παρόντος καὶ προϑύμως ἐμποδών τε ἑκάστοις 
γιγνομένου χαὶ ἐπιβοωμένου μὴ ἐφεδρευόντων ἔτι 
τῶν πολεμίων ἀπολέσαι τὴν πατρίδα, ἡσύχασαν 

ΠΝ ΠΩ καὶ, σφῶν αὐτῶν ἀπέσχοντο. καὶ ἑ μὲν Θηρα-9 
ἐλθὼν ἐς τὸν Πειραιᾶ (ἦν δὲ καὶ αὐτὸς τος τὸ ἐν Ἠε- μένης 

τιωνείᾳ τεῖ- σχρᾳτηγός), ὅσον καὶ ἀπὸ βοῆς ἕνεκα, ὠργίξετο 
χος καϑαιρεῖ- 

8. 1, ξυνειλεγμένον Ναί. Ἠδ66. 
ἄστεος αι. οἱ τοὶ που πη αἰϊααοι. Οἵ, Θιπάονξ, Ι6χ. ϑορμοο!. 

5. ἡ, εὐ ὕὔδεπον 'π ΑΠπη8], ΡΠ]. ἃ. 1878 Ρ. 189. 
8 8. μόγις φἱοτίααα, Οἵ. 54. ΝἼ 40, 8. 
τε ογη. αι. 0. Αὐρ,. Ρα]. Μ. 88, Ο᾽. νοι. Πυρά. Ἐ᾿ 
ἕκαστον Τ᾿. ΡαΪ. Ἄυρ. ὕλ55.,) ἕκαστος Ιδυγ,, ἑκάστῳ ΟἹ. 

ψβη. Ε. : 
ἔτι γαι. 1. Ῥαᾳ]. ἀπρ., οτ. ατν., ἐγγὺς τεοιϊϊααὶ, οαἱ 51 Π}}}Π1πηατα 

εϑὺ ΙΝ 71, 1. 86α εἴ. δάη. 
8 9. καὶ ροβὺ ὅσον ἀδίογϊονο5. οπὴ, Οἵ, δάη, 

8 7. οἵ τε γὰρ ἐν τῷ ἀἱἷβ αρϑιϊηπποναπί. Οἔ, δάη. ΤΥ 
ἄστει... 4. Οοηΐεν βἰ ΠΉ116 ΠῚ Ι6- ὅ, 9. ΥἹ 77, 1: ὙἼ 44.. 5. 
οατῃ ΠΠ 94, 1.“ ΒΙοοπιῖ. --- τὸν δ 9. ὅσον ... ἀπὸ βοῆς 

ξυνειλημμένον. γιὰ. 84.-.- ἕνεκα, αυαδηΐαιη Γγ6] (οἴ. 
Κύπερ. Οἵ. 8 69, 82 δἄπ, 19) 
ΡΘΥ ΟἹ ΠΟΥ ΘΓ ᾿γοοϊξετϑηαῖ 
οαα88ἃ (ποπ 6δΧχ ψϑιᾶ 8 ηἰπηῖ} ἰσυὶ- 

ὅσον οὔπω. Οἵ, δάη. ΓΝ 125, 1. 

8ξ. 8. Θουκυδέδου τοῦ 
Φαρσαλίου. Οἱ, ΜάγοεΙ!. ὃ 28 
οὐ ἴθ ἀθ νδὺ}}5 νἹΓΙΒ ῃαΐϊὰ5 πο- 
τηϊηΐβ δάῃ. -- τοῦ προξένου. 
Τιϑιϊποι οπἱ5 [δοϊθη 86 οαι58 αἰοὶ- 
(γ 18 ααἰ ΡΓΟΧΘΠῸΒ ΘΓαί οἷ- 
νἰίδι}5. ῬογΡεγᾶπι ἰσίταν τοῦ 
ἃ 6]. Ηδγν. 1.1. --- ἔτι. Οὰπι μοϑίθϑ 
δά πο ᾿πδι ἀἰθηίαν, πίον 8586 Ῥὰ- 
5 πδη685 ρδιγΙδ τη Ρογάρηϊ. -- σφῶν 
αὐτῶν ἀπέσχοντο. Ῥοτί.: ἃ 
τὴ ηΐϊθὰ5 πιμέμο δὶ Αἰ ΓΘ Ύ 6 ἢ - 

ταιϊοπ 6) ἔἰ 6 Ὁ αι. Εδάθιῃ ᾿οουϊοπα 
αὐἰϊταῦ Χοη, Ηϊβϑι. ἀν. Π 4, 81 
ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἐπείϑοντο, προσ- 
ἔβαλλεν ὅσον ἀπὸ βοῆς 
ἕνεκεν, ὅπως μὴ δῆλος εἴη 
εὐμενὴς αὐτοῖς ὦν." Ἠπ 5. οἵ 
Ἂν 455. Ἐρτορίθ ἀδ πο Ἰοουϊοπα 
Ἔδχροϑβυϊί ΝΥ ιΘα δ Θμΐα5 ἰπ Ἐπ]. 
μἰδῖ, Ρ. 414. ἱάουὶϊ αἷν θοπιρο- 
β᾽ [8] 6556. ἔουπηᾶτη 6Χ ἀπᾶθὰβ 
ἀϊοιοπὶθ8, δἰίθνα ὅσον ἀπὸ 
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τοῖς ὁπλίταις" 
τοτῷ ἀληϑεῖ ἐχαλέπαινον. 

ς ἍΓ. 9 , ᾿ ᾿ , ται. ὁ δὲ “ρίσταρχος καὶ οἵ ἐναντίοι τὸ 

ἸΘῚ: 

ἕξ 

δὲ ὁπλῖται δμόσε τὲ παρ 

πλήϑ'ει οτηιθ5 ριδοίον ἢ. ϑ'6α 5610]. γράφεται τῷ ἀληϑεὶ ἐχα- 
λέπαινον ἰάοηηαῖιε ἰο οἷς Κ 4Πἃ ταν θῦα νϑυΐθηβ, 
ϑές. 

βοῆς. δἰΐονα ὅσον βοῆς ἕνεκα. 
θ᾽ 6 118 5ΙΠῈΡ]1ο] ὅσον βοῆς ἕνεκα 
5815. σορίοϑθ οὐ δοοιγαίθ θσῖββθ 
ΑΡγθβομίππη ὈΙαο, ΤΊ, Ρ. 808 
564... υὐ πηΐταπι δἰ ἴῃ 110 ἕνεκα, 
46 αὺὐοὸ οὗ, Μαι). αν. 8 516, 
Πα Θβίββ8 Βαπθυπι. [τὰ δια πὶ ἀπὸ 
φωνῆς, ἀπὸ κραυγῆς, ἀπὸ 
γλώττης 58 6068 ἰδεσὶ, 4. ΟΥΙΠῚ ΟΠι- 
ῃἰα ΠΏ ΘΧΘΠΙΡἰἃ Ρτοΐοιι. Οὗ, δάῃ. 
ΙΓ 10. ἴαπι ὅσον δαὶ θδἀ6πὶ 
ταιίοπθ, ἀπα ἴῃ νουθὶβ ὅσον ἐπ᾽ 
ἐμοί. Οἵ. ἀάη, 70, 1. Ῥοβὲ 4ιᾶ8 
ορίϊηθ δχρ᾽ϊοαία ἤθη ἀδθθεθαὶ 
οἰάθηι ὟΥ δ τΘηΡΔΟμϊο Ρ. 460 ρ]ὰ- 
66 γ6 δοηϊδοίιτα ἀποβοῆς. 5 Εἰ πὶ 
Ποδίγαῖθϑ ἀπιαθτι5 ργᾶθΡ Ο5᾽ (10 η10115 
αςαηΐαν ΠῸῚ ΓΆΓΟ, Υὶ, 6. ὕυογι Πεοολές 
τσϑηθῆ, υοη Αι τυϑηϑη, τὶ (165 
(ἰεδολγοῖος τοἵϊοτι. ΟἿ. Πουτη. δὰ 
νιρ. [8 868 εἰ δα ϑόρῃ. ΡηΪ]. 
ὅ80.].““ Ηδαοκ. Ααα. Μδμῃ. ὅν, 
ὃ 0860, Ἵ Ατσπο  π5 ΡΥΘΘΙΘΡ ατᾶθοα 
τένος χάριν ἕνεχα εἰ ἀμφὶ 
σοὔνεκα, (πᾶ ἃ Ηδτγπη. οἱ δι. 
Ρείδηίαν, ΠῸΠ ἃρία οομηραταί, Εχ 
115. δαίθτη, 4188 ΒΙοοτηῇ. σοη[ονί, 
πηαχὶπηθ ἤπο ρου ποπὶ ὅσον ἀπὸ 
βοῆς δρυὰ Βίοη. (455. ΧΙ, 62, 2 
οἵ ὅσον. γε ἀπὸ βοῆς 111 9, 6. 
-- οἵ ἐναντίοι, 8011. ΤΗΘτᾶ- 
Π]ΘηΪ5, --- τῶ ἀληϑεῖ ἐχαλ- 

ΟἿ, δάῃ, 

ἕπαινον, τοὶ νοϑγίτα ἐδ 
ΔΕΡΥΘ ἔδυεθδηΐ, οαθὰ ΤΠ οτα- 
ΠΊΘΠ 65, 41] ᾿Υ8 ΠῚ Βἰπια!ᾶτει, ΘΔ ΠῚ 
διὰ ΔορΤΘ βονγθί, σῇ. ΡΙΪαι, ἀ6 
Βερ. 480 τῷ ἀληϑεὶ χαλεπαί- 
νειν οὐ ϑέμις. (06 116Γ πλήϑει. 
(εἴ. 56.) ἴάθο τρίϊποί, αυἷὰ οἵ 
ἐναντίοι αἷτηΐβ πὰ8 ΡῬοβὶἐὰΠὶ 
6588 Δ|1α 18 ἀϊοαί, ηἰβὶ δαϊοϊαιῦ 
γα] σι Ώτη πλήϑει Πποη, υἱὐ Βαι. 
νο] πους, δὰ ἐχαλέπαινον γοίο- 
τϑηᾶμπι. Οὐπὶ ἃυΐοπη, βίοις μος 
Ρουβρ ουϊ 5 οὐδιϊοηΐβ, ἴα, τῷ 
ἀληϑεῖ αὐ δἀάονοίαν, ορροϑίιϊο- 
ὨΪ5. Τί Ροβίυϊαγθί, 586. ΔΠθ8ᾶ5 
ΒΟΥ ΠΥ858. ΘΟ Ϊ ἢ Οἰ ΕΓ ΠῚ [11556, 

αἀιαϑὶ δββοὺ τὸ ἀλη - 

ἰδ τῷ ἀληϑεῖ δὰ νὶ ἀϊοῖ, αὐ 
ἐβϑού ὕεανθῦᾶ, πρὸ {815 ἀτδθοο- 
γαπὶ Ρδτὶ ν᾽ ἀθγδίαν 60 ΤΠπαοναἰ- 
α15, αἰ βουΐθονοὶ τὸ δ᾽ ἀληϑές. 
Ρτιδθίοι: τὸ ἀληϑές (οἵ, ΝΙ 935, 9) 
αἰοῖειιν. αυϊ 6 πὶ Θεἴδ πὶ τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ, υἱ πρόφασιν μὲν ... τῇ δ᾽ 
ἀληϑείᾳ Ατνῦὶ. ἔχρ. ΑἹ, [3., 0, 
τῷ μὲν λόγῳ ... τῇ δ᾽ ἀλη- 
ϑείᾳ ἰοῦσι ΠΠ| 838, τῷ μὲν δο- 
ὙΕΣῚ Ὁ ΤῊΝ ὃς ἀληϑείᾳ Αὐἱδεϊα, 
Πρ. 668 ἘΠ: θιπά., τῷ μὲν δο- 
κεῖν ... ταῖς δὲ ἀληϑείαις 1 ἴη850- 
Ἰθη1 8 105. Α. 1. ΧΙΝ 11, 6 (εἶ. 
5010]. ΤΊνις. ΥΙ 22), δοκήσει 
μέν... τῇ δ᾽ ἀληϑείᾳ Ζοῃ. 
Δῃ. Χ 15 οχιν,, τῷ μὲν φαινο- 
μένῳ... τῇ δ᾽ ἀληϑείᾳ ΝίοορΗ. 
ατορ. Ρ. 190. ΧΔη: ΘΊΘΡΠ. ΤΊι65. 
ἴῃ ν. ἀλήϑεια. 864. 60 αποά 
τῇ ἀληϑείᾳ ἴζὰ Ἰοσίταν δοάθιη 
προ ἀϊοίππὶ 6556 τῷ ἀληϑεῖ 
ποηά πὶ ἀδπιοηβίγαίιιπι οϑί. [{8- 
4π6 δὶ 110 τηοάο τῷ ἀληϑεῖ 
ἐχαλέπαινον Ἰαησὶ Ροϑβοί, (οε!- 
Ιου γΔΙ]ΟΠ6 ΠῚ 8θατϊ ἱρβὶβ νϑυ 5 
ΘΟΡΘΓΡΘΠλΡ, Αὐ ορδίαί. ΠΟ 50{Π]Ὶ, 
ὰ “φυοὰ οὐ ἴρ58 βθηβίΐ, ορροβὶ- 
{1015 ταίΐο, 56α οἐΐϊαπὶ πὸ ΤΠοτα- 
ΤΘη65. αι 6 η), “ΙΔ ΠδΙ ΟἸΙΠῚ 
ΡΟρΡαΪο ἰπ σγαίϊδ πη τϑαΐν8 {ΠῚ 
βίπα θαι, θ᾽] 61 αν θαι, δὲ βθοιη- 
Δ ΠῚ θἃ ατιλ8 90, 1 Ἰοβίπηιιϑ 58- 
[6πΠ| οἵ μάλιστα ἐναντίοι τῷ 
δήμῳ ἀἰσθηάαπι ογαί. [πἰατῖα 
Ἰρῖταν (ἀ06}}. βϑοιίαβ οβὶ (Ἰ888. 
(αϊ απο Θχοιηρίαπι ΡΙδιοηΐοιι πη 
ἃ ΠΟὈΪ5. ΔΙ! αὔτη, ἀπάτην δ 51 1}Π1-- 
ΤᾺ ΠῚ 510, πο ΠΟῚ ΡΘΥ ποθ ΡῈ 60η- 
16 η41}, π6 ἀρὰ ΡΙαί. αυϊάοπὶ τὸ 
ἀληϑές, αὖ 1Π|6 ορί παύαν, ᾿ρ58 ΠῚ 
νου πού 6 ΠῚ Παροί, 568 Ἰὰ αυοὰ 
ϑΘυη οϑί οἰρσπίϊδοαι. -- ἐχα- 
λέπαινον τηλρὶβ ἀπὶπιϊ 56η- 
511ΠῚν ὠργέξετο, τηδρῖὶβ οχίου- 
81 ᾿[τᾶ8 [οί θη ἰπά!οδε, 

δ 10. ὁμόσε τε ἐχώρουν 
ἐν τῷ ἔργῳ) ἤγουν ἐβού- 

ἕπειτὰ 
γίγνεται 
ἄκλησις 
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ἄρχειν δεῖν ἐχώρουν οἵ πλεῖστοι τῷ ἔργῳ καὶ οὐ μετεμέλοντο, 
ἘΠΕ ΟΥΥ λύραι καὶ τὸν ᾿Θηφαμένη ἠρώτων εἰ δοκεῖ αὐτῷ ἐπ᾽ 

ἀγαθῷ τὸ τεῖχος οἰκοδομεῖσθαι, καὶ εἰ ἄμεινον 
εἶναι καϑαιρεϑέν. ὃ δέ, εἴπερ καὶ ἐκείνοις δοκεῖ 
χαϑαιρεῖν, χαὶ ἑαυτῷ ἔφη ξυνδοκεῖν. καὶ ἐντεῦ- 
ϑὲν εὐθὺς ἀναβάντες οἵ τε ὁπλῖται καὶ πολλοὶ 
τῶν ἔκ τοῦ Πειραιῶς ἀνθρώπων κατέσκαπτον τὸ 
τείχισμα. ἦν δὲ πρὸς τὸν ὄχλον ἡἣ παράκλησις 1 
ὡς χρή, ὅστις τοὺς πεντακισχιλίους βούλεται ἄρ- 
χειν ἀντὶ τῶν τετρακοσίων, ἰέναι ἐπὶ τὸ ἔργον. 
ἐπεχρύπτοντο γὰρ ὅμως ἔτι τῶν πεντακισχιλίων 

- 5 

τῷ ὀνόματι, αἡ ἄντικρυς δῆμον ὅστις βούλεται 
ἄρχειν ὀνομάζειν, φοβούμενοι μὴ τῷ ὄντι ὦσι καὶ 
πρός τινα εἰπών τίς τι ἀγνοίᾳ σφαλῇ. 

’ Ἁ » 

τετραχόσιοι διὰ τοῦτο 
τακισχιλίους οὔτε εἶναι 
εἶναι, τὸ μὲν καταστῆσαι 

λοντὸ συμπλακῆναι τῇ πράξει. 
560]. Νοιὶ ,3581|5. Β᾽ Πη}Π1|ἃ πρὸς 
τὰ ἔργα ἐχώρουν 188, 8 οἱ 
Ἰλθγα μη, αὖ 8 2, ἔργου ἔχεσϑαι 
δοπιρᾶΓαῖ ΒΙοοιηῇ, -- καὶ εἰ. 
Βεροίθ οππὶ Κυθθρ. δοκεῖ. ΡΥῸ 
καί ἴονβίιαῃ. τηλ}15 ἤ (Βεῖβι. ἢ 
καί). Μαῖα: ἂἃπ βαΐϊα5 οσοί 
αἰταϊ. ὅ'6α βϑρδγύτῃ πᾶρθο ἰηίου- 
γορᾶν 6 Ροίθυϑηΐ, 486 ΡΑΥΪΓΟΥ π6- 
σϑίατυβ εὐαῦὺ ΤΠΘγδΙΠθηθ5. Π6 
Ργιοὶρίο οἴ, δάη. 1 118, 8. 

Θ᾽ 11: παράκλησις ὡς .χρή. 
ΘΕ ὅπ. 76. 9. ΞΞ ἐπὶ τὸ ἔρ- 
γον] ἤγουν ἐπὶ τὸ κατασκά- 
πτειν τὸ τεῖχος. Θ6Π0]. --- ἐπ- 
Ἑεπρύπτοντο γὰρ ὅμως 
» Βϊο νϑγθογ πὶ 5θηβιβ: Οοὗτον 
γάρ, καίπερ τὴν δημοχρατίαν 
καταστῆσαι βουλόμενοι, ὅμως 
ἔτι τὸ πρᾶγμα καὶ τὴν αὑτῶν 
διάνοιαν ἐπέκρυπτον τῷ τῶν 
πενταπισχιλίων ὀνόματι, ὥστε 
μὴ ἄντικρυς ... ὀνομάξειν.“, 
Δ 6. Ρονί, Οἱ. {{538.}1 ἃ πρό- 
τερον ἀπεκρύπτετο μὴ καϑ'᾽ 
ἡδονὴν ποιεῖν [δἰ ἰθὶ ἀδ ποσᾶ- 

καὶ οἵ 
οὐκ ἤϑελον τοὺς πεν- 

Ἵ Ν Ν ’ 

οὔτε ἢ ὄντας δηλους 
μετόχους τοσούτους ἄν- 

τἰοπε 84 η.].“ἦ Αστ. -- μὴ͵ ἄν- 
τικρυς δῆμον] καϑ' ὕπερ- 
βατόν, ὅστις βούλεται τὸν δῆ- 
μὸν ἄρχειν, μὴ ἄντικρυς ὄνο- 
μάξειν. 86Πο!. --- φοβούμε- 
ὺν μὴ ὦσι. ϑῖπι! δὰ- 
ἀϊοπάαπι οἵ πεντακισχίλιοι. Με- 
τπϑθδηΐ, πΠ6 γενογᾶ βχβίϑγθηΐ αι}π- 
απ ΠΏ}Π18. οἰνί τη ἃ φυϑάτγι Πρ ἢ 015 
Ἰϑοία, φαδηηνὶβ ΠΟΤ Ϊη8 ΘΟΓΙΠῚ ΠΟῚ 
δββϑηΐί ἀϊνυ!οαία. [τὰ δηἷπὶ, τ 
πιοπμθύ ΑΥΤΠ,., ἰθτηθγγ ἢ δγαΐ ἀθ 
ΡοΟρΡυϊαῦὶ αποὰ δηΐθα ἴπθναὶ ἴπι- 
ρΘυῖο ἰοα αὶ οαΠῚ 60 4ἷἱ ρΓΟΡΤΐΆΤη 
5101 6556. ψϑ]]δῖ οὰπὶ ρᾶγίθ οἰ ν᾿ Π| 
τ ρα] 1οα 6. δ πιϊ ηἰβύγαίϊ ἢ 6 πὶ Π6- 
46 οὑπη ΟΠ θ 8 ΘΑ ΠΊ ΘΟΠΊΠΊΙΙ- 
ΠΕΠῚ ἤᾶθογο. - καὶ πρὸς τι- 
να σφαλῇ] φοβούμενοι 
δηλαδὴ μή τις, εἰπὼν- ὅτι 
ὀρέγεται δημοκρατίας πρός 
τινὰ ὃς ἐστι τῶν πενταπισχι- 
λίων, ἀγνοῶν ὅτι ἐστὲν εἷς ἐκεί- 
νων, ἐν κινδύνῳ γένηται. ὅ0})0]. 
-- οὐκ ἤϑελον αν 0Ὲ} ψιανε: 
Ροτγίιβ: πραᾷὰθ νοϊθθδηΐ!! 05 
ααϊπαᾳαΐθβ Π1}16 οἶν 65 6586 
ΠρΘαὰ 6 οοηϑίδυθ 608 0η 
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τικρυς [ὧν] δῆμον ἡγούμενοι, τὸ δ᾽ αὖ ἀφανὲς 
φόβον ἐς ἀλλήλους παρέξειν. 

Ὁ 9: Τὴ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν τετρακόσιοι ἐς Πειραιῶς 

τὸ βουλευτήριον ὅμως καὶ τεϑορυβημένοι ξυ 

οἵ οὖν τοῦ 

γ-- ὁπλῖται ἐς τὸ 
ἄστυ πορεύ- 

ἑλέγοντο᾽ οἵ δ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ ὁπλῖται τόν τε ᾽4λε-- ονται" οἷς 
ξικλέα, ὃν ξυνέλαβον, ἀφέντες καὶ τὸ τείχισμα κα Σ- τῶν τετρθᾶπο- 

σίων τινὲς ἐς 

ἑλόντες. ἐς τὸ πρὸς τῇ Μουνιχίᾳ “ιονυσιακὸν λόγους ἕυν- 

[τὸ ἐν τῷ Πειραιεῖ] ϑέατρον ἐλϑόντες καὶ ϑέμε 
τ τῶν ἐξεκλησίασαν, καὶ δόξαν αὐτοῖς εὖ- 

ΟαρΡ. 98. 81. 

ἐξεκλησίασαν Ι- 

6556. - [ἀ»] δῆμον ἡγού- 
μενοι. Ῥανοαϊατη ἄν ἴΐὰ ἱπίον- 
Ῥγϑίδιὶ ϑαπί, αὐ εἶναι 5Όρϑα!- 
τοηί, 864 οὰπὶ ψοῦθο βἰπι! ἄν 
ΟἸΪἶ οβίθπάπην Υ 104. ΥἹΙΙ 44, 
4, ὙΠῚ 81, 1. Οδγίθ (]855.,) χαΐ 
ἄν ἀείεπαϊι, ὯΘ6 ἃη0 Δυϊάθιη 
ΘΧΘΙΊΡΙΟ ΟΡ᾿ΠΙΟΠ 6 ΠῚ 5.8 1Π| ΘΟΠῚ- 
Ργοθανῖ., Βδοία ἰρίίαν 1 46]. 
Κσπορ. τ 

Ο8Ρ. 90. 81. ὅμως κα ὶ 
τεϑορυβημένοι, 'ν 6. καὶ 
(καίπερ) τεϑορυβημένοι, ὄμως. 
οἵ, Μαῖ; Ἕατ. 8 δθ6, 8. 
“ιονυσιακόν. ,1Π|ῸὸῊΆ δηΐτη οο- 
ταϊτα (5011. ΘΧιγδογά πᾶ γῖ8., ΠΔΠῚ 
ΘΟΠΊ ΠΟΥ ΠῚ ἸΟΟιι5. ογαϊηϑγὶι5 ουδί 
οἰϊπι ἐν τῇ Πνυκί) οεἰεθγαθδη- 
ἰὰγ, αὖ ἰοβίαταν [α]. Ρο ὰχ ὙΠ] 
70: λα ἀ5. Οἱ, δάπ. 67, 2. 
[τὸ ἐν τῷ Πειραιεῖ] ὙΠ 
πιΘηΪα ΠῚ 6688. 6Χ 60 ΘΟΡΠΟΒΟΙ ΙΓ, 
πυρά ἀπὺπὶ ἴῃ Ρίνᾶθθ 0 τῇ θϑίγιι τη 
οὐγαῦ ἰάαὰθ ἰπίθῦ ϑδθρίθῃ γ] 0Π68 
εἰ οοοἰάοηίοπὶ δα ἰαίι8 ἀθοϊῖνα 
ΔΓΟΪ8 Μαηϊο ἶα 6 βἰζαμη, Ὁ] οἷ 
το Ια αἶᾶθ οἰἶϊὰ πὴ ΠΠΟ ΟΟΥΠΆΠΙΌΓ, 
Οἵ, Βυνδβίαδη. ἀδορν. 1 ρ. 2609. 
Βιπιααίαι!ς. ἰριαν ὈΙοηγβὶὶ δᾶ 
ΜαπΙομ πὶ {Ππθαίγαπη. ΔρΡΘΙ δύ πὶ 
εβδί, ποὺ ἴῃ Ρίναθθο βἰζι Δ 6586 
6Χ 5886 ᾿ηζο ρίαν, Ῥυδοίογθα νοὺ- 
θογαπὶ ΘΟ]]ΟΟδ110. ἰΠέΕΓΡ Οἰ Δι ΟΠ 6 
δρυΐ, -- ϑέμενοι βο ὅπλα. 
Οὗ δάη. Π 2, 4, ἐξεκλη- 

ΤΕμπογαϊαϊ, Υ0]. ΤΥ, βθοῖ, 11. 

τὸ ἐν τῷ Πειραιεῖ Ἰῃπτογροπαπίαν ἴῃ δῖ, Τί. 
ΡᾺ]. Αὐρ. Μ. 6455, θη. Εὶ Μοβᾳ. τηϑγρ., ΟἹ. οὐ τηϑγρ᾽. ΤῊ.» 
ἴθ Αὐὑσ. τῶι, ἰπ Ἐν τῶ ῥτὸ τό Ἰδρίτυν, ΔΒΠποβοί τι Ὑα118. 

ΘΙ Ια αὶ ἐξεκκλησίασαν. 

ηἶβὶ ααοὰ 
Οἵ, δάη. 

ΟΥ. δάη, 

σίασαν. ,,Μεπάοβα βουὶρίατα, 
α4τιᾶ6 ρᾶτίθῃι οοάϊουπι ἢ οἱ δρυὰᾶ 
ΤΗυογαἸ 6) ΟἸηποβ, αὐ νἱἀείαΓ, 
[Ρνδθίθν ἈΠῈ Πη] οὐδδαϊῃ, ἐξεκκλη- 
σίασαν. Νά. οἱ ΧεπορΗ. Ηϊβι, 
ατΟΝ 8, 16 εὐ νᾶτγ. ἰεοοί, 88 [,γ8. 
ΧΠΙῚ 178. 10. Οοηδίῃβ αὐϊάθπι 
δὐαύ οἱϊπὶ Βοηποία δον [86 ΧΘΠΟΡΗ. 
οὐ Βομοθπιδηπ, ἀρ Οοτηϊ,. ΑἰΠ θη, 
Ρ. ὅ7] Ρεουϊΐατοπι νοῦρθὸ ἐξεκκλη- 
σιάξειν 56πβαπι {γῖθι6γ6, [πἰ 68- 
οὶ βχίταἃ ἰοοῸ ΤΏ 50} {Ὲ πὶ 00 - 
μϊτϊα ΠΆΡ6ΓΘ.}] 568 πιαίανϊς 
βϑηξθητίαιη [1116] ἴπ πον 55: ἃ 
ἨδΙ]δηϊσοῦαπηι οαϊίομθ δὰ 1]. ὁ.» 
ααϑιηνὶβ τηθηἀοβᾶπη ἰδ ΡῈ κΚΆ 
ΒΟΓΙρίαγἂ ΠῚ ΟΟΥΡΙσ 6. ΠΟΡΙΘ ΧΟ, 
Μριηογ 6 δαίοη ἴῃ Οδοοπο- 
τηΐοο Ατὐἰβίοί, 2, 18 [δὲ [ο56ρ}ι. 
Απῦ. 1, ΧΥΙ 6, 8] μᾶγεοὶρίατη 
αποαῖο ἰδρὶ ἐξεκκλησιάσας 56ῃ- 
ΒᾺ ἃ 5ΙΠ1ρΡ]1οἱ ἔογ πα ΠΟ ἀἰνθῦβο 
ἰάθη αθ οοπιροβίζαπι ἀρτα οἷὰ5- 
ἄθηι ἔδεσε δϑυὶ ὕἸΧΧ ᾿πίρυρυθίαβ 
ΔΙ᾿α οὐ ἢ 8. ̓ηνθηΐ, ΜΙ, Τπίρρ. 
δὰ Ηδβγοι, ν. ἐξεκκλησίασε. 
γϑγὰπι 85 ἴΌγΠηὰ8. ΠΊΘΡῸ ΡΟΡ 
ΘΥΓΟΡῚ ΟΥ̓ ποὴ ἀθθογθ, ΟΠ] ἴῃ 
Αὐἰῖοο 1110 ̓ ἐξεκλησίασα ἀαρ]]θθηη 
ΡΥδΔΟροβι το η 6 πὶ ΠομλΐΠ 65. 510] νἱβὶ 
βίης δυσὶν, ἴδοι, ορίπου, ουϊ- 
αὰθ ρογβυδάθθο.Κς. Βαίΐίπι. δά 
Ἰ)οηοβίη. Μ|Ιά, ρ. 102. 9{Ἐρ0] 
ἀπδ5 ἰδπία να] {γΓ685 Ἰερ  υ1π|88 
Ραϊο [ὈΥΠιᾶ5. ἔαἴ5856, ρυΐογθπι ἐκ- 
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ε-- ελϑόντες ἐκ- 
Ἀλησίαν περὶ 
ὁμονοίας ξυν- 
τίϑενται. 
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ϑὺς ἐχώρουν ἐς τὸ ἄστυ καὶ ἔϑεντο ἐν τῷ ᾿ἄνα- 
κείῳ τὰ ὅπλα. ἐλϑόντες δὲ ἀπὸ τῶν τετρακοσίων 3 
τινὲς ἡφημένοι πρὸς ἀὐτοὺς ἀνὴρ ἀνδρὶ διελέγοντό 
τε καὶ ἔπειϑον οὖς ἴδοιεν ἀνϑρώπους ἐπιεικεῖς 

αὐτούς τὲ ἡσυχάζειν καὶ τοὺς ἄλλους παρακατ- 
ἔχειν, λέγοντες τούς τὲ πεντακισχιλίους ἀποφανεῖν, 
καὶ ἐκ τούτων ἐν μέρει ἧ ἂν τοῖς πεντακισχιλίοις 
δοκῇ τοὺς τετραχοσίους ἔσεσϑαι, τέως δὲ τὴν πό- 

λιν μηδενὶ τρόπῳ διαφϑείρειν μηδ΄ ἐς τοὺς πολε- 
μίους ἀνῶσαι. τὸ δὲ πᾶν πλῆϑος τῶν ὁπλιτῶν, 
ἀπὸ πολλῶν καὶ πρὸς πολλοὺς λόγων γιγνομένων, 
ἠπιώτερον ἦν ἢ πρότερον καὶ ἐφοβεῖτο μάλιστα 
περὶ τοῦ παντὸς πολιτικοῦ" ξυνεχώρησάν τε ὥστ᾽ 
ἐς ἡμέραν “ῥητὴν ἐχκλησίαν ποιῆσαι ἐν τῷ 4ιονυ-- 
σίῳ περὶ ὁμονοίας. 

Ὁ 

5 ὥ, τέως οἵη. τὴν δὲ 5006 η5 γαΐί.; 564 δρ(ϊββ᾽ Π111Π| ᾿ιϊα 

τέως, ἱπίουθα, 4ιδηαυδϑηι η6 δ, 8|1ἃ φαυϊάεπι ἜΧρυοϑϑὶί, Εχοϊαϊε 

οἰΐατῃ 99, 
φϑείρειν Ναί. Οἵ, 54. ΝἼ 860, 8. 

πλησίαξον εἰ ἴον!. ἠκχχλησίαξον, 105), πιοἀο5.05. --- ἐν μέρει. 
ΔΙ ΤΘΥΔΠῚ ἐξεκλησίαξον; ἐξεκληθυ Οἰδ απὲ ΙΝ σὴν δας 

σίαξον Δαϊθ τ ΡΑΥΙΓῸΡ δίαπο γοι- 
θυ ἐξεκκλησιάξω ᾿ἰθτοτγιπι ρο- 
5. 4081 46. βϑηίθηϊϊα Βυι- 
τηδηπὶ δὲ δοηιοβίῃ, οδάθηιβ 
᾿πραδθ Ὑἴ10 (Ἰ πνῖ πη.“ 1. Ὁ 1 ἃ, 
ἴῃ ἜΤΘΡΕ, ΤΙ65. ν. ἐκκλησιάζω. 
Αὐ Βυϊμιηπαηηπυπ Τροίϊα8 αἸ18ΠῚ 
Θιπάἀογἤυϊῃ ᾿παϊοαββθ πῸ 8 ἀπο- 
θὰ5 δΧθηρ}ὶβ ΡΥ ΟΡ ̓ Ϊ,) ατ86 
Ῥᾶμ]0 δηίθ δἰϊαα ϑιιηΐ, οἱ ΡΙανὶ- 
τηῖβ Ἰἰοοῖὶβ υΧΧ ἱπιορργοίπηι νἱ- 
ἀδίαν οοηϑίᾶτο. ΟἿ, Κυπθο. Οσ, 
8. 25) 11. ΛΠ 10:Ὁ-- Ἅνα- 
χείῳ]. “ιοσκούρων ἱερῷ" ἄνα- 
κὲς γὰρ οἵ Διόσκουροι. ὅ61}|0]. 
Τυρᾷ. Νοὴ ἰοηρθ 80 Αρτδι]ὶ 
ἕἴαπο αἴιϊβθ αἰβοίμηιιβ 6 Ῥαι. 
118, 3. »»Αἂ γδάίθθβ ἃγοὶβ ἴῃ 
ϑδριἐπίυίοπ65 γϑῦββ. Οἷ, 1 θα, 
Αἴπθη. ρ. 181 [6ἅ.. 2 ρΡ. 19ὅ. 
πίον. Οθτπι.7  Αὐτπ. Οἵ, Βυγβ. 
1: 294 5η. Ουτι. 8. }8- 
τηῦίῃ. ἀ6 ὕτθο Ατἢ. 1 ρ. 219 564. 

8 2. ἐπιεικεῖς, τιοᾶοτὰ- 

φϑείρειν. πο ᾿ροϊαἰτιπὶ λέγον- 
τὲς ᾿ᾳθοπαὶ νἱπη ΠᾶΡογ δαηοίαί 
Κυπθρ. σε ἀηη. Π Π1  ΞΞΞ- 
ἀνῶσαι. , ἀνατραπεῖσαν ἐς 
τὰς τῶν πολεμίων χεῖρας ἐμ- 
βάλλειν.“ Δ. Ῥοτῖ. 

δι.8ὲ περὶ τοῦ παντὸς πο- 
λιτιπκοῦ) ἤγουν περὶ τῆς πά- 
σης πολιτείας. 5680]. θεὲ περέ 
οἵ. δἀπ. 1 60, 1. --- ἐδ ΟΥ δάη, 
ΠῚ 84, 2. -- ἐν τῷ Διονυ- 
σίῳ. 5,1. ἰδπιρ]ο Βδοομΐ, οαΐαβ 
τοὶ αἰᾶθ ΠΟΠΠΆΪΪδ6 δἰϊδτηπαπο 
ΘΟΥΠαπίπτ' 580 Δηρα]0 Δγ οἶδ ἱπίου' 
απιβίσαπὶ οὐ οὐϊθηίθπὶ ϑρθοίδηιὶ. 
ΟΥ Ραῖβ:. 1 21. ἀΣ Ὸ  ΡΕΠΟΥΘΙΒΙΒ 
αρίαίθ ποὺ {πϑαίλππι ᾿ἰΠ50}1{π8. 10- 
οὰ5. ΟΠ ΟΠπΠῚ ταί, 564 Ῥϑυοὶβ 
δηπΐβ ροβὲ βᾶθρα δᾶ 65. δα θὶ- 
ἀππὶ δδί, δὲ ἀθ ποῃπηα}}}8. τ Ρ 115 
Ἰεσθ οοπϑεϊαταϑ Ιοοῦβ ἔμπϊδ, υδὶ 
οοπίϊοποβ μαρδγθηίαν, 1, θοῃΠο6- 
πιϑπη. 6 σοι. ΑἰΠμδη. ρ. 580." 
ΑτΤῃ, 
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1 94. Ἐπειδὴ δὲ ἐπῆλθεν [ἡ ἐν Διονίσου ἐκ- τῶν δὲ Πελο. 
χλησία] καὶ ὅσον οὐ ξυνειλεγμένοι. ἦσαν, ἀγγέλ- 

-} 

λονται αἱ δύο καὶ τεσσαράκοντα νῆες καὶ ὃ ᾽Ἴγη- 
, 9 Χ “ ’ ᾿ .“ 

σανδοίδας ἀπὸ τῶν εγάρων τὴν Σαλαμῖνα παρα- 
πλεῖν" 

» , - 

τοῦτο ἐνόμιζεν εἶναι 
΄ Χ »-» 9 

Θηραμένους καὶ τῶν μὲτ 
λεγόμενον ὑπὲ 

αὐτοῦ. ὡς ἐς τὸ τεί- 
χισμα ἔπλεον αἵ νῆες. καὶ χρησίμως ἐδόκει κατα- 

9. πεπτωχέναι. ὁ δὲ ᾿4γησανδρίδας τάχα μέν τι καὶ 
ἀπὸ ξυγκειμένου λόγου περί τὲ τὴν ᾿Επίδαυρον 
καὶ ταύτῃ ἀνεστρέφετο. 
τὸν παρόντα στασιασμὸν τῶν ᾿“ϑηναίων. 
πίδος ὡς κἂν ἐς δέον παραγένοιτο. ταύτῃ 

ὡς ἠγγέλθη αὐτοῖς. 

συνῆλθεν ΝΜ. τη., ξυνῆλθεν Ατ, (ἢν. Ὁ. Εἰ, 1. 

8οἵ δ᾽ οὖν ᾿4ϑηναῖοι. 

(ρ. 94. 8 1. 

αὐτὸν καὶ πρὸς 
Ὁ ΞΈΝΕ 
ἀνέχειν. 
εὐϑὺς 

εἰχὸς δ᾽ 

ἡ δΔηΐ6 ἐκκλησία ῬΡοπαηΐ Μ. γρ. τι. 
τῶι ΖΔιονυσίωι αι., Διονυσίων Απὰσ. (455. γρ. τὴ., Ζιονύσωι 

. Ρᾳ!]., Διονυσίου ΟἹ. γε. Οἵ, δάη. 
ὁπλιτῶν οπι. αὶ. ων. 568 πολλῶν ὁπλιτῶν. ΘΠ} τ] αἷ5. γρ. Αι. 

Ουπὶ δηίθῆδο 
δββϑί, Π05 υἰγιτηαιθ ἃ ΤὨυογαϊάοἷβ βϑὶ ΠΧ Ί ΠΊΠ8. 

δας πολλῶν αὐἱὶ ὁπλιτῶν δὉ δἀϊίουῖθτιβ Ἔχ ρ απ οί πῇ 
ΝᾺ ἄπο νἱάρη- 

τῸΓ ἘΠΕΕΣ ἱπέεγρ γίδια θηίᾶ εχ 98, 8 ἀιποία: τῶν πολλῶν εἰ τῶν 
ὁπλιτῶν, 4886 ἴῃ ὈΠΌΙῚ πε τΘξ τις 

οὗ δ᾽ αὖ οπῖπεβ ρυδοίον δῖ, 8 8. 
Οἵ, δάη. 

ἐπειδὴ δὲ 
ἐπῆλϑεν. Ουδθ ροβὶ Πᾶβθεο 
560] αβ πη 5 ἰητογργοίαπαϊ οδιβᾶ 
δαβουὶρία 6586 Ῥυϑϑίθυ ΟὐδΙΙ ΟΠΪ5 
ΔΟυπἀδηίατη οἱ ΠΠιιοιπ πίθιη 60- 
ἀϊοαπι Ξουρίθτγαπι νἱεῖοϑα Ἰοσαεῖο 
ἐπῆλϑεν ἢ ἐκκλησία οϑίεπαϊι, 
Ουΐ5. σΟΥΓΘοίΏΓα δϑί Δ] 6 γα ΟΡ - 
ἴατὰ συνῆλθεν 5ῖνε ξυνῆλϑεν. 
Βαθαυαϊεπά πὶ δβὶ Ἔχ βιρθυϊοτῖ- 
Ρυ5 ἡ ἡμέρα. --- αἱ δύο... 
᾿γησανδρέδας. σέο 1» 9» 88 
99, 8. --- πάλαι, ἀυᾶπτπι, ἀ6 
ἰθ ρΡΟΥ5 βρίϊο ποη ἴοῆρο. Οἔ, 
99, ἘΞ χρησίμως, δ ὁτρς 
ΤΣ τῷ τῆς πόλεως ἀγαϑῶ. (ς 

Ρ΄Ότι, 
“ξὸ τάχα μέν τι. ΟἹ. Κυπορ. 

δ᾽ 61, 16 δάη. δ. -- ἀπὸ 
οἰ ΒΥ λόγου. δια, 
δάη, ΙΥ̓ 180, ὅ. ,“όγου 5υ- 
ΒΡϑοίαπι ροίοβὲ νἱἀθυῖ, Εἰ Χ 60 Τῇ - 

ὕᾶρ. 94. 81. 

αὶ αὖ οταὰ, Ἐπιοπᾶ. ΒΕΚΕ. 

Ροϑβιίο. δα!ας Κυπαθο. 86 
νἱἀθίαν Του ΠΘΥΪ ΡΌ556, 5] 606 6ΠῚ 
Β6η88π ἰᾷ δοοὶρίμηβ απὸ αἰοὶ ἐπ Γ 
λόγον δέχεσθαι ΙΝ 16, 1. Ὁ 
ἐγ. ἜΣ δι 2 τὐδίοτα. 
παραγένοιτο Ἰά6πιὶ να]ϑὲ «ιοά 
ἐλπίζων ἐν καιρῷ παρέσεσϑαι. 

ταύτῃ ἀνέχειν. »»]άοτὴ 
αυοά Ρϑ.]0 ἀπῖο ταύτῃ ἀναστρέ- 
φεσϑαι." Βδαυ. ϑιυλπίβίοτγα, 
πῃ ΟΥατὶ ἱπιεγργοίαηίαν, Οὗ, δάῃ. 
118,..5..ὙΠ 8.05 

8 8. οἵ δ᾽ οὖν. (δε 5ε- 
αυπηΐαῦ ΠΟῸῚ νὶοὶβ τη ἰδοθυαηΐ 
ΑἸ θη θη565 δάνογβιβ θᾶ, 4 Ϊθι5 
Αρδβαηαγὶ 85. σοτητη οί 5. δγδί, οἵ 
101 σΟΠΊΤ] ΟΥ̓Δ ΘἰαΓ, 5664 ροϑὲ ἰηίθγ- 
Ροβί απ ἰρβῖι5 βαβρί οἰ οη θη (δ 2) 
ΒΟΡΙΡΙΟΥ ὨΔΙΓΑΆΓΘ Ῥϑυσὶτ, [Πα] 6 
γ γᾶ εδί Βεκκουὶ οπχοπαδίϊο. Οὗ, 
δ  57.,.6:. ΞΞ ὡς χοῦς: 

15} 

ποννησίων 
ἀγγελλομέ- 
νῶν τὴν Σα- 

λαμῖνα παρα- 
πλεῖν, ὁ 9ό- 

καὶ πᾶς τις ἰτῶν πολλῶν ὁπλιτῶν] αὐτὸ ρυβος ἀνα. 
τὸ πάλαι 

ψεοῦυται. 
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δρόμῳ ἐς τὸν ΠΠειραιᾶ πανδημεὶ ἐχώρουν, ὡς τοῦ 
ἰδίου πολέμου μείζονος [ἢ] ἀπὸ τῶν πολεμίων οὐχ 
ἕχάς, ἀλλὰ πρὸς τῷ λιμένι ὄντος. 

ἢ οτη. (Ἱ., ἡ. Νι.; 
Οἵ. δάῃ. 

» Οἱραυὶβ Ἰθοίϊο Θχρ ϊοδυϊ Ρ0556 
νἱάθιαν ποὺ τηοᾶο: ραίαθδηίϊ 
Θηΐη ὩΔῖὰ5 6556 ρδθγίΐου- 
Ιυτα, αποᾷ ἃ 5115 (ἰϊ. 6. ορί- 
τηδίϊθ05.) ατᾶποἰὀ αὐοὰ ἃ 
μοβδίθ ἱππιϊηθγθῖ, πθαὰ6 
Ππὰ ρσυοοα!ὶ, 8εὰ δὰ ΤΡ 5ὕτὴ 
Ροτγία πὶ 6556. Κταθο. δᾶ 
Ὀίοη. Ρ. 8387, αὖ Δ 4]||8π οἱ 
Ἡδ1]1πι. βθοιίαβ δέ. Εὖ 51 Π}]1}06 0 
ἱπίογρυγοίαιαν Μαῦῃ. Ὅν. ὃ 4580 
δᾶη, 2. Αὐ οὑπὶ ΑἰΠΘηΐΘη565 
οογύϊογοβ ἴδοι οἰδββϑθη ὨΟΒ]ΘΤὴ 
οἶγοᾶ ΙΔ} Π 6 ΠῚ ὙΘΥΒΑΥ ΤηΪ558 
σοΟπίϊοη6., 4π8η}| ἀ6 οοποονάϊα ἰπ- 
16 Ὁ 56 γϑϑίαθηάα ἴῃ αγθ6 ΠᾶΌΘΥΓΘ 
οΟΟρ᾿ἰββθηΐί, ἴῃ ῬΊγα θα ΠῚ [θβιϊ 8556 
αἰοαπίαν, ἀοπιθβυϊοα πὶ ὈΘΙΠ τ 80 
115. ΠΟΒ.ΠΙ ἰγγαρ οὶ Ροβίρ οί ψατῃ 
6586 οορῃοδοῖίαν. (04 5] ᾿Πυ8 
στανίβ. Θθηβογθηΐ, ρορυΪϊανὶ5. ἴπὶ- 
ῬΟΥΪ [αυΐίοτθβ ἰπ αὐῦ6 ΟΟἸ]ΘοιΪ 
δάνθυβδγιοβ, 4005 ἴθ ὨΔΟΘΟδηΐ, 
δαΐ 5101 σοποΙ το δῦ ΘΟΠΊΡΓΘ- 
Βδοπάονο ἀθθοῦθδηΐ, ρῥυγὶαβαδπὶ ἴῃ 
Ρίνϑθθιη) ῬΓΟρΡΟΥΔΥ πί, Τ1|86486 
ΡΙουααθ ἤᾶθο σΟΥΓαρία 6588 60η- 
βϑηϊ αηΐ, Ἐπὶ ΒΟ οἸδδίθβ αυϊά θη 
", . - 

ἢ,γ, αὐυοα Ὕἀγορσονῖαβ Οουϊηίῃ. Ρ. 
90 τοἀυπᾶάδγε ἀϊοϊ, {0}1}} ναἱώ 
(περιαιρετέον, ἱπαυϊί, τὸν ἤ 
σύνδεσμον). [ἃ ΟΥ̓; πᾶ 60 56}- 
ἰδπι1ῖὰ 8Δ0 Αοϑοῖο ΘΧρυ6558: Π18ἃ - 
105 ἰηξοβίϊη ο οογίατηϊπο ἃ Ὁ 
ἢ οβύϊ θα 5 θ6ΠΠ] πὰ πὶ πη [016 6, 
568 δὰ ροτίιπι Δ46556 Γδίϊ, 
Ῥυκοῦ οὐ ρΡοβϑί πολέμου οχοϊ- 
ἀἶδδε βυβριοαίαν, ὨΪϊβὶ 4}5. Ραϊθί 
ρτο ἤ ἰεβϑηάιπιπη 6588 τοῦ. γε γ- 
18. ὑγᾶῃ5} οϑβί 18 Κοεπίμδ δὰ ατοο. 
Οον. ρ. 89 Ἰερὶ ὡς μξείξονος, 
ἢ τοῦ ἰδίου, πολέμου ἀπὸ τῶν 
πολεμίων ... ὄντος. Πουΐααο 
ῬοΥνν 5 δα Ομᾶγν. Ρ. 501 μεί- 
ονος ΡΓῸ μείζονος ρτοροηϊί, ααδ6 
ΠΟ ΥΆΓΟ οοπΐαπηαϊ οοηδίαί, Ὠᾳ- 
8. δίᾳιε (θα ]οὺ δ]ίθγαπι θῈΚοΥὶ 

μ᾿ -Ἢ 9 ΕΣ 

ῃ τοῦ ἀπο Ι., 

καὶ οἱ μὲν ἐς 
κω (Θ᾽, , . . 

τοῦ ἀπὸ ἵει, ἢ ΟΠ (6118. 

οοπϊδοίπταπι, αὐ τοῦ ρτοὸ ἤ ἰεδἃ- 
ἴὰῦ, ἀπ Θαπὶ ΑΟΔΟΙΪ ἱπίθγρυθιᾶ- 
τἰοη6 ργορδηί, αὰᾶ πη ἴῃ Υ ΘΠ.) 
ῃἶδὶ αποὰ ἀπό 5ίπιὰὶ οπηεῦ, ἴπ- 
νηί 586 ΟΥ̓ΔίΪο δχρϑάϊίᾶ ἤδτοι, 
Πἶδὶ Ὠἰτηἶβ ἴῃ ΟὈΒΟΌΓΟ 6586ΐ, αὐϑὺ 
Θδοηθίϊναβ ΘΟ ρΑγϑίϊν8 Θβϑθί. 
Ῥνδβίεσα Αγηοϊάυβ ἤδη βουρ- 
ἐγ ΟΟΥΓΘΟΙΪΟΗΪ 5. Π1}}|6Π} 6556 
δίααθ ΔΥΓ6Ὰ}0 ἀοπηϊίο ᾿πΠηϊίδ τα 
γορθοταπι ἀπὸ τῶν πολεμίων 
νἷπὶ ρῬιϑοϑίδυβ ταί ἤ ἴῃ ΟἹ. 
ΟΥ̓ 55 Ὸ ἢ δχρυηρθηάυπὶ) οθηβοΐ 
δίαθθρ Πδδοκίαμη βθοαίι8. ὉΠ0Ϊ5 
᾿πο! αβὶν, φιοα Ἰάθ πὴ ΠῸΠΟ [δοογιηΐ 
ΒΘΚΙς, εὐ ΒΙοοπιί, Ἢδη ἴῃ 60 ἰὰ- 
ἰθγα οοπϊθοῖῦ θοῦγ. 4 ἐχοίϊάεγθ 
Ῥούαΐδ56 ΟΡ 5640. 44Π δἀπιοπβηβ. 
Κυαθρον ἀθηΐα 8 5θη θη 8} 50 ΤᾺ 
δάμιο ὑπο Γ, 688 τί] 0 η 65, α0185 
ΒΌΡΓΑ δύ] πηὰ8., Γγαβίτα ἱπρὰ- 
ΒηΔΠ5 ἱπ διμᾷ, ἰδὲ, ΠΡ, 284. 
ΑΙἸὰ ταῦοπο ἤ ἀοίεπαδνθ βυθᾶαϊί 
ὍΠ. ὅθ, ΠΡ. 1 544. ὀοπίθῃ- 
ἀθη5 ἔδιον πόλεμον 6556 ἴη- 
ἰθϑυ]πππὶ ΑΓ ΠῚ ΟΟΓΆΠΠ6Π 60Π- 
ἰαποίαπι, Θαπὶ ΠΟΒ11 Αροβδπηατγῖ- 
486 οοηϑίᾳ εἱ ἀπὸ τῶν πολε- 
μίων γνοΐονυὶ δὰ 1οθαδοηηοηΐοϑ 
οχ Ῥδθοοῖθα Αἰϊοδῖῃ Ἰη οβίδῃ (68; 
ἴϑααθ ργορυϊαπι Ὀ6ΙΠαπὶ οτᾶνἰ8 
6886 αἰοὶ δι ἰά ᾳποὰ 8ΔῸ ᾿ιοϑιϊ- 
Ὀὰ5. ἰηδογγοίαν πθαὰθ ργοοαὶ ἡ 
6588, 584 δα ροτίυπι, 564 ργϑείογ- 
αυδπὶ απο 5ῖ5 τοῦ ἀπὸ τῶν 
πολεμίων πρϑοδθββᾶυιη) δϑδϑθί, 
ΘΠ 16 55: ΠῚ ΤΠ ἃ ΓΘΙᾺΠῚ βεπίθπιίατ. 
Ὁπηαὰ6 οοηίοχία εϑί δοοαδοπιο- 
πΐοταπι ργϑϑβιἀϊπτη Π θοοθδα 60]- 
Ἰοοαύαπι ΘΟΠΙ ΠῚ ΠΟΥ πραὰρ δα 
ἀοπηθβίϊοσιιηι 6] τὰ ἴδοι 6 14 ρον- 
τἰηθγα Ροίοβϑί αυοὰ ἂῦ Αρδβϑη- 
ἄτα εὐ Ῥϑορ Ομ β᾽ ΟΥΌΤη οἶδ558 
ἰηϑίαί, Εαβῖὶα5Β {Π|γ,| τοΐαίαν!ς 
(455. ὕυμῃ ρ]θγίβαιιθ δο}οὶ, 
Θπ θη ἀδ ! ΟΠ 6 ῃὴ 56 οαὶ ΒΌΤη 115, αυἱρ- 
ΡῈ 4086. οπηηΐιπὶ ἴδοἸ ἢ Π]ὰ 6886 
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τὰς παρούσας ναῦς ἐσέβαινον, οἱ δὲ ἄλλας καϑ-- 
εἴλκον, οἵ δέ τινὲς ἐπὶ τὰ τείχη καὶ τὸ στόμα τοῦ 
λιμένος παρεβοήϑουν. 

1 95. 41 δὲ τῶν Πελοποννησίων νῆες παρα- καὶ τῶν πολε- 
ἐς ϑρω- 

πλεύσασαι καὶ περιβαλοῦσαι Σούνιον δρμίξονται ἐν ὌΠ 
μεταξὺ Θορικοῦ τὲ καὶ Πρασιῶν, ὕστερον δΣ ἀϑον Ὁ 

ναιοι ὕυ- 

2 ἀφικνοῦνται ἐς ᾿Ωρωπόν. ᾿4ϑηναῖοι δὲ κατὰ τάχος ἀπ τς ἐκ 

καὶ ἀξυγκροτήτοις πληρώμασιν ἀναγκασϑέντες χρή- Ἐρέτριαν. 
» πέμπουσιν, ὃς 

σασϑαι., οἷα πόλεώς τε στασιαζούσης καὶ περὶ τοῦ ὁ ἐν τῶ Εὐρίπῳ 

παρούσας οἵη. Ε, Οἵ, ἀἅη. 

Οαρ. ϑὅ. 8 1. ὑπερβαλοῦσαι Μ. ΒΕ, Τιῖιρᾷ, Οποά ἔγιιβίγα ρτο- 
θεῖ Βυγτσ. 1. ἀ. Ρ. 192. ΟΥ̓ δάη. 

νἱἀεγοίαν. -- παρούσας. υο- 
Πα πὶ Θᾶἃ6 4υ0αι6 ΠΑΥ͂ΘΒ, 6485 
ἀδραπορθδηί, δαδγδηί, εἐχβρεοίδνε- 
ΤὶΒ παρεσκευασμένας, ἑτοίμας, 
ΨΕ] 51π}}16 γοοαθιίατη. Ὁρμούσας 
οοηϊοῖς Κσπορ, Θ'οα οαμη Ορροπᾶ- 
ἴλην καϑεῖλκον, ἴδοι! νἱἀδηίαν 
ΘοΟρ ἰατὶ αἵ ἐν τῷ λιμένι παρ- 
οὔσαι νῆες. 

ὕᾶρ. 9ὅ. ὃ 1. περιβα- 
λοῦσαι. Βαιῖον πυΐϊὰβ γνϑυθὶ 
ποίϊο {Ππδίγαίαῦ δἰ τ }}} ἀδὰ νοὺ- 
θοῦ διαβάλλειν οἱ παραβάλ- 
λειν. Οἵ, δάῃ, 1 88, 8. Εἰ 18 
περιβάλλειν Ἰεοὶ δρυὰ Ηεγοδοί. 
οὐ Ῥίοη. 858. ἄορι ΘΊΘΡἢ, ΤΠ68, 
ἢ, γν. -- Θορικοῦ. Ὑπουϊοὶ 
Ῥτγιθίϊηδθ Ῥορα δογῖο ϊΖαπαγὶ 
οἰἰδηπαπο Τλογῖοό 56 Ζλογίοος 
(Θερικός) νοοδηίαγ, Ια. Τ 68, 
46 Ῥᾶρ. Ρ. 40 (Ρ. ὅ8 ἱπίθγρυ. 
αεγη).). Βιυγρ, αδορν, 1 ρ. 888. 
- Πρασιῶν. Ὅε Ρτγα5115 Ατ- 
86 (αὰδθ πῦπο ῥγαδβίο οἱ ἐνυδος 
παποὸ Πώρλι) νὶὰ. Βαγ5, 1], 1. Ῥ. 
551, ἀἐ βίδιίοπθ ἱπίθν ἘΠ τς 
εἱ ῥγαβίδϑ βία (ϑλαβκαϊσ) 1 θᾶ Κ. 
Ρ. ὅ71 (61 ἱπίογΡ .). Βῆσθι ΤῈ: 
Ῥ.: 982: ᾿ϑρωπόν. Ἦαπο 
Θηἶπὶ ὈΓθ 6 πὶ ἱππο ἰθποθαηΐ Βοροίϊ. 
για, 00, 1, Αὰ τηᾶγο δυίθπὶ 68 η- 
ἀδπὶ ἰὰ πο βἰίαπι ἔι1886.,. Θὰ πΊ ΠΟ- 
αἴθ οἰγοῖίοῦ 20 βεχαρβϑ πη88 Πο- 

ΓΘ ρϑυίεβ ἃ π|8}}, ΡΆ86Πη6. {γ8β8 
αυδάναπίθβ ἤοτᾶθ ἃ ρογία ἀϊβίοδί, 
πο δὲ ἐσ 8 ὃ ἀρρᾶγεῖ, ϑ0ῦ 
ΤΠΘΌΔηΪΒ ἱπίοθν. βϑρίθῃηί το πμ65 οἱ 
ΟΥ̓ Θπίθ μη 5016 1] 840 60 ορρίαο, 
αποὰ πὰπο οβί, βρθοίαββθ, 5800 
ΑἸΠΘΠΙ ΘΒ θι5 δὰ τηᾶγθ ἔμϊ558 
οθηβοὺ 16, ἄταθο. βερί. ΠῚ ρ. 
444 544., αἱ ἀπ᾽ πίῖϊα8 ἀθ ποο 
αἰβουὶ πηῖπα Ἰοααϊίαν ἀ6 Ραρ. Ατίϊο, 
Ρ. 91. Αδβϑϑθηϊιυν ΒυγΓ5. 1, 1. ρ. 
220, 

8.8. ἀξυγκροτήτοις. 
» Πληρώματα ἀξυγκρότητα 5υπὶ 
ΟἸαβϑίαγιϊ οὐ πηδυΐδε ἴπ- 
ΘΟΙΏΡΟΒἐἐϊ, πα] 10 α5Ὲπ 800 - 
δ οι]. Βτνεὰ. Τυδηβίδίϊο ρε- 
{τ οβὲ ἃ πηθί8}15. πη] 60. οοπία- 
515, αἱ ἴῃ εὐκρότητος ὅ0ρ. Απί, 
480. [Π|Δ 56Π01. ὙΠϑοον, 14. 15 
49 εὐ Ποιν. δὰ Ο"γ, ὑ. 86. 
Ηδο ὑϑηβίδίαἃ νἱ ἢίο (88. 
ΧΧΧΥΙΙ 4, 2. Εἰ ἂρπᾶ ΡοΪνὉ. 
16 1.08 πληρώματα συγλξαρο- 
τημένα ΘΟΠίρΆτΙἃ 58πὶ ἀνασκή- 
τοις καὶ πρὸς καιρὸν ἐμβεβλη- 
μένοις.“ Ατπ, Ρατνίϊου ἃ ἢε- 
Π)οβίῃ. Π17 ΡΕΠΙρΡΙ πεξέταιροι 
νΟΟΔηδῸΥ »“συγκεκροτημένοι τὰ 
τοῦ πολέμου. Οἵ, Χεη. Ηΐβι. 
αν. ΥὟἹ ΡᾺ 5 “δὲ ΡΟΙΙ. Ι 188 
στρατιῶται ἀγύμναστοι, 
ἀσυγκχρότητοι, ἀμελέτητοι. 
πόλεως. γε ομλἶββο ἀτίίοαϊο οἵ, 
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γιλᾶται (δ μεγίστου ἐν τάχει βουλόμενοι (βοηϑῆσαι (Εὔβοια 
Εὔβοια πλὴν γὰρ αὐτοῖς ἀποχεκλῃμένης τῆς ᾿ἡττικῆς. πάντα ἦν), 
ἐστον ἔφ: πέμπουσι “Θυμοχάρη στρατηγὸν καὶ ναὺς ἐς Ἐρέ- 

᾿Π τριαν. ὧν ἀφικομένων ξὺν ταῖς πρότερον ἐν 3 
Εὐβοίᾳ οὔσαις ἕξ καὶ τριάκοντα ἐγένοντο. καὶ 
εὐθὺς ναυμαχεῖν ἠναγκάζοντο᾽ ὃ γὰρ ᾿4γησανδροί-- 
δας ἀριστοποιησάμενος ἐκ τοῦ ᾿Ωρωποῦ ἀνῆγε τὰς 
ναῦς ἀπέχει δὲ μάλιστα ὁ ̓ Ωρωπὸς τῆς τῶν ᾽Ἔρετρι-- 
ἕων πόλεως ϑαλάσσης μέτρον ἑξήκοντα σταδίους. 

8. 2, βουλόμενοι ἐν τάχει οἴηπεθ ργϑοίον ναί., ουΐα5 γοῦθο- 
ΓαΤη ΟΟἸ]οοδίϊο ρᾶα!]0 ΘΧαα δι τον οϑβί. 

βοῆσαι, αι. 
8.8. ἐς Εὔβοιαν ναί. 10. Ρᾳ]. Αὐρ. Μ. (455. Ε΄ (μἶδὶ ααοὰ 

Ρα!. Εὐβοίαν). ἨὮδ εἶναι εἰς ἀυθίίαι «ὐἴάοιι γ οθη. δὲ Ηθγοάοι, 
Ι 21, 5εὰ νἱά, ἴ] Νεβ8εῖ. ΟἷἍ Βϑγη]. ὥιυπί. ρ. 849 εὐ ΕἸ] θμαί, δὰ 
ΑΥΤ, ἾΝ 22, ὃ. 1)6 νοϑβϑιϊρὶϊβ οἰ 6 ΠῚ 5118 “ἃρυά 1Αἰῖπ 05 δχβίδηψ θ8 
νά, Ηδπά, Τυτβ, ΠῚ ῥ. 848. 56ὰ εἶναι ἐς ρενῖπάθ ἂς παρεῖναι 
ἐς ἀδθεῖ βἰσυϊῆοαγο νη Ἶ856 νὰ] δά γθηΐτα ἴῃ δἰϊᾳ 6 πὶ [0 ΘΕ ΠῚ, 
αυοὰ, ῖο ΠΟ δϑβϑύ Θοπιπηο 1η. 

ἀνήγαγε ορ(ἰπιὶ οοαά, Ῥυδθίθν. γαΐί., οαϊὰβ βου ρίανα ἰδ] Ρ ΟΣ 115 
γϑυθογαῃ ἠναγκάξοντο, ἐπέπλει, ἐπλήρουν τηο!ῖα5. τεβροπάοί. 

᾿ἘΕρετριῶν Μαί, 

δάη. 1 10, 2. -- Εὔβοια τ: 
πάντα ἦν. φ,"Πᾶπαάντα εἶναι 
δἰοαϊ αἷοὶ Ποιμίπθιη, αὐ ίη 
ΒΌΠΙΠΠΟ ΠΟΠΟΓΘ, ϑδαυοίουϊαίθ οἱ 
οΧΙβυϊπαδϑίϊοημθ δρᾶ δἰ ιιθη] οϑί, 
4] οἠηηΐα δριυὰ δἰϊᾳφιαθη ροίθϑί 
οὐ ἴῃ 40 ΟΙΠΠΘ8Β 8.88 5068 
ΟΡΘϑ4.16 5ἰἰᾶ5. 6888 ραυίαῦ, π|8}- 
ι1ἰ5. οϑίθπαθνυαηΐ ἀοο ββίταϊ ἱπίθγ- 
Ῥτείοβ ἐλ γὴν Δα 1 108 εὐ Ρε- 
ἰγο! ὁ. [0΄. Τὴν. ΧΙ 11 
τε τ ρητν: 115. ἅπΠτι|5 ΟΠ πἰᾶ 
ε5..1 Ηἴο, υδὶ ποῦ Ποπι0, οὐ 
ΟΠΠΙθι5 ἰοοΪθ, αὰὸ5 {11 οοη- 
βεββογαηΐ, 568 γθ5, Επαθοθα ἰπδιι- 
Τὴ ΑἸΒΘπΙδηβί θα 5 πάντα ἴυϊ558 
ἀϊοίταν, ῬἢΠγαβὶβ Πᾶθο ΠῸη ροΐεβύ 
ΒΆθΘΓΘ βιρ αἰ Ποδύ ΟΠ ΠῚ ϑαοίογὶία- 
{15 οὐ δχ βου πηδίϊοηβ, οἱ ΤὭμοΥ- 
ἀϊάθβ ἢοὺ ἰδηύαμη ἀἰοὶϊς, Α{Π6- 
ΠΐΘΠ565 ΟἸΠΠΘΠΊ 506ΠῚ δ Ῥγδθϑὶ- 
ἀϊαπι ἴῃ υθοθα 5βοῖᾶ ροϑὶ[11ΠῚ 
Παθυἶ556. δία ἰάθο οπιηΐἃ δἰ] 
Ροβίρυΐϊα586. ρῦᾶθ ουγὰ {ΠΠ1π18Φ ἀ6- 
ἔθηάθπάαθ οὐ ϑβϑουνϑηάδθ, [ἃ 
θ6πε ϑίθρῃ. ἴῃ ΤΗ65. [ν. πᾶς εά. 

δεά, οἵ, 8. 4. ὅ. δία 1. Θυδθ50. φυϑιητη, Ρ. 12 54, 

γος. ρΡ. 569]. 81. Ηονοάοι, ὙΠ 
100.“ υκ, Ο᾽Ἁ, Ηρδιτῃ. δὰ Υἱ]ρ. 
Ρ. 127, 96. Μαίίῃ. ὅν. 8 488. 
Κιαρρ. 8 48, 4 δάῃ. 14. - 

Θυμοχάρη. Οἷ, Χροη. Ηϊδβι. 
αὐ, 1 1, 1. - ΡΙαγθθ. ργδΘίοΓαΒ 
ΒΑΓ ΠῚ πδνίαπι οοπιπηοιηοτῦδί Πϊοά, 
ΧΙΠΠ 84, 2. 

8 ὃ. ἕξ καὶ τριάποντα. 
Τετταράκοντα Ὁ 108. Ἵ: απ οἵ 
80, 8. 5υπηπη8 {1Ππ| ΠΕ Π]Θ 1 ΘΟΠ- 
ΡΙόχυβ. -- ϑαλάσσης με- 
τρον] ἤγουν οἵ ἑξήκοντα στά- 
διοι πάντες ϑαάλαττα εἶσιν 
50Π0]. ΟἿ 1 86, 8. ΙΥ̓ 51,1. --- 
ἑξήκοντα σταδίους. Βιγᾶρ, 

Ρ. 408: ἀρχὴ δὲ (τῆς πρὸς 
Εὔβοιαν παραλίας τῆς συνε- 
χοῦς͵ τῇ ᾿Δττικῇ) ὁ ̓ Θρωπὸς 
καὶ ὁ ἱερὸς λιμήν. ὃν καλοῦσι 
““Ἰελφίνιον, καϑ' ὃν ἡ παλαιὰ 
᾿Ερέτρια ἐννν διάπλουν ἔχουσα 
ἑξήκοντα σταδίων. «μετὰ δὲ 
τὸ “ελφίνιόν ἐστιν ὃ ̓ ϑρωπὸς 
ἐν εἴκοσι σταδίοις" κατὰ δὲ 
τοῦτόν ἐστιν ἡ νῦν ᾿Ερέτρια, 

ὦ πᾶς ἡ Ὡ ΞΩΣ 



ΕΤΟΣ Φ. ΘΕΡΟΣ. (ὙΠ 96. 199 

4 ὡς οὖν ἐπέπλει, εὐθὺς ἐπλήρουν καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι 
Ὁ ᾽ ΄ . Ἁ τὰς ναῦς, οἰόμενοι σφίσι παρὰ ταῖς ναυσὶ τοὺς 
’ Ξ᾿ ᾿ . " -» 9 στρατιώτας εἶναι᾽ οἵ δὲ ἔτυχον οὐκ ἐκ τῆς ἀγο- 

ρᾶς ἄριστον ἐπισιτιζόμενοι (οὐδὲν γὰρ ἐπωλεῖτο 
9 Α ΄ “-" 31. ΄, 9 2 ; “» 3 

ἀπὸ προνοίας τῶν ᾿Ερετριέων), ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐπ 
ἔσχατα τοῦ ἄστεως οἰχιῶν, ὅπως, σχολῇ πληρου- 

, ’ . , ’ Α 

μένων, φϑάσειαν οἵ πολέμιοι προσπεσόντες καὶ 
ἐξαναγχάσειαν τοὺς ᾿“ϑηναίους οὕτως ὕπως τύ- 

3 ’ . 9 9 -»" Ν 3 

χοιὲεν ἀνάγεσϑαι. σημεῖον ὃ αὐτοῖς ἐς τὸν ᾿ὡρω- 
πὸν ἐκ τῆς ᾿Ηρετρίας ὁπότε χρὴ ἀνάγεσϑαι ἤρϑη. 

5 διὰ τοιαύτης δὴ παρασχευῆς οἵ ᾿“ϑηναῖοι ἀναγα- 
γόμενοι καὶ ναυμαχήσαντες ὑπὲρ τοῦ λιμένος τῶν 
᾿Ερετριέων ὀλίγον ἀέν τινα χρόνον ὅμως καὶ ἀντ- 

8 4, ἄστεος ἀρντος ἐθτοεῖου τὴς Οἱ“ Βᾶ. 92:7. 
ἀναγκάσειαν γαϊί. 1. Αὰρ, Μ, ὕδΔ55. ἴ{ βᾶθρε ἴῃ ψευῦθο σοη1- 

ῬοΒβίίο ργϑθροβίτῖο ἐσ ξει ΟἿ, 5. 4755 1: .54.: 1 04 1 9. 11. {πὸ 
αὐϊάθιη Ποὺ 1. ἀρὰ Τῇ. δβϑί σομπηροβὶ πὶ ἐξαναγκάξειν, 564 οἵ. 
Β0ΡΆ.. ΕἸ. 620. ΘΟ, 608. ΤΊδο). 1258. Χεη, ΗἸρΡρΡ. 1, 25. 

ἐναγαγέσϑαι ναί, Ῥεθυῖν οορίθ 6558 ἀναγαγέσϑαι. ϑεα ρϑι|0 
Ῥοβύ αποαῖθ ἀνάγεσθαι. 

8 ὅ. τοιαύτης δὴ παρασκευῆς ναι. Μ. Βθ6. 
ΟἸιν.ν, νὉ]6Ὸ τοιαύτην δὴ παρασκευήν. ΟἿ. δάπ. 

᾿ἀναγόμενοι ΟἸΠ65 ῬΓΔΘΙΟΡ αΐ,, 56 8Δ0Γ. ρΓΟΡΙου ναυμαχή- 
σαντες Ργδαδβίαγα νἱαϊῦ ἤδδαοῖ. Εἰ δουϊβέιπι οἱ ΒΌΡΘΡΙΟΥΘ5. Θ᾽ ΘΠΘΕΪνΟ5 
οοπβγπιαὶ ΠΙοά, ΧΠῚ 80, 8. 5ουίθθηβ ἐκπλεύσαντες ἀπαράσκευοι. 

τ ἘΣ ΊΚΕΣΑΥΣ 

διάπλους δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν στά- ἴοτο οἱθαιία πιοροαι! 5ἰηΐ. --- 
διοι τεσσαράκοντα, 0] ερίτο- 
ΠΟΥ ἕξήκοντα ρτὸ τεσσαράκ. 
Οὐ, Τιρακ. ἀθ Ραᾶρ, ρ. 88 (ἰπίογρτυ. 
Ῥ. 122). 

8 4 οἵ δὲ ἔτυχον ,θοῖ. 
Οὐ, Ῥιοά. ΧΙΠ 86, 4. -- ἀπὸ 
προνοίας τῶν Ἐρετριέων) 
ἀντὶ τοῦ ἀπὸ γνώμης͵ καὶ παρα- 
σκευῆς. ὅ680!. --- ἐπ᾽ ἔσχατα. 
οὗ ΔΙοΚ. δα ΤΠροον, Δἀοηΐϊαζ, νοὶ], 

Πρ. 56] Ραυϊδι, ᾿ϊο ΟἸϊπη 500]- 
θύμηι [αϊ558 ἐπ᾽ ἐσχατιᾷ.“ 6 61]. 
ψαυϊ!ραίιπη ΘΟΠῚΡΓΆΠ115. οιιπὶ [0- 
φαιοπΐθυϑ ἐπ᾽ ἐκεῖνα, ἐπὶ , τάδε, 
ἐπὶ δεξιά, 5ἰτα!! 5. --- ὅπως. 
Ηϊὸ 4υοαιθ Βρθοίαι ἀθτουΡ Ο51110 
οὐδὲν Ἐρετριέων, 418 ΠῚ 
Ρτορυΐ δηίθ ὅπως ΘΟΙ] ΘΟ η ΔΆ ΠῚ 
ἔσθ αἰεὶ Κυιθο,, θὰ Ὄχρὶῖ- 
ΦαίαΓ. (ΔΓ 6) δαάθιη, ΟΡ ΠΟῊ 6 

σχολῇ ἢ πληρουμένων] ἤγουν 
βραδέως πληρουμένων τῶν 
νεῶν. 8610]. --- σημεῖον... 
ἤρϑη. Οὗ. δά. 1 49, 1. --- χρή. 
χρείη εἰοθόπααπι φοπίθοῖς θοῦι, 
Βεὰ ὁπότε γρή εχ ΕἼΜΕΙΩΞ 
Ῥϑηάθι. Οἷ δάη. ΠΙ 11, 

8 ὅ. διὰ τοιαύτης δὴ 
παρασπευῆς. 11 1411 ἃῃ - 
ρΡᾶγδαῦι, δι]. πιδρῚβ. 84. Γ8ΠῚ 
αυδιὴ δὰ νοῦρᾶ ἔη δἵπου 50 παολ- 
ἐϊιοιϊσετι Το αδδισιᾳ ἱπιουρυοία- 
ἴὰν, Πα 6 σοηθίϊν5. ρΓΟθ Πα 85 
οί, αυοα [δοίη οϑὲ ἃ Κγαθρ, 
κα Ῥίομ, Ρ. 2395, ἕῳ ΘοοΟΠηρᾶγαΐ 
ΙΝ 8, 8 οἱ 5.86 8 608, 22 
δίῃ, 2, Οὗ, Μαιῖι. Ὰ ὃ 480 Ρ. 
188 53ᾳ. - ὑπέρ. ΟΥ. δάη. 1 
112, 8. - ὅμως, ἷ. 6. καίπερ 
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ἐσχον, ἔπειτα ἐς φυγὴν τραπόμενοι καταδιώκονται 
ἐς τὴν γῆν. καὶ ὅσοι μὲν αὐτῶν πρὸς τὴν πόλιν ς 
τῶν ᾿Ερετριέων ὡς φιλίαν καταφεύγουσι, χαλεπά- 
τατα ἔπραξαν φονευόμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν᾽ οἱ δὲ ἐς 
τὸ τείχισμα τὸ ἐν τῇ Ἐρετρίᾳ, ὃ εἶχον αὐτοί, 
περιγίγνονται καὶ ὅσαι ἐς Χαλκίδα ἀφικνοῦνται 
τῶν νεῶν. λαβόντες δ᾽ οἱ Πελοποννήσιοι δύο καὶ τ 
εἴκοσι ναῦς τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ ἄνδρας τοὺς μὲν 
ἀποκτείναντες, τοὺς δὲ ἕωγρήσαντες τροπαῖον 
ἔστησαν. καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ Εὐὔβοιάν τε ἅπα- 

ἐκτραπόμενοι Ναῖ.; αἱ 5᾽ΠῈρΡΙ6χΣ νϑρῦαπὶ αὐΐαᾳαθ ἴῃ ἢδο ἴουτηα!α 
Ἰερίτατ. 

8 6. οἵ δὲ οοἀά., 4αἱ νοτοὸ ἴπ πὰππηἰίϊο πη 65. (σοηξαρδγδῃι) 
ΞΕ ΤΙ ᾿ποο!α πιο 5 Γαοτο, Α|1ὰ. Οἷς, δάη. 

ἐπιτείχισμα ΟΠΊΠ658 ῬΓϑοίου Κδί. 
ἐν τῇ οπι. γαί. 
᾿Ερετριαίᾳ Ὅδη. 
81. 

(Οἱ. δάη. 

ἰἰογοπι οΥἀΐ πο πὶ ΘΓ ΡΟΓΙΠῚ Ῥτδϑία!Π1}5., 
τε οἵα. Μ. Οὗ, δάη. 

διὰ τοιαύτης παρασκευῆς ἐλ- 
Δόντες. 

8 6. οἱ δέ. ,,[0ὰ σοποϊπηϊαβ 
Ἰεσουὶβ αὐᾶτη οτὴ συ] ι18. [1 Υῖ8 
ῥ δέ: Βιθδαάίοπἀππη δηΐπὶ οϑὺ 

6Χχ ΡΥδΘΟΘ θη 1015 καταφεύγουσι 
εὐ περιγίγνονται ρῬῖο ἃροδοβὶ 
δοοϊρ᾽θπά στη." Ηδδοκ. [π νὰὶ]- 
δῖα διασώξονταν ῥτῸ περιγί- 
γνονται ἀϊόδηδαπι ουϑί, --τείχι- 
σμαὰ νετᾶ εδβὶ βουϊρίιγδ, οαυΐα 
ἐπιτείχισμα ἴῃ 5ΘΥΠΊΟΠ 6 Του - 
ἀϊάθο βιρῃηϊῆοαί πιὰ πὶ. ἢ 6 Τὴ 
δὰ ἰηΐοβϑίαδπαοβ 8105 δχ- 
βισυαοσίδιῃ, [Οἷς δάπ. 1 122, 1.] 
Ηος ϑδυίοπι οαβίθ πὶ ἴῃ ἈΡΤΟ 
Ετθιυ θηϑὶ οὐϊδτηϑδὶ δα οοϑγοθπά 5 
Ετοίγθη565 δαὶ οδίπτη {πουῖῖ, Ἰὰ 
ααοὰ ποῦ Δρρᾶγοί, ἰϑμβθη ἴῃ 
ἰδῦγὰ ΑὐΠοπὶθπβίαπι ἱπηρ υῖο 580- 
Ἰροίᾷ Υἱχ δάνθγβιβϑ 105 δχϑίγιος 
ἴση 6586, 4παϑὶ ποβίθβ ἔπογὶηΐ, 
ἀϊοὶ ροίοβί.ς. Αση., αυἱ δαάϊὶ 
ῬΥΟΡΑΡΙΪ6 νἱάθγὶ 00 ΟδΒίθ!]Π ΠῚ 
ὨΪΠῚ] {πῖβ8βα πἶβδὶ ργαθβιἀϊατη δᾶ 
᾿τὰ5 Ἐπτὶρὶ Εππθοϊουπη τη ηϊ Τα 
8 ΟΥ̓ΔΠῚ 80 ΘΧβοθηβ᾽ οηἶθι5 ἢᾶ- 
σα) ΠΟΒΕΠαπι Ρἰγαιοαγτιτι ἀ6- 
ξοπάθηάατῃ. Οὗ ΠῸ 382. Οδβίθ! τὰ 

Οἷ, δάη. 

οὐ πολλῷ ὕστερον οΟἸη65 Ρῥγϑθίου αί., ουΐιβ δχαυϊβὶ- 
Οὗ, δάη. 1 18, 2. 

ἰδτηθη Εγοίνὶαθ οοὔδγοθηἀδθ ἔυ18556: 
εχ νϑυθὶβ ὃ εἶχον αὐτοί νἰἀθίαγ 
Ἰάιοτθ. -- ἐν τῇ Ἐρετρίᾳ. 
ἀν πᾶπο σαυϊσαίϑτη [οτίαβϑε 
ἴῃ ἃ στὸ Βτγθινῖδθ ϑΆΙΟΥΘ ΡΟ558ε 
δὐποία! οοηίογθηβ ἐν Τροιζῆνι 
ΙΝ 118, 4, αδὶ νἱά. 8δαη. Ριδε- 
ἰογθᾶ δυν ἐν ρυὰ βοπεῖ, υἱ 
4101 δηΐθ ποιηΐϊπα αὐθὶιπΠΊ, δι: 
Θαϑ.6}}Πππὶ ἴῃ ᾿ρ88 Γθ6 ἜΧιριοίαπι 
οορἰοίυν, αἱ Τογύοπαθ ΙΝ 118, 2. 
δ εἶχον αὐτοί. ὕι Τοτο- 
π86 Δήκυϑον τὸ φρούριον, ὃ 
εἶχον αὐτοί 1 118, 2, υνὶ 
νἱὰ, δάῃ. 

8.1. Εὔβοιαν τε ἅπασαν. 
51 τέ ΒΘΥΠΙΔΠῸΠῚ 68.) δοοιβδίϊνὶ 
τάλλα τὰ περὶ αὐτήν ΡτΟρΥΐΘ 
οατη 6061 γΘΡΡΟ, βῖνε οδί ἀπο- 
στήσαντες 5ῖνγα καϑίσταντο 
βῖνθ. ἅπηῦο, ἀδῦθπὶ σΘοἤδΘΥΘΓΘ.: 
Ουδτα Κτιιθρον δηίθ ἀποστήσαν- 
τες Ἰπίογραηχῖ. δορά τὰ {Π4 
τάλλα τὰ περὶ αὐτήν 58:15 
᾿παὉ114 ν᾽ ϑηίαῦ ; πδῖὴ ποὴ ᾿ϊα θΐ, 
486 5ϊηι Ὦδθο Ὀτδδίου ἘσθοΘδπ, 
πηΐγογβαμη. Ηδδοκίαβ ἰσίίαν τέ 
εχ ἰγϑηβὶία ἃ ρῬαγίϊοῖρῖο "δά νεῖ- 
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σαν ἀποστήσαντες ὃ πλὴν ᾿Ωρεοῦ (ταύτην δὲ αὐ- 
τοὶ ᾿Αϑηναῖοι εἶχον) καὶ τἄλλα τὰ περὶ αὐτὴν 
καθίσταντο. ᾿ ς 

1 96. Τοῖς δὲ ᾿᾿ϑηναίοις ὡς ἦλϑε τὰ περὶ τὴν ΣΕ ΕΈΡΝ ΤῊ 
Εὔβοιαν γεγενημένα, ἔκπληξις μεγίστη δὴ τῶν πληξις τῶν 

πρὶν παρέστη. οὔτε γὰρ ἡ ἐν τῇ Σικελίᾳ ξυμ- ἜΣ ΠΕΘΙΟΕΝΣ 
φορά, καίπερ, μεγάλῃ τότε ϑόξασα εἶναι, οὔτε ἄλλο δα ΝΟ ον ΕΣ 

οοὐδέν πω οὕτως ἐφόβησεν. ὅπου γὰρ στρατοπέ- ὠφελοῦνται. 
δου τετοῦ ἐν Σάμῳ ἀφεστηκότος, ἄλλων τενεῶν οὐκ 
οὐσῶν οὐδὲ τῶν ἐσβησομένων, αὐτῶν τε στασια- 

ὅάρ. 96. 
ταὶ, 88η8 θ6Π6. 
παριστάναι τινί, ἴ. δ. ΟΪΘΓΘ, 
ν. παρίστημι Ῥ. 621 εἀ. τρο, 

γὰρ τῆι ἐν Σικ. Χαι. 
8. 2. 

γ4}4. ϑοὰ οἵ, δάη. 

ΒΕ 1 

564. [815 
Ὠἶδὶ Ῥσϑθ- 

θὰπὶ ἢηϊίαπὶ τρροίϊί. 
ἰγδηβιίιβ Πουὺὶ πϑαυϊΐ, 
οοβϑὶς αἰϊαὰ σϑυθαπὶ, δὰ αὐοὰ 
Ῥαγ οὶρί πὶ ρεγίϊηθαί, Οὗ, 1 δ7, 
4... Π| 86; 2. ὙΠ 47, 2. 51 δὰὺ- 
ἴ6πὶ ρδυϊουϊαπι τέ ΟΠ (ΘΓ ΘΠΊΤ5 
(οἴ, 54.), καί πίε ταλλὰ εἰ τὴ 
νδϊογοῖ, αοᾶὰ ἰᾷ60 ρΑΥᾺΠῚ ΔρίμΠῚ 
αϑὶ, αυοά δηΐθα πἰῃϊ], αυοά 
Ῥγϑϑίεν ταλλαὰ οοπβιϊιπουῖ πί, σοτη- 
ΤΗΘΠΊΟΥΔΙΙΠ 6β΄, ἢἶδὶ ἴουίθ ΘῸ ΠῚ 
σοπϑυϊίιοτθ δἰϊαυϊα νοὶ ϊθ, ααυΐ 
Αἰϊαπὶ δὰ ἀεἴδβοι Ομ 6 ΠῚ ἱτηρο ]αί, 
Τιδ4 6 πη Ο]455, δά βιρηϊαηηῦ 
ἢσηο ἸΟΟῸΠΊ τη] αἰ ἢ 6556 51- 
βρίοδιῖ. ΕἸΧοΙἶββα ροίθβι ἔσχον 
γε] προσηγάγοντο ναὶ 5ἰπΊ}1ἃ. 
-- Ὡρεοῦ. Ηδεο οἸ᾿πὶ Ἠεβεϊαθᾶ, 
ΟἿ: δῆ. 1 114... 8, Νυδὸ οἵ 
᾿Θρεοί, δια. Βυϊ5. ἄφορστ, Πρ. 
407. -- αὐτοὶ ᾿ϑηναῖοι 
εἶχον. (Ἐκ ἀπὸ Ηϊβιίβθθπβεβ 
οἰθοογδηΐῖ ἦς Κσαερ. δὰ Πίοη. ρ᾿. 
388. ΟἸδγα ἢ δηΐπὶ οἶνθ οο]οηὶ 
ΑἸΠΘηϊθηβί πὶ ἃ Ρουΐοϊα ἰδὲ ο01}10- 
οδιὶ βαηΐ, ροβίθδα '8ΠΊ ᾿π5} 8 ΠΊ 
γΓεοαρογανῖς, ὙἹὰ. 1114, Ασα. 

Οαρ. 96. 81. ὡς ἦλθε τὰ 
.γεγενημένα. ,ῬΥϊπιαπὶ 

ΒΌΞΡΙΟΑΒΑΓ ἦλ9ε ἴοτια5515. 6 οοτη- 

ΟΟΙΠΤΊΟΥ͂ΘΓΟ. 

τὲ ροβύ αὐτῶν οπ. ἴ{. Αὑρ. ῬΑ]. ργ, 488. 

περιέστη τιᾶτρο. 1. οἱ 4116 οἷτ οατηϑἐθί8- 
Οἱ 40π.. 1Π΄ ὅδ 4. ὅ. ὈΙοῖταν. τδπηθη οἰϊδτη φόβον 

γιά. ὅτθρῃ. Τῇ 68. 

Π60 Θχρυθβϑὶς 

Ῥϑηαϊΐο βου ρίαγαθ σ6] ]10 ΘΥΡΟΙΘ 
ΠΡ γί ουτιπη ΟΥΠΠῚ 6586. ρΓῸ ἦγ- 
γέλϑη, αἀποπιοᾶο 586 ρ6 ̓ οαυϊίον 
ὙΠαογ 1465, ΠΟἢ ἦλϑε. Ραιῦϊο 
Ροβι 97, 1 ἐπὶ τοῖς ἠγγελμένοις. 
θεῖπαθ οα ΠῚ ν᾽ ἀ [556 50 ΠΟ] ἀβίθη 
Πᾶθο γεῦρθα ἤ.ϑε τὰ γεγενημένα 
Ἰπίογργοίατὶ ἡλϑε μήνυμα τῶν 
γεγενημένων, ἀπ 6 ΘῈ ΠῚ ἅση0- 
υἶββα τὸ ἦλθε ἀρρᾶτοὶ, ἘΪΠΙ] 
[6 ΠῚΡ 8 Πα ΠῚ ΔΓ ΙΓΓα1115 5ῈΠῚ, οἰβὶ 
ΠΟη ψ8]46 ΟὈ ν᾽ 11 ΠῈ Θ᾽ ΘΠ 15 Ἰοαπεπαὶ 
6588 Ραΐο. ΠΤ »Ελϑεῖν ἴἴὰ 
αἰοῖ αὐᾶθ πιηΐϊαπίαγ, πιῖῖ- 
τὰπία}, ἀοσαϊξ Αὐτ, Απΐτη. δὰ 
ΑΘβοθν!. ΠΡ. 802 οὐ πο. δὰ 
ἢ, 1». 809.“ Βεοκ. ΟἿ, Βτδπ,. 
Δα Ποπλοβίῃ. ΟἸγ πῃ. ΠῚ ὅ [εἰ 
1014, ϑδΌρρ. 1 Βετε], --- μὲ- 
γίστη δὴ τῶν πρέν, ΟΥἷ ΥἹ 
18, 1 μέγιστον τῶν πρὶν κίν- 
δυνον οὐ δάῃ, 1 1, 1, --- παρ- 
ἕστη. ΟἿ 54. 

8 3. ὅπου. Μίά, 84η. 97, 
2. -- αὐτῶν τε. Τέ υὑποῖβ ἴη- 
ΟἸαβὶε ΒΕΚκ, Οὗ, 54. ,,ϑϑὰ τῖῃὶ 
τῖα ν᾽ ἀθη τ} ΠΠΘΠΊΟΓΑΥΪ, «αΐθι8 
οΟΠ ποι 5 ῬοΒιγθπιᾶ οἰδ468 ργᾶ- 
ΥἹΟΥ͂ ἰδοία δε: ρυϊπηιτη ἀδἴδοιϊο 
Τηᾶσηϑ6 ῬΑΓ(Ϊ8 ΘΟρΙ γα ΠῚ τοῖρα- 
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ζόντων καὶ ἄδηλον ὃν οπότε σφίσιν αὐτοῖς ξυρ- 
ράξουσι,. τοσαύτη ἣ ξυμφορὰ ἐπεγεγένητο, ἐν ἡ 
ναῦς τὲ καὶ τὸ μέγιστον Εὔβοιαν ἀπωλωλέκεσαν, 
ἐξ ἣς πλείω ἢ τῆς ᾿ἁττικῆς ὠφελοῦντο, πῶς οὐκ 
εἰκότως ἠθύμουν: μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς καὶ δι᾽ ἐγ- 
γυτάτου ἐθορύβει εἰ οἵ πολέμιοι τολμήσουσι νενι-- 
κηκότες εὐθὺς σφῶν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἐρῆμον 
ὄντα νεῶν πλεῖν (καὶ ὅσον οὐκ ἤδη ἐνόμιξον αὐὖ- 
τοὺς παρεῖναι) ὅπερ ἄν, εἰ τολμηρότεροι ἦσαν, 
ῥᾳδίως ἂν ἐποίησαν, καὶ ἢ διέστησαν ἂν ἔτι μᾶλ- 
λον τὴν πόλιν ἐφορμοῦντες ῆ, «εἶ ἐπολιόρκουν 
μένοντες, καὶ τὰς ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας ναῦς ἠνάγκασαν ἂν 
καίπερ πολεμίας οὔσας τῇ ὀλιγαρχίᾳ τοῖς σφετέ- 
θοιρ οἰκείοις καὶ τῇ ξυμπάσῃ πόλει βοηϑῆσαι᾽ 
καὶ ἐν τούτῳ ᾿λλήσποντός τε ἂν ἦν αὐτοῖς καὶ 

ἀπολωλέκεσαν ΟΠΠ65 Ὀγδϑίου Πι, Οἷ, 5α. Υ̓ 189, 1. 
8 4, εἰ ἐφορμοῦντες ἡ 

ὈΠΙοδο:; ἰὰπὶ ραιοϊία5 πανίαπη οὐ. οἱ 51Π|}18ἃ, ἀ4ἀθ ααΐϊθυβ οἵ, άπ, 1 
ηδαίαγαηι ἀοπλϊ, ααἰθιι5. ἰδοίαγα 
δὰ Ενοιρίαπι ἴδοία οΟρΘΠΒΑ ΘΓ; 
ἀθηῖϊααθ ΓΘΥ ἢ] ἀ ΟΠ ΘΒ ἸσΔΡ ΠῚ 5ί8- 
(15 Ῥογιαγθαῖ5, ἀμ846 18 ΠῚ 8 1η- 
46. θ6]ὰπὶ οἷν! 6 ἰπίγα ἰρϑἃ 
ΑἸΒΘματαπι. τηοθηΐα ΟΥαλη νἱ- 
ἀοθαίαν, Κ. ΑΡ. ἄδηλον 
ὃν ὁπότε. Οἵ, δάη. 1 2, 2, - 
σφίσιν αὐτοῖς ξυρραάξου- 
σι. οἰξυρράξαι ποιαῦ 60 [Π]- 
σθγ [60 οὰπὶ σφ. αὖτ.) ὁοη- 
ΘΌΓΓΘΙΘ ἰηἴ6Γ 56. Ια, 5600]. 
δὰ 104, 4. Αὔτ 650}. οὐ Βδι. 
Οὗ, ΡΙαῖ, Αρε8. 18 οἱ Χρη. Αρϑ8. 
ΟὟ Ἄβτὴ τ ́ῃς. οι ὠφελοῦντο. 
Π6 ΡΥΔΟΡΟΒΊΟη 8 δηΐθ τῆς ᾿4ττ. 
ποῖ ἰἰογαία οἷ, δάηῃ. ὙΠ 4717, 4, 
46 τῷ ἴβοοῦ, [ν΄ 108. πῶς 
ενν ἡϑύμουν. Οἵ. Κυαερ. α΄. 
8. ὅ4, 1 δάπ. 8. 

8 8. δι’ ἐγγυτάτου. Οἱ. 
Κυιορ, αν, δι 8... 9. 7,6 πὶ ΨΚ: 
-- εὐθὺς πλεῖν. 
Εὐϑύ τᾶν Τοῦ. δᾶ ΡΆΓγη, 
Ρ- 144. Αἱ ἀθ τεπρογα Πἰο ἰη- 
16 Π16ρ 85 εὐϑὺύς οἱ σφῶν τὸν Πευ- 
φειᾶ ἰμη 888. Οοπιρᾶται Αὐη, τῆς 

᾿Αττικῆς ἐς ᾿Ἐλευσῖνα 1 114, 2 

111,1. Ααα, Κτιδρ. αν. 8 47, ὅ 
αάη, 8, Οδίθγαμῃ οἵ, οἰΐϊδπὶ βίτηϊ- 
115 βϑηίθηιίἃ 1, 2, ΟΙα55810, 4] 
ΤΠ οθθοκῖο ἀϑβθηθηβ εὐϑύ οἰπὶ 
σφῶν ἱαπρὶς, ποι ογθαϊ πηι εὐθύ 
ΟῚ ΡΘΥΒΟΠΪ5. ΡΥ. μησὶ ρΡ0556 
δίαιι6. απ Ι060 0. 88 οΧίν, 

“ μ᾿ μ" ΡῚ ΄ 

8 4, ὁπὲεραν... ἂν ἔποΐί- 
ησαν. Οἵ δη- 1 13536.,. 8: εχὰς 
-- ἐφορμοῦντες, πᾶνὶθι8 
ἀροτθαϊθηΐθβ. Υἱά, δάη. ΠΙ. 
81, Ἵ. Ηυΐο διπη ἈΡΘΡίΘ ΟΡΡοβίίπηι 
βἷ. ἐπολιόρκουν μένοντες, τεοία 
ἀπίθ Βοο εὖ Βεῖκ. δά] 558 τηᾶ- 
πἰβδϑίαμι εβί. -- καὶ... .«ἦνάγ- 
κασαν ἄν, ρταθίθγαυδπι αποᾷ 
αἰνιιαιῖ5 αἰδβοϊάϊιμη δυχίββθηΐ, 
61 ἃ πὶ οοὔδοϊβϑδοηΐ, - 
ἂν ἦν αὐτοῖς. ες εἸ]ρ5ὶ 
ἔγαβίνα οορὶίαν! 5660]. ,,Ουἱά, 
βὶ [αὐτοῖς “μὰ Τιδοοἀδοπιοπὶοβ τὸ- 
ἔδγθη 65] ἢν δα ϊθίθαπι αἰ α Πλι15 
ΡΓῸ ἐγέγνετο, αἱ 20, 1 (θ0π- 
ἰἰηθ 6 γ0,), χῖς Τηοῖϊ Ἰοον ΔΉ) Ὁ“. 
ΒοοκΣ ΟἿ ΤΥ ἀθῦ 1. Ταῖς 
δὲ Καμαριναίοις Μοργαντίνην 
εἶναι οἱ Κτιοα. ὅτ. 8 48, 8 ἃάη. 

[νὰ 
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᾿Ιωνία καὶ αἱ νῆσοι [καὶ τὰ μέχρι Εὐβοίας) καὶ 
5 ὡς εἰπεῖν ἡ ̓ ϑηναίων ἀρχὴ πᾶσα. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν 
τούτῳ μόνῳ “ακεδαιμόνιοι ᾿4ϑηναίοις πάντων δὴ 
ξυμφοράτατοι προσπολεμῆσαι ἐγένοντο, ἀλλὰ καὶ 
ἐν ἄλλοις πολλοῖς. 

’ . α “ἤ 

διάφοροι γὰρ πλεῖστον ὄντες 
τὸν τρόπον, οἵ μὲν ὀξεῖς οἵ δὲ βραδεῖς. χαὶ οἵ 

Α ΡῚ ᾿ ΄ κ 2 ΡΒ κ 

μὲν ἐπιχειρηταὶ οἱ δὲ ἄτολμοι,. ἄλλως τὲ καὶ ἐν 
ναυτικῇ ἀοργῇ πλεῖστα ὠφέλουν 1) ἀρχῇ φ . ἔδειξαν δὲ οἵ 

μέχρι Βοιωτίας Ναϊ., αι αἰδογοραηιία νἱάθιιγ οτία 6556 δχ 
φονγθοίπγα ΤῸ Πα δ 8 Ἰδοιϊοπῖὶβ βοέας. Οδίογαπι οἵ, δάῃ, 

8 ὅ. ἐν δηίε ναυτικῇ ΟΥη. ΟΠἸΠ65 ργδθίθυ αι, 

ΞΘ ΙΓ χοὺΣ ἢ. δυβοΐαο) 
ΒΕκκον εχ δὶ. Βοιωτίας, 564 
τηᾶῖθ, ΟΠ] ἰίὰ ἰϑηΐπὶ ΘΟΠίΪη6η- 
115 ἀταθοῖδα ρᾶγ5, 486 ΑἸΠ6η- 
Ἰδηβι θ5. βαθθοία ΠΟὴ δγᾶί, ἃρίθ 
ἀοϑι σ᾽ παγθίαγ; ΠΔΠῚ 51 46 βο]ὰ ἃ 
Βοθοῖίδθ οὔτᾶ, 486 ἴῃ ΟΥ̓ ΘΠ 6 ΠῚ 
Βρβοΐαί, οορὶίδγοβ., ΡὈΓδοίθγα ψ8 1 
αυοὰ Ποὺ οἶᾶγε ἀϊοθηάπμη ογδί, 
ΠΟῚ ἂρρᾶτγδγοί, ον Βοβθοίϊ τη ρ}5 
απ Αἰοὰ ᾿ρ88ἃ ΠΟΠΊΪΠΑΓΘίΕΓ, 
Βοιωτίας ἀδπηηαᾶί εἰδὴ ΑΤΠ, 
Ρυΐθη8. ΘΓΓΟΓΘΠῚ ἴονγιαββθ Ἔχ ογ ἢ] 
ὁχ 48, 8 ἐνὴν γὰρ καὶ νήσους 
ἁπάσας πάλιν δουλεύειν καὶ 
Θεσσαλοὺς καὶ Λοκροὺς καὶ 
τὰ μέχρι Βοιωτῶν, 564 οὰἃ ἀδ 
ῬΘΡΒΆΓΙΠῚ ΓΟΘῊῸ ἰ(ἰοἰᾶπι] βοθρίβθη- 
εὐἰοηδίοτι γα δοίη ΘΟΠΊΡΙΘΧΟ τὸ- 
οἵδ ἀἰοία ἀθ Αἰπδηὶθηβίαπι ἱπιρθ- 
ΕΟ Τ]ΔΓΪ ΓΙ Π10 ἀὈβαγἃ 6556, δια 
6. ΔΙίθια αυϊάθιη ᾿βουϊρίαγα τὸ- 
οορίᾶ, α4υ88 ΤΟΡΊΟΠ 65. 5 σ᾽ η ἤσρη- 
{πι, 5815 ἀρδγίιη οβὺ (πᾶ χίμη8 
ἴῃ ρΓΟμρίι οβϑοὶ ἀ4ἀθὸ θὰ ρᾶγίβ 
ἱπηρ 6 γ]} ΑἸΠΘΩΪθηβία ΠῚ ΘΟσΊαΓ6 
88 ἴη5}}}5 ὁοηιποθδίαν, ηἰἶδὶ 
βἃ ΨψΘΓΡΪΒ ΡΓΟΧΙΠΒ. ὈΓΔΘρΓΘ5818 
5 : μἰΠοαία 6856), οἱ ΡΓδθίθγθα 
μέχρι Εὐβοίας οἃ ἀδ οαιδᾶ νἱχ 
ἃ. ΤῊ, ρτοϊεοίιιπη. 6586. ροίβδϑί, 
ἀιυοὰ Οπηηΐβ Ργᾶθίο Ογθαπὶ ορ- 
Ρίάσμη Επθοθα 80 ΑὐΠ θη θη βίθι5 
ἀείδοοναι (9ὅ, 7) θαι ἀθ οδιιβᾶ 
ΔῸ 118. αιδο [δορά δοιηοη 5 [Ὁ 15- 
5θηΐ δχοίυαὶ ΠΟ Ροίοβί. Τδατ6 
ΠΟΡΪ5Β. πὰπο τὰ μέχρι Εὐβοίας 
ἴῃ ΤηδΡΟῚΠ6 Υἱ ἀθίτιγ 5ΟΥ Ρππὶ ἔι1558 

δίψα δὰ αἵ νῆσοι νετθᾶ 60 561}- 
5 Ρδγπἶβ5θ, αὐ ἱπα ἰοαγϑίαγ ἴῃ - 
50] ΔΓ ΠῚ γα σΊ ΟΠ 6} ἀδβίσηδυὶ ργδ8- 
{ον Επθοθαμη, 4πλη] ἰᾶπὶ δηΐθᾷ 
Τ,Δοοἀδοπιοηίὶ 5ἰθὶ ΘΟΙΟΙ Πα ν 5β5ϑηΐ. 
Οδίθγ ΠῚ Ἑλλήσποντος καὶ Ἰω- 
νία καὶ αἵ νῆσοι ἈΡΡΘΙΙδπίαν 
6868 ἱπηρ θυ} Α ἘΠ ΘΠ ΘΠ 51 1πὶ ΓΘΡΊ ΟΠ 68 
46 τῷ Ἑλλησποντίῳ, Ἴωνι- 
κῷ, νησιωτιχῷ φόρῳ οομίπΠ6- 
θάμταν, ΟΠΊΪ580 τῷ ἐπὶ Θράκης 
φόρῳ. [5 δυΐοηι ᾿βἰβ αἰ ἢσανῖ ΠΟΙ 
Ροιοναὶ ριορίο καὶ ὡς εἰπεῖν 
ἢ 4. ἀρχὴ πᾶσα, αὐοά ἰοίαπι 
ΑΥΠ ΘΠ Π5᾽ ΠῚ ἱπηρδυῖαπὶ δηίθα 
ἀδποίανὶ νοϑίαί, ατἃ ἀθ τὰ οἵ, 
Κυπροῦγαν. 5. οὕ, 1 Δ ΠΡ 2. 06 
γϑϑὶοηΐθιβ ααδδ ἐπὶ ογαπὺ τηϑγὶ- 
{ἰπὶΐ ΑἸΠΘπἰθηβί μη. ἱπηρ θυ! νἱά. 
Κοριϊοῦ ἀἐθ Εορά, ε!δοο- Ατί, 
Ῥ. 124. ΟἸαβ5. Βοιωτίας Ῥτὸ δῃ- 
τ] αἸδβί πιὰ βουϊρίατα Παθεὺ δα 1- 
τ ΠΙ ΘΗ πΠὶ Θὲ 'ρ586 ΔΡΠΟΒΟΘΠΒ. 

88. ξυμφορώτατοι προσ- 
πολεμῆσαι. θεὲ προσπολ. οἵ. 
Μαϑίιβ. ἀν. 8 δὅ88 δάη. 2, ἀδθ 
ξυμφορ. δάπ, ΥἹ 88, 4. 84, 5: 
-- διάφοροι γὰρπλεῖστον. 
σα 6. ἀθ τπηοῦῖθ5 πο θυ ν τοι, 
ἘΔ ΒΓΟΙΙΧΊΙΒ Ὁ 70: . 21: Ὁ Β 51: 
6 βἰηραϊαγὶ πλεῖστον νὶά. δάη. 
ΠῚ 86, 2. --- οὗ μὲν ὀξεὶς... 
βοαδεῖς. ΟΥ1 10, 4. --- ἐπι- 
χγειρηταί. ,,Ὲ ΤΙμο. [Ιαπάαὶ 
ΡΟΙ]. ΠῚ 154.“ )᾽ υἱκ. Τμορὶ διυϊδηι 
δρυᾷ Ρίδίοη. οἱ Ερίρῃδη, ᾿ηί6}16- 
δίίαγ ὁ ϑίερι. Τι|οθ, ΡγῸ 60 
τολμηταί 1 10,8. --- ὠφέλουν 
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Συρακόσιοι" μάλιστα γὰρ ὁμοιότροποι γενόμενοι 
ἄριστα καὶ προσεπολέμησαν. 

91. ᾿Επὶ δ᾽ οὖν τοῖς ἠγγελμένοις οἱ ᾽4ϑη- 
ναῖοι ναῦς τὲ εἴχοσιν ὅμως ἐπλήρουν καὶ ἐχκλη- 
σίαν ξυνέλεγον, μίαν μὲν εὐθὺς τότε πρῶτον ἐς 

ταπισχιλίοις Ἶ 
τὰ πράγματατὴν Πύκνα καλουμένην, οἷπερ καὶ ἄλλοτε εἰῴώ-- 
παραδίδοται ϑεσαν, ἐν ἧπερ καὶ τοὺς τετρακοσίους καταπαύ- 
καὶ καλλίστη 

σαντὲς τοῖς πεντακισχιλίοις ἐψηφίσαντο τὰ πράγ- καδϑίσταται 

πολιτεία. ψη- ματα παραδοῦναι" εἶναι δὲ αὐτῶν ὁπόσοι καὶ ὅπλα 
φίξονται δὲ" 

ἔπειτα δὲ τῶν 
τετρακοσίων 
καταπαυϑέν- 
των, τοῖς πεν- 

ΟΡ. 97. 

Θρ'βυ. Ρ. 26 54. 
οὑπερ οοἀά. ΟΓ, δάη. 

8 1, ἐπειδὴ οὖν Ναῖ. τιδηᾶο56. 
Πνύκα Νἃι. οὰπὶ ἀείρυϊουϊθιιβ δ᾿ ααοί, Αἱ οὗ. ἌΝ ΘΟΚΙ. Ουν. 

ὁπόσοις αι. ρῬτοχίπιαπι καὶ οπιϊτθπ8. οαπὶ Ρα], οἱ ἀθίθυϊουῖθιι5 
δἰϊαιιοῦ, 

τοίευ 44 ὉΓΓΟΒαΊΙ : ΠᾺΠῚ 116 διά- 
φοροι ὄντες ὠφέλουν αἰοία 5απὶ 
ΡΓῸ Ηῖβ: τὸ διαφόρους αὐτοὺς 
εἶναι ὠφέλει. Οἱ, δάπ. ΥἹ 88, 
ὅθ. τες ὁμοιότροποι γενό- 
μενοι...προσεπολέμησαν. 
ΤῸΝ ὙΠ 91. δὅ, 2.“ Ατη. ,,»ὔο- 
(ΘΓᾺΠῚ ἢ06 Οοογία οἀραΐ ἃ ΤΠὰΟ.; 
δὶ αὐἱὰ αἰ, βουϊρίαμη. ἔαϊί,“ 
θοῦτν,. Οὗ Κῦιορ. δά Ὀ]ϊοη. ρ. 
284. ἕὰ 
ἀρ. 97. 8 1. ἐπὶ δ᾽ οὖν 

τοῖς ἠγγελμένοις. Ῥοτί,: 
ΡΓΟΡίοΥ απο παπίϊπμη ἰσὶ- 
τ. Οὗ, Κυαορ, ὅτ, 8 68, 41 
86π0 7 ΤΕ 6 ΤΡ 90.) 1 ΠΗ 
βαπί νοῦ ῦ8 ΠΘΠΊΟΒίΗ. ΓΝ 561, υδἱ 
οἵ, τὰκ, 6 δ᾽ οὖν οἵ, 
δάηῃ͵ 87, 6. -- ὄμως. »»Οαδη- 
γὶβ βββθπί δἰ πη5 ΘοΠδίθγπδ τ.“ 
Ροτί. -- εὁὐθὺς τότε πρῶ- 
τον. Ἐαβρίοιιαῦ. δὰ 84]145 σ0ῃ- 
τἰ0π68, 4085 ρΡοδβίθα 1014 πὶ ἔδοιαβ 
6588 ΙΠῸΧχ ΘΟΠΊρΡΟΓΪΘΠΊιι5. -- ἐς 
τὴν Πύκνα καλουμένην. 
ῬηΥΧ αὐτὰπΊ δα 5θρίθη! 0 Π6Ππὶ ἃ 
Μαβθο ἂῃη ἴῃ οσοϊαδηΐδ!: 8ΓΟΪΒ 
ἀβοθηβα ρδυϊδίϊπη δοοϊ ᾽νὶ ΡΤΟΡ6 
Αὐδορᾶραπι 58 ἔπογὶ, να] 6 ἀπ- 
Ὀϊαίαγ, ααἃ 46 τὰ οἵ, Δ δοῆβτη. 
ἅς ὕτθε ΑἸ, Ι Ρ. 868 Ξαηᾳ. 
οἶπερ καὶ ἄλλοτε ἐγ: : 
σαν. οὔτ ἴῃ Ῥηγοο[ πη] Θοπ 9 Π65 

οορεγθηίαν, 0] οηἿβ ᾿θσὶθα5. σαὰ- 
{πὶ δγαΐί, υὐ ἰδβίδίυῦ ΑΘΒΟ η65 
[Π| 84]. Εὖ οϊπι αὐυϊάοπι ΟἸΏΠ 68, 
Ροβίθα ἰδπίατη οᾶ6 [101] Παθοτὶ 
οοορίδθ βαηΐ, αυϊθὰβ ἀθ ογθᾶπάο 
τηδρὶβίγαία δρεθαίαγ, αὐ Ηδ- 
ΒΥΟΠΪα5. ΔΌΟΙΟΥ δϑύ ἰίεπιαιθ Ρο]- 
Ιυχ [ΠῚ 182. ͵α55. δε 
ουνἱὰ δὰ 681, ἀθ 4 ΠῸΒ 89 ἾΠΊ08, 
δείδίοπι πο ρογίϊποί. “ἢ ΒΟ ἤθοπι, 
46 οοπηῖί, Αἰμθη, ρ. ὅ8, δρυὰ 
406 πὶ νἷάθ ρίυσα εὐ ἀβ οδίθγίβ 
ΘΟΠ ΟΠ πΠῚ ἰοοἷβ 8ᾶπ. 67, 2. Αά 
εἰώϑεσαν οὐπι δυδίοπάιπι 5ἰ: 
ξυλλέγειν, Ἰϊοοὶ Ἰητεγάππι ψεγθᾶ 
ΟΟΠσΓοσαπαϊ οππὶ ἔν ῥυϑβροβ. 
ἱππραηίαν (οἴ, δάῃ. Π ἀπό σω 
τᾶ πιθ πὶ ἢΐο ΡΓΌΡΓΕΓ ἐς τὴν Πύκνα 
ΡΓῸ οὗπερ ΒΟΥ θη απ δϑί οἷπερ. 
ΞΕ 57... πενταπισχιλέοις 

εν παραδοῦναι. Ῥβοιδο- 
Τιγϑίαπι ΧΙΧ 6. οοηΐεγεὶ ἰαθοῖ 
Ὗν αβ85. νά, ρυϑοίογσεα ϑϊά. οἱ 
ἈΠ ΤΕ ΧΕ ἸΠ ν" καταλογεύς. 
Ἀπιθ συΐβ γΟΥΌ]Ϊ8Β ἀὯ6 ἢδο τεῖρα- 
ὈΠοᾶΘ οοηνοιβίοπε αὐ ὨΪοά, 
ΧΠῚ 88, 1. -- ὁπόσοι παὲ 
ὅπλα παρέχονται. ῬιΙοῖταν 
ἂς 115, αυἱ σγανὶ δυπιδίμγα 58 
᾿ρ5] ἸΠΒ ΓΟ ΧΘΓΙΒΙ, ἰά εβϑί 68ΠῈ 
5115. 5101 ΒΤ 15 ΘΟ ΡΥ ΑΛ απὶ 
Ἰάδοαιθ δυπηἃ 5646 Δττηδίοβ 6χ- 
Ὠΐθεπε, Οὗ, Κτγυερ. δὰ θΐοπ. Ρ. 

μ᾿ 
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παρέχονται ᾿ 

20ῦ 

χαὶ μισϑὸν μηδένα φέρειν μηδεμιᾶς 
" ἀρχῆς, εἰ δὲ μή; ἐπάρατον ἐποιήσαντο. ἐγίγνοντο 
δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον ἐν Πυκνὶ ἐκκλησίαι, ἀφ᾽ ὧν 
καὶ νομοϑέτας καὶ τἄλλα ἐψηφίσαντο ἐς τὴν πο- 

λιτείαν. καὶ οὐχ ἥκιστα δὴ τὸν πρῶτον χρόνον 
ἐπί γ᾽ ἐμοῦ ᾿4ϑηναῖοι φαίνονται εὖ πολιτεύσαντες" 

μηδεμιᾷ ἀρχῇ εοἀα. Οἵ, ἀἄη, 
2. ὕστερον οὐ. Κι. 
πυκναὶ ρτὸ ἐν Πυλκνὶ οοἀά. 

284 οἱ Ηρυ. Απί. αν. 1 8 67, 2. 
ΝΕΠΊΘΥ ΤΩ Οἰνίαπη, Αἱ στανὶ ἃΥ- 
τηδίυγα ἰηβίγαθθ 856 ΡοΟϑββθηΐ, 
φλ] 0 πη ογθ. ααϊ Πα 66. τ] 0115 
ἔμϊ588 οχ Τ᾿ γβίαθ 1. ἃ, ρῬᾶγθΓΘ, 
Βρᾷ ΟΠΊηΘ5Β ἴῃ {ΠΠππ|ΠΔ| ΠΕΠΊΘΙΠΙη 
βῖνθ δου τῖοηθ βδῖνθ οἰβοίϊοῃμθ 
βῖγθ ΡῈ} νἷϑθβ, ἰοοὶ ροίαϊββο οχ- 
1508 η ἢ 6588 δχρ]ϊοαῦ Ατη. 
Αὐ ΨΊΒομον ἴῃ [106 1}10 4α] ἰηβογὶ- 
Ὀϊέαγ ἠιέονυϑμοί. ἐδ. ἃ. ἵενᾷαβε. 
ὑοπ Αἰ. (ϑουὶρί, τηϊπ, 1 Ρ. 222) 
πεντακισχιλίων τποτηθὴ βογνᾶ- 
ἴὰτη, 564 5 πη] ΘΟ. τ ΠΔ 6556, 
αἰ, ᾿ἰοεὺ Ῥ᾽ΌγοΒ οββθηΐ, ΟΠΊΠ6Β, 
ὁπόσοι ὅπλα παρέχονται, ἴῃ 
115 ΠυΠΊΘΓ ΥΘηαΡ, ΘΧΙΒΕἸΠηαύ, 
μισϑὸν μηδένα φέρειν 
μηδεμιᾶς ἀρχῆς. Τη 8 56- 
ὨΘΕΨ ΠῚ ΥΘΒΟΥΪ ρ 5 Π|115; Π8ΠῚ ἀἰοὶ- 
1ῸΓ ΠΟΥ οΘ ἄρτι ἔθυγ δ᾿ αὶι8 
ΠΟΘ  ΠΟΝ  ΘΙΤΡῸΪ τοὶ. Ο]84585. 
ἴαϊβο ἰΐα ἱπιθγρ γίδια 4υδδὶ 50} }- 
Ῥύμμῃ 5ἰῦ ἐν μηδ. ἀρχῇ. ᾿Δρχή 
δα ΠῚ Π6 πη8]6 ᾿πίθ! ρίαν, ΤῊΪ]- 
γγ8}}5 Ηϊβί. ΤΥ Ρ. Τ1 ἴυθοὶ πὸ5 
ΤΠ ΘΠΊΟΙ5 6588 ἀθῇπἰ {1015 Αὐϊβίο- 
1615 ΡΟ]. ΠΕῚῚ (ρ. 1276 8): τῶν 
ἀρχῶν αἷ μέν εἰσι διῃρημέναι 
κατὰ χρόνον εἰ Ἰεθν ἀόριστος, 
οἷον δ δικαστὴς καὶ ἐκκλη- 
ἀιασεί, γιά. ἀς ἀρχαῖς Ηριτη. 
1 θη εἰ δ Προι πτ- εἰ δὲ 
μή. ̓ δξ δάη, 1 28, 8. 

8 2. ἐν Πυκν 75) ΚΌΠΠἾ 8 δᾷ 
ΡΟ]. ἼΙ 182 δπιδπᾶδι ἐν Πνυκί 
[οἷς 54.1. Βεορρίδ ἰδοῖϊο [οοἀά. 
58.115. ΘΟΙΠ ΠΟ ΠΠῚ 56 η501η Παρ οί. ἡ 
θα Κ. 2,91|4 δῃηθπάδιϊο πϑϑοῖὶο ἃπ 
γϑοίθ 88 Βαθρϑδί εἱ ρυίδηάυπι 511 

Οἵ, δάηῃ. 

πυκνί ἴῃ πυκναί πηυϊδίαπι 6556, 
οὐ ροϑὲ ὕστερον ἰηίονοϊ ἰ5βοὶ 
ἐν“ ἊΝ δοΚ  δἵ πα οὰν. δρίρτ. Ρ. 238. 
ΝΟΡΙΒ Πᾶθο ϑπιθηάδίϊο ππηο νἱ- 
ἀθίμν Πθοοββαιὶα 6558 ῬΓΟΡίου 51- 
Ρογίονᾶ νεῦρα μέαν μὲν εὐϑὺς 
τότε πρῶτον ἐς τὴν Πύκνα 
καλουμένην, αὐπἷρρα ααυΐθιβ 
ΤΡ ΒΡΙοἰαίαῦ δ ΑἸ1ϊ8ἃ8 ΘΟΠΙΙΟΠ 68, 
48. Ροβῖθα ᾿ΐθπὶ ἴῃ Ῥηγοθ ἢ8- 
Ὀϊίδ6 5ἰηί, Νραιθ νἱἀθίαγ. ρτο- 
ὈΆΌΙ]6 6556 δάβθο ἔγθαιθηΐου 46 
ΓΘΡΌΒ] Θὰ πηι 4 ἃ ἔμπϊββθ οοη- 
(ἰοη65. -- ἀφ᾽ ὧν. ΟἿ, ἀη. ο. 
81. -- νομοϑέτας. ,.Νίτο5 
γΘΙΡΌὈΙΪοδο σοπβυϊ θη 4886. τ 5ρ0- 
ἀθηίο5 ξυγγραφεῦσι ἃὉ οριἰπιὰ- 
τἰὰπὶ ἴδοίϊοπθ ραῖϊο δηίθ ἰηϑίϊία- 
18. ΟΥΑΙ ΑΥΒΙΌΣ 
τηθίΠ 6115. ογαϊ παν} 5, 4αἱ αποίδη- 
ηἶβ 84 ἰερὲβ βχϑιηϊπαηἊδ5 οἱ 
ΒΌΡΡΙΘη485 ογὔθδίϊ βαηΐ (οἵ, ἤδυτῃ, 
1, ἀ, 8 1381, 6), αἀἰδύίπραδηάὶ ἰἷ, 
4υϊ ουπὴ ΟΧίγδου αἰ πᾶυῖα ροίθϑίαίθ 
ἴῃ ἰθπιρι8 ΠῸῃ ἀρθἤηϊίιτη οοπβι1- 
(0 βαπί, ἀθ ααϊθι5. νᾶ ῥ᾽ γα 
ἴῃ δα. χτηϑὶ, 08]65 ῃἷο ᾿ῃιθ]]6ρὶί 
Ῥβίθυ. Οοπηπηθηί, οὔτ. ἀθ Χ ΘηΟΡΗ. 
Ηϊβί. αν. ρ. ὅ2. Αἰλαπιθη Π05 πο- 
τ᾿ Πθία5. ἃ0 οΥαϊπαν}] 5 ποη αἰ- 
ΨΘΙΒΟΒ ἔαϊββθ ἢἶβδὶ ἰθΠΊΡΟΥΘ 400 
σοηβύϊαι  βἰηί δὲ ΤΠ 6.15. ονανὶ- 
ἰθῖε ΡΓΟΌΔΡΙ6 δαὶ βεϊπηαὶ Ὑ ἸΒΟΠ ΘΓ 

. 1. Ρ. 281 54. - “τὸν πρῶ- 
τον χρόνον ἐπί γ᾽ ἐμοῦ. 
Σ τὸν πρῶτον χρόνον ΘΕ ΠῚ 
ἐπί γ᾽ ἐμοῦ οουϊαηοῖδ νἱχ 4104 
β᾽ Ἰἴοαγο ροβδαηῦύ αυδη)] τὸ 
πρῶτον, ᾳυ8 ἅε τὰ οἵ, ΙΙ 87, 
1. Θυοα δυίοπι μὰ πὶ ῬΥΪ ΠῚ ΠῚ 58 

καὶ ᾿Δλκιβιά- 
δῃ καάϑοδον. 
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μετρία γὰρ ἥδε ἐς τοὺς ὀλίγους καὶ τοὶς πολλοὺς 
ξύγκρασις ἐγένετο. καὶ ἐκ πονήρων τῶν πραγμά- 
τῶν γενομένων τοῦτο πρῶτον ἀνήνεγκε τὴν πόλιν. 
ἐψηφίσαντο δὲ καὶ ᾿Δλκιβιάδην χαὶ ἄλλους μετ᾽ 
αὐτοῦ κατιέναι, καὶ παρά τε ἐκεῖνον καὶ παρὰ τὸ 
ἐν Σάμῳ στρατόπεδον πέμψαντες διεκελεύοντο 
ἀνϑάπτεσϑαι τῶν πραγμάτων. 

[ γ8 ῬτῸ ἥδε ψαί.; 
καὶ ἐς τοὺς ἘΠΛΟΣΕ ψαϊί. 

ΘΔ ΘΠ 416 ξύγκρασις ΒΡ Ποοίαγ, 

ἥ τε τοϊϊααὶ. Οἵ. δάη. 
Μοιϊπβ ἐς ποη γὑϑρϑιϊταγ, ΟΠ τιη8 

Οἢ, 54. 84, ὅ. 
πονηρῶν οοἀά. Οἵ 54, ΥΠ 48, 1. 
8 8. διακελεύονται δαί. 

αὐἰάρθηη νῖνο το Ρ.  οατη Ὀ6Π6 
ἰθπρ οΥϑίατη 6556 ΤΙ, ἀϊοϊς, δὰ 
ΒΟΙΟΠΪ5. αἰ βοὶ ρ] πατὰ ἰτἱρίηία ἰγ- 
ΤΠ ΠΪΒ οἰθοίὶβ τϑϑίϊ αὐ 1 ΘῈ ΠῚ 
ΡΘΒρίθΘυΘ Ῥαίδπηιβ. Εχ 115. ΘῃΪ ΠῚ 
ἕαϊε, ἀαὶ πιραΐϊαπη ἀθ γΘΡῸὈ]1οἃ 
βθπίθῃιϊαπὶ Βϑαποθαμίαν (οἵ, τὰ 
μέσα, τῶν πολιτῶν ΠῚ 82, 8, 
οἵ σώφρονες ΤΡ 28, δ), 4 ΟΓΕΠῚ 
ταίϊοηοη ἰδπάαίύ Ἐπασ, Πρ]. 
244 54., 4αἰ ἰἰά6 πὶ ροβίθα ὅδ |ο- 
ηἶβ ἰηβιϊαὐα, 4 πα] 1ῖὰ Ρ6ὺ ΟἸ]5Π6- 
Π6ΠΔ οἱ Αὐἰβίαθθ. ἰπηηλαίαία 
οὐϑηΐ, τονοθδνθγι. Νὰπι Πδᾶθο 
4υοαιιο οὐδί δημοκχρατία ἀριστο- 
κρατέᾳ μεμιγμένη (ἴβοοτ. ΧΙ 
158). ΡυΙβύϊ πα ΠῚ ΤΑΙ ΟΠ ΘΙη ΡΟριι- 
ἰάυθπ ραῖΐο ροϑβί ΑἸοϊ θ᾽ αἿ5. γϑα- 
ἵππὶ ἃ. 407 τγοϑιϊαίαπ] 6586 
Βυβρίοαίαν Ἠδυτη. 1. ἃ. 8 166, 
18. Αἱ Ρεοίθυ 1]. 1. ῥ. ὅ4 δ6δηι τοὶ- 
ῬαὈ]ΪοαΘ ἔουπηαπ], ἀπάτη ὙΠπὸοΥ- 
αἰάθ5. ᾿πϑιϊ δ πὶ 6556 ΠϑΥγΘί, (80 
αἴὰ τοίθηίατη 6886, απᾶτη αἰπ πο- 
τηοὐΠποίαθ ἴῃ ᾿θοῖθιι5 Θχϑυη  π8 618 
[εγθηαΐβαιιθ γϑυβαυθηΐαν, 00 6ϑὲ 
ἀϑαπθ δὰ Ὀ6|]1 ἤἥπομη, 564 605, 
αὶ τοὶραθ]οα 6. ρυαθοββθηΐ, ἰθτη- 
Ροῦα φγοθθάβηία 'ρβἃ πο [ὈυΠηἃ 
ΔΌιι505 6586 οχἰβιϊπηαί, 56α ἤδθο 
Βϑηϊθηζ ἃ βίαυθ Ὡ0ὴ ροίοϑδί, ροβί- 
αὐᾶτη ΊΒΟΠΟΥ 1.1, Ρ. 220 544. 
ΟΡ Δύσι η 15, ααἰθὰ5 818 
ααἀάϊαῖϊν Ηεονθβί, ἀθ ραρῃα δρυὰ 
Αγρὶπ, Ὁ. 17 564., ἀεπιοηβίγανὶ 
γε ρα] σαθ ἔΟΥτηδπι ΠΟ (ΘΙ ΡΟΥΘ 
ἰηβύϊςαἰϑγη ΠΟ ἴϑτη ἔα 1586 ἀτΌΠ0ἢ- 
16 (11 ((Ἰ, 98, 8 ΞΞ 406). --- 

ῆ δε... ξύγκρασις. Ῥατι- 
ΟΌΪΔ ΠῚ τὲ ἴῃ οοαα. νυϊσαίατῃ ἴα 
ἀοίθπάππῃι, πἰ ΡΓΟΡΥΪΘ θᾶπὶ Ροϑί 
μετρία δὰλ ροβί ἐς τοὺς δαϊ 
Ροβί ἐς ροπϑηάδῃ ἔπἶββ αἰσαηί. 
Βεὰ πὰ]|ὰ Πϑυλπὶ ἰτγαϊ θοῦ! ΟΠ} 
δῖ ΤΠπογάϊάθο σομργοθδίαγ. 
Νβάιθ επὶπὶ ππὸ Δἤθυστὶ ροίοϑί 
ὙΠ 1,, δ. Ὁ νι: 588., “8 0 
11, 1, τ] οἵ, δάη. Ψεογαπὶ ἰ6- 
πἰβϑίπια τηπίϑι! 0.6. ὙΘΒ ΙΓ ΠΊ115. 
᾿-" ἀνήνεγκε τὴν πόλιν) 
ἀντὶ τοῦ ἀνενεγκεῖν ἐποίησεν. 
50ΠΟΙ, ΟἿ, Βομνεῖρη. δὰ Αρρὶ. ΠΕ 
Ρ. 8564 εἱ ἘΠ στε δα ΡΙαί, Αρ, 
Ὁ, 15 ϑδθρὶαβ. ἴϊἃ Ἰπιγδη 511 Κ 8 Ιε- 
Βῖσαν,, νοὶ αὐ ἀναφέρειν ἐκ νό- 
σου, ἐκ μέϑης, ἐξ ὕπνων, ἐκ 

ἘΛΠΉΕ: 
8 8. ἐψηφίσαντο... ᾿Ἢ41- 

πιβιάδην . .. κατιέναι. 
Ῥτγαθοϊραιπι ϑι 8 ΒΟ π ΨΕ] βυϊγα- 
ΒΙΟΓ ΠῚ ̓ αἶτ15 τοὶ ἔιϊβ86. ΤΠ θΡα- 
τη Ποπ αἰβυηδηὶ Ὀὶοά. ΧἼΠΙ 88, 
2. εἰ 42, 2 8ο Νέρ. ΑΙο. ὅ, 4, 
564. ρορα] Ἰβοῖεῖ Δποίογο πὶ [1586 
Οὐδ] ΠἸ|ᾶτὴ (Οὐ ]] Δ βοῃτὶ ΕἸ, πυΐὰ5 ἱρ- 
β'ιβ. νϑυβὶ 8. ἰοβϑίδίυν Ρ] αἱ, ΑἸΟ. 
88, αὐαᾶθ οὕὑτὴ ΤηϊηΪΠΠ6 ᾿ηΐθΥ 56 
Ραρποηΐ, ἀθ Οὐταθ 46 ἔν αϑίγα 
ἀαδιιαύ Ηϊηγοηβ. ὧ4θ ΤΠΘΓΆΤη,, 
σευ. οὐ ΤἬγαβυΡ. τθῦ. ρ. ὅδ. 6 
το οἵ, οἰΐατη ΡΙ αι. ΑἸΟ, 27. Ουλτη- 
νἱβ ἀδογθίπτη, 400 ΑἸοϊ θα 65 τὸ- 
νοσαθαίαγ, ΠΟΟ ἰθηροῦα ῬΘΙΓΟ- 
Βδίαμη 510, ἰδτη θη ααδύιιΟν Δ ΠΪ85 
Ῥοβϑὺ ἀδπιαπὶ Αἰπμθηα8 ὑθνθυῦ, 
-- ἀνθϑάπτεσϑαι τῶν 
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98, Ἐν δὲ τῇ μεταβολῇ ταύτῃ εὐϑὺς οἱ μὲν τῶν δ᾽ ὀλίγων 
περὶ τὸν Πείσανδρον καὶ ᾿“λεξικλέα καὶ ὅσοι ἦσαν 

τῆς ὀλιγαρχίας μάλιστα ὑπεξέρχονται ἐς τὴν “Ζ:εκχέ- 
λειαν" ᾿ἡρίσταρχος δὲ αὐτῶν μόνος (ἔτυχε γὰρ καὶ 
στρατηγῶν) λαβὼν κατὰ τάχος τοξότας 

5 βαρβαρωτάτους ἐχώρει πρὸς τὴν Οἰνόην. 
᾿᾿ϑηναίων ἐν μεϑορίοις τῆς Βοιωτίας τεῖχος" 

τινὰς τοὺς 
ἣν δὲ 

ἘΞ 

πολιόρκουν δ᾽ αὐτὸ διὰ ξυμφορὰν σφίσιν ἐκ τῆς 
Οἰνόης γενομένην ἀνδρῶν ἐκ Ζεκελείας ἀναχω- 

ρούντων διαφϑορᾶς οἱ Κορίνϑιοι ἐθελοντηδόν, 
9 προσπαρακαλέσαντες τοὺς Βοιωτούς. χοινολογη-- 
σάμενος οὖν αὐτοῖς ὃ ᾿᾿φρίσταρχος ἀπατᾷ τοὺς ἐν 
τῇ Οἰνόῃ, λέγων ὡς καὶ οἵ ἕν τῇ πόλει τὦλλα 
ξυμβεβήκασι “Ἱακεδαιμονίοις, κἀκείνους δεῖ Βοιω- 

(ὰρ. 98... 81. 
δηΐθ ὑπεξέρχονται. 

8 8. 

πραγμάτων, 501}1. τοῦ πολέ- 
μου. Οὗ Τυϑὶ. Υ 4, 9. 
(Δ. 98. 81. Πείσανδρον 

καὶ 4λεξικλέα. Ριβαηάτὶ θοπἃ 
ΡΒ] ]οαία 6558. ἀἰβοίπηιιβ οχ ΠΥ8. 
ὙΙΙ 4. ΑἸεοχίοιθβ οὐ Αὐ βῖατοῃι 
ν᾽ ἀθηΐαν ροβίθα 80 ΑἸΠΘηἸ θη 5 θῈ5 
Ἰπίογίεοι 6886. Οὗ, Τοῦτο. ὁ. 
Τοῦ, 11, πἰδὶ, ἰὰ φποᾶ Βειρκ. 
ἴη Οοιηπιθηί, δηΐΐᾳι. κἰπᾶ. ὁθη- 
δυὶν (8. 1847 ρ. 1100), ἰθδὶ ἀπ- 
ἔκτειναν ναϊοὶ οαρ᾿15. ἀδπὶ- 
πᾶΥαηΐ, δία οἰϊαπὶ ἀθεγθίμ πὶ 
Ρορα]ὶ ἰθ14. 191. Τὸ ΑὙἸβίδτοῃο 
Θόποοθη Ριοάθηίο οἵ, Χρῃ. Ηϊϑβί. 
ΟΥ̓ 9 ἘΠ ὐσο τ μὰ- 
λιστα. ΔητΡΠΟη ἰδ πΊθη ̓ νἱάδιατ 
ΑἸΠδηἾβ ΓΟ] ἢ β͵586; οογίθ ρϑα]ο 
Ῥοβὲ ἴθ1 δοοιιβαίιβ δὲ οοῃάεΠι- 
δῖ οβύ. Ὑ1α. βιργα 68, 2. 
τοξότας τινὰς τοὺς ἔπ σε 
βαρωτάτους. Αἢ ἀοβίσηδί 
ΤῊΪΠΪΒΊΓΟΒ. ΡΌὈ]Ϊοο5, αὶ τοξόται 
ΑἸΠΘηἶβ νοσδὈδηίαν . ΜΙΝ 
ΠῸΠ αἰββίτηι!θ νϑὺὶ γιά θίαν, Εγαπὶ 
ΘηΪη}] ΠῸΟ ΘΘΠι8 ἔεγθ Ὀδυθατΐ, 
τη4θ6 οὐ ϑογίμαθ ἀϊοι.. Πα Κ, 
Οὐ. Βοιοεπι. ἀθ Οοπιί, Ρ. 90. 

εὐϑὺς ροϑβὶ ταύτῃ ἴῃ γαί. ΟΠ1. ᾿ἰπίθυρ οηϊίαν 

καὶ κακείνους Ναϊ., αἱ ἴαπιὶ 89, 1. 

Ηόττη, Αηΐαα. ΟΥ. 1 8 129, 18 
ἈΡρροβίεϊο οαπὶ δυιΐοα]ο δα τινάς 
ΔΡΡοΒβίία δϑί, πὶ ΨΙ| 2, 4., υδὶ 
νἱὰ, δάῃ, -- Οἰνόην. ΟἸΠῚ 
18:1 οὐ δὶ δάη. 
ξ 2. ἣν. Πηρθρἔθοι πη ἃ Ποθυ, 

ἵπὴ θα βρη διπι πὶ ψΘΡΡ 5 ἐτετείχιστο 
καὶ αὐτῷ φρουρίῳ ἐχρῶντο, 
απᾶθ Π 18, 2 ἀ6 Οδποοὺ Ιοσα- 
ἴὰγ, 5815 ἀοίθη αν. Βονίαββο 
ΟΑΒ.6}} ΠῚ Ροβίθα δνθυβι τη δϑί, 
Νιά. ἰπΊθη οἰΐϊαπὶ 54. 1 68, 2. 
-- διὰ ξυμφορὰν. ΓΑ Ἔ 
φϑορᾶς. Διαφϑορᾶς ὁ ΟΧ ̓ ξυμφ. 
ΡΘπαεοί, δὰ αιοὰ 1 88,1 ἡ ξυν- 
τυχία τῆς ἡμετέρας χρείας 
οοηΐεγὶ (6]], »Ξυμφορὰ τοῖς 
Κορινϑέοις ἐγένετο περὶ τὴν 
Οἰνόην διαφϑαρέντων ἀνδρῶν 
αὐτοῖς ὑπὸ ᾿ϑηναίων ἐκ τῆς 
Οἰνδης ἐξελϑόντων᾽ ἀνεχώ- 
ρουν δὲ ἐκ Ζεκελείας πεφρου- 
φηκότες οἵ Κορίνϑιοι."“. 5680]. 

ἐθελοντηδόν, 51 ἃ 
ΒΡΟΌίΘ, ἵν 6, ΠΟἢ 6Χ ΘΟΠΠΊΙΠΪ 
ΒΟΟΙΟΡΙΠῚ ΘΟΠ51|10 (5001. ἄνεῦ 
τῶν ἄλλων ξυμμάχων). Οἴ 
ΒΥΠΊΡ. ΡΠ]. Βοπη. Ρ. 890. Τιορὶ 

Πείσανδρος 
μὲν καὶ ́ 4λε- 
ξικλῆς ἐ ἐς Ζ2:ε- 
πέλειαν ὑπεξ- 
ἔρχονται, 
Ἄμε σταοχος 
δὲ Οἰνόην 
τοὺς φρου- 

ροὺς ἀπατή- 
σας Βοιωτοῖς 
ἐνδίδωσιν. 



Μίνδαρος 
ὑπὸ μὲν Τισο- 
σαφέρνους τούτου 

φενακισϑ είς, 
Φαρ- 

ναβάξου ἐπι- 
ὑπὸ δὲ 

Μιλήτου ἐπὶ 
τὸν Ἑλλήσ- τέως που ἧκον, 
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τοῖς τὸ χωρίον παραδοῦναι" ἐπὶ τούτοις γὰρ ξυμ- 
βεβάσϑαι. 
χαὶ 
ὑπόσπονδοι ἐξέρχονται. 

οἱ δὲ πιστεύσαντες ὡς ἀνδρὶ στρατηγῷ 

οὐκ εἰδότες οὐδὲν διὰ τὸ πολιορκεῖσθαι, 
τούτῳ μὲν τῷ τρόπῳ 4 

Οἰνόην ληφϑεῖσαν Βοιωτοὶ κατέλαβον, καὶ ἡ ἐν 
ταῖς ᾿᾿ϑήναις ὀλιγαρχία καὶ στάσις ἐπαύσατο. 

99, Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ϑέρους 
χαὶ οἱ ἐν τῇ Μιλήτῳ Πελοποννήσιοι, ὡς 

τροφήν τὲ οὐδεὶς ἐδίδου τῶν ὑπὸ Τισσαφέρνους 
τότε ὅτε ἐπὶ τὴν ΄ἤσπενδον παρήει προσταχϑεέν- 

κληϑ είς, ἀπὸ τῶν, καὶ αἱ Φοίνισσαι νῆες οὐδὲ ὁ Τισσαφέρνης 
ὅ τὲ Φίλιππος ὁ ξυμπεμφϑεὶς αὐὖ- 

ποντον πλευ- τῷ ἐπεστάλκει Μινδάρῳ τῷ ναυάρχῳ καὶ ἄλλος, 
σόμενος͵ ἐς 
Χίον ἀφ- 
ικνεῖται. 

ς Ἱπποκράτης, ἀνὴρ Σπαρτιάτης καὶ ὧν ἐν Φασή- 

λιδι. ὅτι οὔτε αἱ νῆες παρέσοιντο πάντα τε ἀδι- 

κοῖντο ὑπὸ Τισσαφέρνους, Φαρνάβαζός τε ἐπεχα- 

λεῖτο αὐτοὺς καὶ ἣν πρόϑυμος κομίσας τὰς ναῦς 

σαρ. 99. 

ἐϑελοντηδὸν ἀρυὰ Τῇαο. ἱπ Ι᾿- 
Ὅτο οὐοΐᾶνο δϑδαποῖδηίύ γψείθγεβ 
στδιητηδίϊοῖ ; δύ δηΐπῇ νΟΘΘὈΌΪ ΠῚ 
γάγατῃ, Οἱ, Τοῦ. δὰ Ῥῃγγη. Ρ. θ, 
ΣΟΥ ξυμβεβάσϑαι. 51- 

τα} 18 οχῖο οδὲ παραβεβάσϑαι 
Ι 128, 2, υὐἱ οἵ, δάη. 

8 4. ληφϑεῖσαν. Αἰίεπάθ 
Ραββίγβ ῃἷο Ἰοοαίαπὶ 6588 ΤὭθοΥ- 
ἀἰάθπι ργὸ υϑι(ϑίϊουα λαβόντες, 
568 τοὴὶ Βοθοιΐϊβ 51'Π6 ᾿ἱρΒΟΡΙΠῚ 
ΟΡΘΓΘ οἱ ἰᾶῦογθ οι 5886 νἱἀ θίαν 
β᾽σμ ἤσαγα ν 6] 16, Ῥϑα]ο ροϑβὲ κατ- 
ἔλαβον ναϊεὶὺ οοσυρᾶταπί 
(ρ τὰ 6ε51410). Ἠδἰβκῖαβ ἰδ ΠΊ6 
κατέβαλον ἰερϑηάαπι. οοηϊθοϊί, 

σαρ. 99. οἷ ἐν τῇ Μιλήτῳ 
Πελοποννήσιοι. Οὐ, ὁ. 8ὅ. 
Νοιηϊηαινα5. οὗ Πελοποννήσιοι 
γΕΥΌΟ 810 ἀεβι αι εδί. ΝδΠι 
Ροϑί ΤᾺ Ὁ] ΠΟΤ ι ΠῚ ΤΏ ΘΠῚ ὈΓΟΥΙΓΩ ἰηΐον- 
Ἰδοί οπ θὰ ἴπΠ4.86 80 ὡς: ΘΟ ΠΟΙΟΠ6 
ἐχουβᾶτῃ βουρίον οὕτω δή νεῖ- 
15 ἰΐαὰ οἃ Θοπιργομοπαϊί, υὐ 56Π- 
(θη {18Π| ῬΘΙΒΘαΌΘΠ5. ΠΟΙΠΊΘΩ ἀπιοΪ85 
(ὃ Μίνδαρος) ἴῃ ἰοοὰπὶ Ρεϊο- 

τέως οπι. ῬαΪ]. οἱ αἰϊᾳιιού ἀθίθυϊουθβ. Οὗ, 5ἃ. 98, 2. 

ῬΟΒΠΘΒίοσιπῇ 5. 5{{π681, τὖ 586 06 
Ροβύ ἱπίθγροβἐ 0} 68 ΔΙ ααδπίαπι 
τηυίαίαν οταίίο. Ὑ|46 δάι. ὙΠ 
88, 2 οἱ πιδχίτηθ δάη. Κ᾽ 78, 4. 
-- τῶν.... τότε προσταχ- 
θέντων. ϑυρνα 87, 8, δα ἀπεπὶ 
Ἰοοὰπὶ τοδβρίοῖ ταν, ἀπι8 ΤἌΠ105 
δϑύ ποιηϊηϑίιβ, -- αἵ Φοίνιο- 
σαι νῆες οὐδὲ ὁ Τισσα- 
φέρνη ς ---οὔτε αἵ Φ. νῆες οὔτε 
ὁ Τ΄. Οὗ δάῃ. Υ' 47, 2. Π00. δά 
5όρ1η. Αἱ. 244. -- ὃ ξυμπεμ- 
φϑεὶς͵ αὐτῶ. Μιὰ. 81, 6. -- 
Πινδάρῳ. Οἐ, 86,1. -- Ἵππο- 
κράτης. Ἐβδίηε 5, αυἱ 88, 1 
δδϑύ ποπηϊηδίμβ ἡ Αἀά, 107, ἅ. 
ΚαυθθροΥ ἀθῖμάθ. ΡΓῸ καὶ ὧν 
οοπϊοῖς κατοικῶν. 8ϑεὰ διδαϑὶ- 
8556 ΡΠ 56 1146 ϑρανγίαπ πη Ποταὶ- 
ΠΘΠῚ ΡΓΟΥΒῸΒ ᾿ΠΠρΡΡΟΡΔΌΙ8 θϑί. 
Νβᾷιδ οδιιβᾶ δϑὺ βιιβρίοϊομἶβ, τη0- 
ἂο νεγίαβ ἴβᾷπε (οἵ, δάη. τΥ͂ 
16, 1) ΡΠδβ οι ἰάθ νουῦβ8ῃ5; 
Ὠ8ΠῚ ΡΠ ρραβ. οαπὶ ΤΊΒΒαρΡΠΘΓΠΘ 
Αβρϑπὰϊ δγαὶ (οἵ. 817, 6, 108, 8). 
--- τὰς ναῦς, τὰς τῶν Ἦε. 
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καὶ αὐτὸς τὰς λοιπὰς ἔτι πόλεις τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς 
ἀποστῆσαι τῶν ᾿“ϑηναίων, ὥσπερ καὶ ὁ Τισσαφέρ- 
νης, ἐλπίζων πλέον τι σχήσειν ἀπ᾽ 

3 -5.ὕ Ἷ 
αὐτου ονυτῶ 

δὴ ὃ Μίνδαρος πολλῷ κόσμῳ καὶ ἀπὸ παραγγέλ- 
ματος αἰφνιδίου, ὅπως λάϑοι τοὺς ἐν Σάμῳ. ἄρας 
ἀπὸ τῆς Μιλήτου ναυσὶ τρισὶ καὶ ἑβδομήκοντα 

λοποννησίων. -- ἐλπέξων το- 
ἴον. δὰ ῬΠΑΡΙΑ ΠΑ Ζιιμη, -- πλέον 
τι Ξῖν σοι αὐτοῦ, »50}}. πλεον- 
ἐκτήσειν ἐκ τούτου τοῦ ἀν 
ματος.“ ΑΘ. Ῥοτγί. Οἵ, δάῃ. 
ῦ 4. ΨΠ 860.. 3: ηλ16 τα: 
ΦΟΙΗΠΙ ΟΔ ΠῚ δἰ, εχ θ, 1. ἴπι6}16- 
σἴταν, -- οὕτω δὴ ὁ Μέν δ. 
ΟΥ, δὰ [αΐτ, οἂρ. αἰοία. --- ἀπὸ 
παραγγέλματος. σ᾽ ἀπὸ 
μὐολ πον μόόεοις Χρϑη. παρ, ΚΡ 

» ὅ οἱ δύῃ. Π 90, 4. -- τρισὶ 
καὶ ἑβδομήκοντα. 6 Πποο 
ΠΊΘΓΟ βἰοὸ Κγιθσ, δα Ὠίοη. Ρ. 
908 54.: ᾿ς ΒΘΙοροπποβιογαπι Οἰὰ5- 
58ΠῚ ΠΑΥΙΠΠῚ ΠΟ ἰδ ροΟΥΘ ἔπϊ558 
ν᾽ αΐπηι5 οθηϊαΠ] οἱ ἀποάθοϊὶπι 
[19,. 1]. Εδγιη 56χ οὐ νἱρίητὶ ἴῃ 
ἨοΙοβροηίαπη τηΐβϑθᾶθ [2 ἄβοθιῃ, 
αιᾶθ 80, 8, οὖ βϑαθοίῃη, αιᾶθ 
ηἴνα βίδιϊ ΠΔ ΤΠ ΘΠ] ΟΓ  Π᾿ῸΓ : ΓΘ πᾶ 6 
Θῃἶη {Ἰρῖητα πᾶν 65 Ῥγϑθίον ἀθο ΠῚ 
1145. δὰ ῬἢδΡΗΔθαΖΙΠῚ] ΠΊΪ5586 
ΜΙδίμπ γραϊθυαπί, απὰ ἀ6 τὸ να 6 
80, 1. 8]. Αὐ αυὶ πιοὸχ βοαθπὶ 
οοηίοηά! ΜΊΠπάδγιβ. ποπηἶβὶ 560- 
τυδρίηΐα {γΓ65 Παθθῖ. οβιιηύ ἰοὶ- 
τὰν ἰγθάθοϊτη, Ηδβ οοπϊθοθῦὶὺ ἃ}}- 
45. ΜΙ δεῖ ργαθβιίάϊο γο]]οία5. 6588, 
Οὐ δπηι ΘΟ ἸΘοία τ ΡΟ ΥΘΙΊ.15, 5ὶ 
ΕΧ 5010 ΤῊ, πα ϊοαηάα οββοῖ, ὅ6α 
15. Οπηϊβὶῦ ΜΙηἀδι πηι ἰγθά θοὶ ΠῚ πᾶ- 
νε8 θουῖθο ἀπο ἴῃ ἈΠοάιιηι τηϊ- 
5556, ὁππὶ ἰδἱ 6586 ἃροοθρὶββοί 
Ὁ ΤῈ5. ΠΟνᾺ5 τηο] γθηΐαν [Π]0α. 
ΧΠῚ 88, 8]. Οὐΐα5. οοπριία- 
{0 ΠΘΠῚ Ατη, ΘΧΡΙἰοαῦ ᾿Ἰπ8.8 ΠΔ 6558, 
5ῖ ἀπᾶθ πᾶνθβϑ, απῖθιβ ΡΠ Ρ ρα 
Αβροπάμπι πδνίσαββοι (νἱ4, 87, 
6), 'ρβὸ δρυὰ ΤΊ ΒβαρμΘΥΠθπι γ6- 
ἰϊοῖο γονθυίθυϊηῖ; δίῃ τηΐητι5, Ρ0- 
Ὠθηππὶ 6588 δ ΘΑΓΠῚ ἴῃ [0- 
ΟΠ] 8185 ππάθοιπημθ νθηἶβ58 
ἴᾷαπ6 ποι οσαγ ΤΠ πον ἀϊάθπι ορο- 

ῬΒαογαΙαἰβ. ΥΟ], ΤΥ. β6οι. 11. 

τᾷθ Ῥγθίϊαη ΠῸΠμ ἀιυχῖββα δυΐ 
ἸΡΒῸΠΙ ἴῃ ΠΌΠΊΘΡΟ ΘΡΓᾶΆ5586. 6416 
γΓδραῖᾶ556. ἀσανιπ {ΠΡ α πὶ 8056 - 
ἰἶαηι. θα, αὖ (ΟἸᾶ55. δηϊπιδαᾶ- 
νου, τηϊγαπ οδϑὲ ΤῊ, ἰγθάθοϊτα 
1185. πᾶν 65 ἴῃ γί πθιη ᾿ηἀ αχῖ558 
ΠΘαπ6. Βα 8 ΠῚ ΘΆΓΙΠῚ ΠΠ ΘΠ ΟΠ ΘΠῚ 
ἔθοϊββθ. Νβὸ τηᾶϑὶβ ῬΓΟΌΔΌΙ 8 οϑὲ 
ΧΘΠΟΡΒΟΙῖοΠ), αἰ δαβάθῃι Πᾶν 65 
τηθηογαΐ ἴῃ ΗΪϊβί. ὅτ, 1 1, 2 (ἰὸς 
ἰἀτηθὴ ααδίιπον δοῖπη ἰδσαηίατ), 
γοβροχίβϑο ἰδὲ δὰ θουίθαιπ ἈΒο- 
Αἱ νουβαηίθπι, ααΐη 4 αΟπιοάο 60 
ἢϊο νϑηΐϊββοί ἃ ΤῊ. πιθιηουδί. Πὶ 
οβϑϑί, Νὰπι 1ὰᾷ ἔδοίι πη 6558 Ὀγονὶ 
110 τοπιρονο, αποᾶ ἴῃ ΧοΠπορῃου- 
(ἰ5 ΠῚ ΠῚ 0. ΡΥ ΔΘΙΘΥ ΠῚ Ϊ5511ΠῚ οϑέ, 
βίαίαϊ πραῦϊύ, ηἶδὶ Πιοάουατι ἀθ 
1ΘΠΊΡΟΓΟ οἱ ἰἴοοο, ὑπ ουῖθαβ 
τηΪ55115 οδϑϑί, ρῖδπθ ἴαϊβα ἰγϑαὶ- 
ἀἶ5β58 ραΐίθμηιιβ, [ἰΔατι6 ἴδοοΡα Υἱχ 
ῬοΟΒΒΌμηι5, ααΐῃ Πυϊὰ5 Γαὶ τηθη- 
τοποπὶ ἃραα ΤΊ. Ἰμίθυϊββα οχ δι - 
ΤηΘιι5. Οὐχ διιίοη 80, 8 ἰἅ- 
ΘΟᾺΠΔΠ) 6558. ΘΟΥ0 ΘΟΡΠΟΥΘΥΪΤΏ5, 
1] οὐβίαν αἴθ Ἰθὶ Πᾶθο γο} 
5 τ ἃ ὁχοϊἀουϊηῦ: ἐνταῦϑα ἐ ἔμει- 
νὰν πλὴν τριῶν καὶ δέκα, ἃς 
ὃ Μίνδαρος ἄρχοντα “Δωριέα 
προστάξας ἐ ἐς Ῥόδον ἀπέστειλε, 
δείσας μή τι νεωτερίσωσι. )6 
ἀσαθβ δαίΐοσαη ΡΠ ρΡρὶ πᾶνίθιιβ 
Βῖ0 οχ δι ϑπάμτη οβῖ, Θᾶ5 δῖ 
Τρά͵556. σϑιϊοίο ΡΒ ρΡο ἀπῸ ργδο- 
ἴ6ν ΤΟΙ] πᾶτη ΟἰΆββοη δὰ ᾿ρ58Πι 
ΡΒ ΡΡὶ ᾿Θραύοηθτη. οΟΙηραγαίαβ5 
6586. ΠΙαα6. ἔαἰβαη 6558. ΤΉ, 
ΘΟΙ ρα αι ΟΠ πὰ ἀπ ΘΟΙΏΡΓΘ 6 η- 
ἀἶββθ πᾶνθβϑ. ΠΟ πιο ἰὰ5 60} - 
τ6πὰϊ ποαυῖς, Οδίοταπι ὀγδοή- 
κοντα καὶ τρεῖς πυπηογαὶ Ὀϊοα, 
᾿ν 1. Ὁυἱ δάάϊυ ἀδθοθὴ ἤᾶγοβ 80, 
8 ἴῃ ΠΕ Ιοβροπίμπι ρυο βοία5, οπὴ- 
Ὠΐη 0 ρυδοιθγ 16 η5 5οα θοίτη 486 
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ο10 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, π9΄. ο΄. 

ἔπλει ἐπὶ τὸν ᾿Ελλήσποντον (πρότερον δὲ ἐν τῷ 
. » ᾽ » δ ,ς 9. ΠΝ -»Ἥ ’, 

αὐτῷ ϑέρει τῷδε ἕχκαίδεκα ἐς αὐτὸν νῆες ἐσέπλευ-- 
σαν, αἱ καὶ τῆς Χερσονήσου τι μέρος κατέδρα- 
μον)" χειμασϑεὶς δὲ ἀνέμῳ καὶ ἀναγκασϑεὶς κατ- 
αίρει ἐς τὴν Ἴκαρον, καὶ μείνας ἐν αὐτῇ ὑπὸ 
9 Ἷ ’ ὃς ξ , . π Ἁ ’ 

᾿ ἀπλοίας πέντε ἢ ἕξ ἡμέρας ἀφικνεῖται ἐς τὴν Χίον. 
τ ΝΣ 100. Ὃ δὲ Θράσυλλος ἐχ τῆς Σάμου, ἐπειδὴ ϊ 
ἐς τ  μῳ ἐπύϑετο αὐτὸν ἐκ τῆς Μιλήτου ἀπηρκότα, ἔπλει 

τς ΤῊ Πρ ἀυ α ΡΝ, αὐτὸς ναυσὶν εὐθὺς πέντε καὶ πεντήκοντα, ρῷ τὲ ἐφορ- 
,μήσων καὶ ἐπειγόμενος μὴ φϑάσῃ ἐς τὸν Ἑλλήσποντον ἐσ- 
πρϑυμνοίαν πλεύσας. ᾿αἰσϑόμενος δὲ ὅτι ἐν τῇ Χίῳ εἴη καὶ 3. 
φυγάδων νομίσας αὐτὸν χκαϑέξειν αὐτοῦ. σχοποὺς μὲν κατ- 

ἀφεστηκυῖαν 
ὠνακτησόμε. Σστήσατο καὶ ἐν τῇ “έσβῳ καὶ ἐν τῇ ἀντιπέρας 

νος. ἠπείρῳ, εἰ ἄρα ποι κινοῖντο αἱ νῆες, ὅπως μὴ 

λάϑοιεν, αὐτὸς δὲ ἐς τὴν ΜΠήϑυμναν παραπλεύσας 
ἄλφιτά τὲ καὶ τἄλλα ἐπιτήδεια παρασκευάζειν ἐκέ- 
λευὲν ὡς, ἣν πλείων χρόνος γίγνηται, ἐκ τῆς 
Δέσβου τοὺς ἐπίπλους τῇ Χίῳ ποιησόμενος. ἅμα 
δέ (Ἤρεσος γὰρ τῆς Ζ“έσβου ἀφειστήκει) ἐβούλετο 
ἐπ᾽ αὐτὴν πλεύσας, εἰ δύναιτο, ἐξελεῖν. ηϑυμ- 

ἐσέπλευσαν τὰ. αν., ἀπέπλευσαν Τι. Α΄. ΟἾιν. Ὅαη. μος. Ὦ. 
2 

1., ἐπέπλευσαν τεϊϊᾳαϊ, αποᾶ τροιρὸ ΤΩ μον 6588 Δρρᾶγοὶ ὃχ 84. 
ΥἹΙἜἪ 26, 8. Οὗ, 100, 1.11. 92, 6. ΤΡ τῦ, 1. 

αἱ ΟΤΏ. ΟΠΊΠ65 ὈΓδΘίθν γαϊ. 

ὅαρ. 100. 8 8. Ἔρεσσος ἴί., 
γιά. 58 ΠΙ 18. 1; 

ἐξελϑεῖν Ναϊ. Τὶ, Αὐρ. ΡΆ]. 

᾿Ερεσσὸς Ατ. Οἢν., Ἐρεσὸς νυῇρο. 

Επαπη ἀποθιὴ σοηβἐϊ αἰ 6556 81|-- 
αἸνίπιι5 16, 2. 

8 2, καϑέξειν ἀυβὶϊαϊαν 

ἸΊΟΧ δοἄθτὰ ῬΥΔΘΙἾἶββᾶθ 6556 α]- 
οππίαν, --- πρότερον... κατ- 
ἐδραμον. ,,ἢδεο ψεγθᾶ ἴῃ ρᾶγ- 
ΘΠ 681 ρΡοπθηἊα 6556, ἰδ πη 6 8 ΠῚ 
ἐν παρόδῳ αἰοία, ραίοι. “Ἢ ἃ ἃ οΚ., 
ουΐ, σποηϊαπη οΥϑΙητη ἃ ἰοὰ γοῖθο. 
ΓΤ Θοπαροδβί το ΠΟ 680 ἱπίου- 
γαρία, ποη ΟΡ οηρογανῖν ΒΘΚΕ. 
ΝΟο5 ἴϑτηθῃ δδοϊκ. Βθα αἰτη ιν, αυορά 
χειμασϑ εὶς δδι ὙΦ Κη}, ριῖ5- 
βὴθ οἷπὶ ἔπλει ἐπὶ τὸν Ἑ. 
ΘΟΠδογθηῖ, - ἑχκα έδεκα. Νἱά. 
102, 2. -- κατέδραμον 46 
Πᾶν ὶθι5 δαΓ[αϊ ἰάτη 92, 8, 

αρ. 100. 81. Θράσυλλος. 

αἰ Π] ἰπίγα 510} ν 1 Π 510 (ΠΕ ΒΕΙΣ 
ἐνδιατρέβει»), ἰ 38,.2. 1.32; 2; 
8ηὴ ἰγδηβίθ νυ) (τ ύθη Υ ΠῚ 
6556); 566. ὈῬΙΪΟΥΪ ἰμίερρυθ- 
ταὐϊουϊ πηᾶϑὶθ ἴανοί ΡΤΟΧΙ ΠΊΠΤΩ 
ἣν πλείων χρόνος γίγνηται, 
56}. τῆς διατριβῆς. (855. Εἰ 
ἐγγίγνηται ταν, αὐ 1 118, 1. 
Ιν 111. Ὁ 5.8 οἵ ΡΙΔί. Ρμᾶοα, 
108 ο. Βιοι. 8208. 46 Βερ, 6160}. 

8 ὃ. Ἔρεσος γὰρ.. ιἄφει- 
στήπει. ΟΟΠΔΘΓΘΓα Ἔρεσος τῆς 



ΕΤΟΣ Φ. ΘΕΡΟΣ. (ΥἹ1Π 99. 100.) 9} 

ναίων γὰρ οὐχ οἵ ἀδυνατώτατοι φυγάδες, διακο- 
αἰσαντὲς ἔκ τὲ τῆς Κύμης προσεταιριστοὺς ὃπλί- 
τας ὡς πεντήκοντα καὶ τῶν ἐκ τῆς ἠπείρου μισ- 
ϑωσάμενοι, ξύμπασιν ὡς τριακοσίοις. ᾿ἀναξάνδρου 
Θηβαίου κατὰ τὸ ξυγγενὲς ἡγουμένου, προσέβα- 
λον πρῶτον Μηϑύμνῃ᾽ καὶ ἀποχρουσϑέντες τῆς 
πείρας διὰ τοὺς ἐκ τῆς Μυτιλήνης ᾿᾿ϑηναίων φρου- 
φοὺς προελθόντας, αὖϑις ἔξω μάχῃ ἀπωσϑέντες 
καὶ διὰ τοῦ ὄρους χομισϑέντὲς ἀφιστᾶσι τὴν Ἔρε- 

4σον. πλεύσας οὖν ὁ Θράσυλλος ἐπ᾽ αὐτὴν πάσαις 
ταῖς ναυσὶ διενοεῖτο προσβολὴν ποιεῖσϑαι. προ- 
ἀφιγμένος δ᾽ αὐτόσε ἦν καὶ ὁ Θρασιΐίβουλος πέντε 
ναυσὶν ἐκ τῆς Σάμου, ὡς ἠγγέλϑη αὐτοῖς ἡ τῶν 
φυγάδων αὕτη διάβασις ὑστερήσας δ᾽ ἐπὶ ἐπὶ τὴν 

δ᾽ Ἐρεσον ἐφώρμει ἐλϑάέν. προσεγένοντο δὲ καὶ ἐκ 
τοῦ ᾿Ηλλησπόντου τινὲς δύο νῆες ἐπ᾽ οἴχου ἀνα- 

πρώτῃ ἴα]50. ΟΠ1Π65 ρυϑοίεν Ναί, Νδηιὶ ρυϊπηαμι προσέβαλον ΠΥ. 
ἀεϊηάε ἀφιστᾶσι τὴν Ἔ. 

8. 4. πᾶσι ταῖς Ναι. Ἐ᾿ 1. Κ᾿ 
ἣν ΟΠ1. ψαι. 
ὅτε ρτοὸ ὡς οΟπιΠ65 ρυδεῖοι δ αΐ., 

“έσβου δἀμηοίανῖι 1)0}»». 1)6 γάρ, 
5] .ΡΙδοοι, δᾶ πι ΠΑΘΊῚ 9...--- 
οὐχοῖ ἀδυνατώτατοι ΞΞΞΙΟΝ 
δυνατώτατοι. Οἵ. «ἀπ. 48, 1. 68, 
8.--προσεταιριστούς. Ὁ ἢος 
γΑΥΪΒΒΙ ΠΠ ΠῚ δύ νοσαθαϊ απ, αποα 
Ἰορίθαν. [βαρ βία πεϊν] ἀρὰ Ὀίοη. 
855. Χ1ΜΠ 51, 8.“ ΒΊ1ο πιΐ. Νοη 
ΤΑΥΤῚ] οδί νοῦθυπὶ προσεταιρέξο- 
μαι, Βοάδ᾽θηῃ ΠΪΠΪ ἃ 50 1500, 
Βοοίϊατῃη οὐ δαἀϊαΐονοτη ἃ551- 
10. ὶά, δίθρῃ. Τῆ65. δ Ίάθη- 
ἀν δαΐοπι 1} Οὐπιαπὶ Μειῃν- 
ἸπηΔΘουπ κατὰ τὸ ξυγγενές, 
ΟῸΠῚ αἰγᾳπθ ΑΘοΟΪθη865 θββθηίΐ, 
5061] [115 ΘΧΡΘα ΟΠ 5 ἴδ ουϊ 6886. 
-- κατὰ τὸ ξυγγεν ἕς. Οἱ, 
δάη. ΠῚ Ὡ, 8ὃ.--.᾽.αὝὐϑις. δῖος, 
καὶ αὖθις τπιαϊαῖ,. -- δεὰ τοῦ 
ὄρους. ,,Εδὺ ρᾶγβ πρὶ ρϑὺ ἰ0- 
18 Π| ΒΘρΊΘ ἢ ΟΠ] 6 ΠῚ ἰΠ50}86 ρᾶΓ- 
θη ΡΟΥΘ η 15.“ ΒΙοοτ. Με- 
{Πγτηη86. ῬΓΟΧΙΠΙ8. οἱ Δ} 0|551ΠΠ118 
ἸΏ Π5. δβὶ Πορϑιυ ΠΊητ5, ἀθ 410 οἱ 

400 ὡς νἱάθηίαγ ᾿πιθυρυδίδιὶ 6556. 

ΓΘΙ1 4 15 Π,65801] τη πεῖ 5 νἱὰ, ΡΙ ἢ η, 
1,650. Ὁ. 8 544. 

δ 4. ὑστερήσας δέ. Β᾽πλὰ] 
δα] αὐτῶν (τῶν φυγάδων). 

8 ὅ. τινὲς δύο. Οὐπὶ (Ἰ455. 
ΟἹ μα ἸπηῈ5 ἴῃ ργοπ, τινές, τη ΠῈ5 
[Δ Π16ὴ απο ἰᾷπὶ οχίσιιο ΠΕΠΊΘΙῸ 
αἀάϊναπι 6δὲ (οἵ, ΠΙ 68, 8. 111, 
4, ΝΠ 87, 8) 4πδη} αιοά, απδη- 
πηι Γδιϊοοἰ πα ηἀο σΟσποβοϊίαν 
ἢι!ἃ5 6556 ΑΙ] ΘΠ θη β᾽ πὶ Πᾶν 65 (Π8Πὶ 
Ῥοϑβιὲ ΟΠ ον πὶ ἀθ θοί ο 6 πὶ ὃΧ 50- 
οΟἱἶβ 5011 Μεοιμντηπδοὶ 115. Πᾶν65 
ΡΥΔΟθΘΡραηΐ, τὰ ἀ6 τὰ οἵ, 1 
δ, 4, δ), ἀπο ἰὰ ᾿ρβατη, οατὴ 
γΘΡθΪ8. ΟΠ ΘΧΡΥΪΠ Δία", ΡΔΓΙΙΠῚ 
β᾽σἰ ποδία οϑί. Αοοραϊὶ αἰοά, 
51 ᾿ηἴγα, αὐ ἀθηη οβιγ ῖταν, πέντε 
Δἀάἀοηάαη) 6θϑί, σουίι5 80 ἀοἤ ἰτὰ5 
δβύ ἤϑυι ΠῚ ἩδντΠῚ ΠΕ ΠΊΘΓΙ8, ΟἿ Πη 
ἰσίταν ρΡοϑύ Θιγοτηθ οἢϊά 86 ἀ15668- 
5}Π| (79, 8) ΑἸμθηϊθηβῖθα5. ἰθὶ 
Ὥδνο5. ΠΟῚ ἵμουϊηΐ “ηἰδὶ αὰδ6 80, 
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ὁ δὲ Μίνδα- 
ρος μεταξὺ 

212 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Θ, ρ΄. ρα΄. 

κομιξόμεναι καὶ Μηϑυμναῖαι {πέντε καὶ αἱ πᾶσαι 
νῇες παρῆσαν ἑπτὰ καὶ ἑξήκοντα, ἀφ᾽ ὧν τῷ στρα- 
τεύματι παρεσχευάζοντο ὡς κατὰ κράτος μηχαναῖς 
τε καὶ παντὶ τρόπῳ, ἣν δύνωνται, αἱρήσοντες τὴν 
Ἔρεσον. 

101. Ὁ δὲ Μίνδαρος ἐν τούτῳ καὶ αἵ ἐκ τῆς ι 
Μέσβου καὶ Χίου τῶν Πελοποννησίων νῆες. ἐπισιτισάμεναι 

 ὅ. αὖ Μηϑυμναῖαι αι. ἀυᾶθυβ απᾶθ ρυδθοθϑβουαπί Π1{{6 15 
ῬΘΥ ΘΡΓΟΤ ΠῚ ΤΡ Θ 15. Νὰπι υίϊοα! θ 0 68558. ἀδθοί, φαοηΐδηὶ Μείῃγ- 
ΤΠ ΘΟΥΙΠΙ ΠΆγ65. δπίθα ΠΟῊ Βι1ηΐ ΘΟΙΠΠΙ ΘΠ] ΟΥΑΙ 6. 

ὅλρ. 101. 8 1. αἵ οἵη. ἴ0. Καί, Αὑρ. οἱ ἀθίθυϊουθβ δἰ αυοί. 
Οδίογυση οἷ. δᾶη. 

Αἱ 

γοβρ οι αν δὲ 685 Πᾶγ65, απ 8 «ἃ Ομίαμα ἀρΡιυ 585 6856 99 οχίγ, δὺ- 
ἀϊνὶπηὰ5. [Ι͂π Καί. αὖ δία νῆες ΘΟΠΠοΟδύμν, Ὁ] παπο ΡΟΒαὶῦ ΒΕΚΚ. 
βιὰ ἴτὰ πιᾶρὶβ δὐϊατη 4αδπὶ ἴῃ τϑοθρία βουϊρίαγα ροϑίθα τθἀαπἀδπὶ ἐκ 
τῆς Χίου Δηΐδ οὐ πελάγιαι, ατἃ 46 τα οἷ. δάη. 

4 εχ ϑδηο 60 τηἶββᾶθ 6588 ἢϊ- 
οαπίαγ, τινές εχ φρουρίδες (οἴ. 
ΓΝ 18, 2) ἰδούαπι 6858. βυβρὶοᾶ- 
ΤῸ, ᾿χυσὰ γεβρίοογοί δὰ ᾿ρβᾶπι 
νεῶν φυλακήν 80, 4 οοτηπιοπιο- 
ταύ πη, ΘδΙΠα 16 ΘΟΥΓΙΡ ΘΙ Ά Πα ἴη48 
οΥίδ πὶ 655692) αποα φρουρέδες νο- 
ΘΆΌ.Π ᾿πι πὶ δνδηιββοι (οἵ, 56, 
101, 2). Οιιοὰ ΟΙ855. πιῖναύαν ἴῃ 
τᾶ η10. ΤΟΥ πὶ ἰδοῦ πιῖπθ ἀπ85. 6Χ 
ΗΠ οβροπίο πᾶνοβ ἀομηυτη τϑᾶ- 
1556, ΑΥΠΘηΐθη565, ααἱ 10Ϊ ουδίο- 
ἀΐαπὶ ἀσοθαηΐ, ῬϑΙΟΡ ΟΠ ΘΒ᾽ ΟΡ ΠῚ 
οἰαβϑὶβ δανθηΐίαπη (Δ ΠΟΒΔΕῈΠῚ 
οοΙαρδγουδηῦ (οἵ, 102, 1). Ιά6ΠῚ 
ἢδπο ΟὟ οϑιβᾶτῃ ἴα] β᾽ββίπιθ Χξαν 
οοηϊ. Ομϊοβ ἀδίθοϊββα οἰ ̓ ια8. 
{πέντεν τϑοίβα δἀάϊαῖϊν Ῥοῦν. 
ΝδπΠι οἰΠΔ πᾶνὶπὶ οχ Ηδ]]οβροηίο 
τϑἀθιιητ πὶ ΠΕΠΊΘΙΒ. 5 σηἸ Πα 5 
δἷύ, Μοϑιπυτηπδθαγαπιὶ ἀοβι ἀθυδίαυ, 
085 ααΐπαιϊι ἔμ͵556 ἀρ ρανθύ. Τῆνα- 
5ΎΠπ|Ὸ6 ΘηΪπὶ ργοΐδοίιιβ οὐαί ΠΥ 
πανὶθι5 ὃ 1; οἱ 58 δαϊαηχὶ ΤΏγα- 
ΒΥ θα] 85 οαπὶ απΐπαπθ Πᾶν Ἶθτι5 
8 4 (ᾳυᾶτε Ὀιοάοῦυβ ΧΠῚ 88, 0 
βεχδρί πίᾷ ΘΟΠΠΠΠΘΠΊΟΓα 1), ἀθβαῃί 
ἰσίϊτατ, αὐ ΠΧ ΤΙ Τηπον ἀἰαϊ5, αυᾶ- 
γατη βἰδιίϊμη τηθηῦΐο ἢΐ, οἰποίδη- 
{πν, Βθρίοπι, απ886 βηΐ ἀπ 6Χ 
ἨδΙ]Θβρομπίο τοἀθαηίθβ οἱ Μοίῃγυ- 
Ἰηηᾶθ86 αὐΐπαιθ. θα [ουβί τη 
ΟΥΘ Ιου ὶβ ἁὐίϊουϊο οχ γαΐ. τϑ- 

σΘρίο ΠῸΠ ΟΡ 8 6588. ΠΌΊΘΙΔΙΙ, 
βὶ Μριηγιηπαθῖὶβ ποὴ τ 65 4 δ ΠῚ 
αὐΐϊπατθ Πᾶν 65 ΟΠ ΠΪΠ0 [1558 βίδία- 
αίαν, Αὐ οαπὴ ΑἸ θη 1 θ 8 11 56, 
2 Δυχὶ!ο νϑπουϊηὶ. ααϊπαυδρίηϊα 
ΤιϑὈ᾽ουαπι οὐ που απ πᾶν 68, 6 Χ 
ἢΐ5. Δ 6 ΠῚ ΤηΔΙΟΥ ρᾶὺ5 βίηθ ἀπ 10 
ΤΠ ΒὈΙΟΥαπὶ ἔπουιῦ, Ἰηΐθν ἰγὶοὶηία 
ἔεσθ Πουαη ἤᾶγθ85 ΠῸῚ ῬΓΟΌΔΌΪ8 
δβδύ ααϊηαπο ἰΔηςπι ΔΘ πιηᾶθο- 
Υὰ ΠῚ [πΐ556, Ργϑ θυ τ ΟΕΠῚ 6 Χ 
ΤΠ65 01 οἰν αι θιι5. 501 ΜΙ. Π]Θηδοὶ 
οὐ Μοιμγπδοὶ ἤᾶνο8 ἰδ αΪ558 
ν᾽ ἀοαηίαν (οἵ, Βοροκἢ. 06ο. οἷν. ΠῚ 
αὐάϊίδηι Ρ. 11). Αο πο (τὴ 4υ]- 
ἄθπη οὔμηθβ [ βοϊοσγαπι οὐ Οἢϊο- 
ΓΙ Ππᾶγθ5 οὕ ΑἰΠΘηἸΘη51 ΠῚ 
οἶαββδθ νἱἀθηύαν [αἰ586, Οεγίθ ἱρϑὶ 
ΟἿ 61, 8. ἱρίηϊᾶ 56Χ πδνὶθῈ5 
οοηΐγα ΑἸΠΘΠΪΘ565 Ραυρηδηΐ, --- 
αἷ πᾶσαι. Ὅε ἁνίίοι!ο νἱά. άπ. 
1 60, 1. 100, 1. -- ἀφ᾽ ὧν... 
παρεσκευάξοντο] ἀφ᾽ ὧν 
δηλαδὴ νεῶν τοὺς στρατιώτας 
παραλαβόντες παρεσκευάξοντο. 
5610]. 

αρ. 101. 8 1. αἵ ἐκ τῆς 
Χίου Ρῖὸ αἵ ἐν τῇ «Δ. φῥτορίον 
ἀπαίρουσιν. Ο΄, δάῃ. 1 8, 2. -- 
δυοῖν ἡμέραιν, ἱπίτᾶ ᾿ᾶυοϑδ 
ἀϊ65. Οἵ. δάμ. Υ' 14, 8, Ῥαίϊναϑ, 
ααθηῃ Εἰ νὶ ΠΝ ὀχριποϑιῖο: 
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Κ: ς ᾿ Η ΄ , - - ; τ πεί ο ᾿ Χί εἷς τῆς͵ ἠπείρου δυοῖν ἤμεραιν καὶ λαβόντες παρὰ τῶν Χίων τρεῖς λύσας Θράς 
τεσσαρακοστὰς ἕκαστος Χίας. τῇ τρίτῃ διὰ ταχέων συλῖον λα- 

᾿ ᾿ ϑὼν ἀφικνεῖ- ἀπαίρουσιν ἐκ τῆς Χίου, (οὐ πελάγιαι, ἵνα μὴ δος ἐς Ῥοί- 

δυσὶν ἡμέραις οοἀα, 8εα δυσίν Δ0 Αἰιϊοοταπι 5ουποη 6 8}16- 
παῖ δϑί ἰἰάθπιαιι δυοῖν οὐπὶ ἀπ8}} ᾿ὰησαπί, Ἐπηθπηά, 1.00. δὰ ῬΉΓΥΗ. 
211, εν. διά. Ρ. 184, Οἱ, ὝΥΘΟΚΙ. 
Ρτγδθίογοα δάη. 

ΠΘΠῚ ΠΟῚ ᾿ιαθεί, -- τρεῖς τεσ- 
σαρακποστὰς... Χίας. ,,Ξ68ο- 
᾿ϊαβίββ ΤΠμογ ἀἰαϊς ἀἰοῖι τεσσαρα- 
κοστάς ἐνον, 6556 ἀρχαῖα νομίσ- 
ματα ἐπιχώρια ΟΠ οτ ΠῚ : δὰ απδ6 
Ῥοτίυβ δά ποίαν. ἔογίαβϑὶβ ἴα ἀἴο- 
ἴὰτὰ ἔπϊββθ Πα ΠῸ ΠΙΙΏΤΠ ΠῚ), αποὰ 
οβϑοὶ αὐδάν βὶ πᾶ ΡΆΥΒ5. ΠΌΙΩΙΗΪ 
δἰϊοαϊιβ ἰσποῖῖ. Ππΐο σοπἰθοίαγδθ 
δοααυϊοβοδη). ἦ Πα. 6 πομπἃ- 
τἰοηΐβ οασβα οοηΐον ἕχτας Φω- 
καΐδας. Νὰ, Τη5οΥρί. ἴῃ Αρρϑμά, 
δα Βορϑοκῇ. θ6ο. εἶν. Π ῥ. 284 54. 
8115. ΠυΠΊΠΊι5 που, οοηϊοὶ ἰδ - 
ἰὰτῃ Ροίοβί. 91 ἔἕαϊὶ φυδαταρ βίη 
ῬᾶΓΒ βίἰδίθυϊβ, οἰ γοῖ 8 {Γ68. ΟΌ0]08 
να! ποῦὶζ οἱ ἰοΐα 51 Π1Π|8 51} 6 Π αἴ πγὴ 
ἔαουιϊε {τἱάπϊ, 5ὶ Βυπηδηΐῦ ἐθγηὶ 
ἴῃ βίπσιϊοβ ἀἶεβ Οὔ οἱ . “ἢ Ατη. 
Βεὰ Ἠυ]ίβοῃ. Μείν, ρ. 181. 2602 
ΒΡ σαν ΘαΤη ΠΕΠΊΓΠΠΠ) ἴα ϊ556 
αυδαγδρ δ βι ΠΤ τη 86 Αἰΐοδο, [ἃ 
βὶ ἔαϊῖ, δ᾽ πσῸ}]Ὼ ἀγὐδ ἢ πι88 βδρίθιῃ 
εἴ αἰπηϊαϊαπὶ Δοοθρουπηΐ, ἰὰ δϑβύ 
αἰπἀ θοὶ πὶ αἴθυια πὶ 5.106 πα 11}. ---- 

ἐκ τῆς Χίου ροϑὺ ἰπίογροβίτα 
ΤΠ] γα ἰϊογαία πη ἰίὰ δαάϊταγ, 
αιαϑὶ δηΐθα βουρίαπι 51 αἵ τῶν 
Πελοποννησίων νῆες. -- πε- 
λάγιαι; ἴῃ ΔρΡΘΓΐαΠῚ ΤΠΔΓ8 
ἴηῖον ΟὨ απ οἱ 1,650 .Π|, ρ6Ὶ αποὰ 
παν σαηΐεβ Εγοβο ὀρρίαο ἂρριο- 
Ῥίπαυᾶββθης δὰ Π6βοὶ ογαπὶ ΟἸϊο 
ΟΡΡοΒβιἰὰπιὶ 8110. (ΟΠΙΥ ΓΙΌ ΠῚ οϑὶ 
ἰηΐτα ἐπὶ τὴν ἤπειρον. Νεβα- 
ΠἸΟΠΘπῚ. ῬΓΟΡΙΟΓ ἀλλά αιοα 5ε- 
ἀὈΪΓ ποοοββαγίδη δα αἰαῖ ἤδδοκ. 
5εὰ ἀτοί. 'ἰπ Ηΐϊβὲ. [ἰατ. ΥΠΙ ρῥ. 
187 344. (γεῦβ. ἄθγῃ, ΓΝ ρῥ. 981 
54.) ΠΡτογαπὶ βου ρίαγατη ἀδΐδη- 
ἄθγθ οοπϑίαν ορίπλΐιβ ΜΙΠάΔΥΏΙη 
ἃ ΟΠϊο ὑτθὲ τηρυϊάϊοη σογϑιβ 
Ργοϊδοία τη ̓ π 5 }8Πὶ οἰΓουτηπᾶγῖσα- 
γἾΒ56. δ, ΟἿἹΠΊ ΟΓᾺΠῚ οἱ 5 οοοϊάθη- 
1816 Π0 ΨΘΥΓΒΙ15 ΔρΡΘΓ ΠῚ ΤηΔΓΘ 51 181 

αν. ορῖρυ. Ρ. 16. 29. ΨὶὰἊ 

Ρτδοίθγυθοίῃβ ἰδίῃ βορίθηίγ! Ομ [8 
αἰρῖβϑοί, οὐὔἹθηΐοη νϑῦϑβ δὰ 
σοπ θη ΐθτη ἰΐον αἰγοχῖββο Νάτη 
5᾽ ῬῈῚ τηᾶυὶβ ἱπίθν ΟΠ απ οἱ 60η- 
{ἰπ6 Πὲθ πῇ Δ ηρ 5.185 ργοΐθοί5 6558, 
δϑάθιη γϑοῖοπθ 48 ΤἬγΑΒΥ 5 6Χ- 
ΒΡ θοίαγϑὺ ΘΠ ἢν σα ἐγ ατη [1556 : 
ἀεδίηάε νἱχ βθὺὶ ροίἶϊββα ααΐη ἴῃ 
60 ᾿ἰἶπϑῦὸ ἃ ΤἬΉΓΑΒΥΠΠΙ Βρθουϊδίο- 
εἶθιι5. εὐ ΑἸπθη!θηβίαση ἴῃ Πρ ἢ ϊ- 
πἷο ρυϑοβίαϊο (38, 2, 40, 8) οοη- 
Βρ᾽ οογοίαγ. ϑὅ6α ἢδ6 οᾶπιβᾷ8 ΠῸ}]86 
Βαηῦ, ΡΓΪΠΠΠῚ ΘΗΪΠῚ ΠΟῚ ΠΘΟΘ556 
οβϑὺ ΤὨγαβυ πὶ ἀθ ΜΙη Διὶ ᾿ πο ΓΘ 
ἕαϊβα βυβρίοδίατη 6556, δ σθυογᾶ 
ἢπηο, αὖ ΤὭΓΔΒΥΠα5 ἐχϑρθοίδνογαϊ 
(100, 2), ἱπῖον Γϑβθυπλ οἱ σοηΐϊ- 
ΠΘηΐΘ.. ΘΌΓΒΟΤΠ Οἰγοχῖββθ ΠΘαΤ6 
ἀἴνθυβο, 56 ποοίασπο ᾿{1Π6Γ6 6115 
ΒΡ δου ίογεβ ἔθ! 556. Ῥγοχῖπηᾶ 
ΠπδΥγαίοπ6. ΘΟΡ ΟΒοΙταῦ ; ΒΡΘΟυΪἃ- 
ἴΟΥ65 δυΐίθη) ΤἬΓΑΒΥΠΙ; πο δᾶ 
ΤΊΔΤΪ5. ἰηΐον ΟΠ πὶ οὐ οοπηθη- 
[6ΠῚ| δΔηριιίϊδβ, 568. ἴῃ [,6800 εἱ 
ΘΟ ΤΙ Π6 ΠῚ οχϑάψογβιιπι ἤᾶπὸ ἰη- 
5.8 Π| 5110 οπβίοαϊαβ ἀσθθδηΐ 
(100, 2); ΠεΙρΒμῖη ἀδπίααο ργδθ- 
β᾽ἀϊατη ΜΙΠἀΔΥΌτη ον γα ΡΟίμἾ556, 
δὶ ΟΠϊο ἀτθε τοὶϊοία τη χὶ πιο ἀθχ- 
ΤΓΟΥΒᾺΠῚ ΟΟΓΒᾺΠῚ ΡῈΓ Πρ Β(185 
το Πξγοι, Κιθρογὶ (Αι. ατᾶθο, εἰ 
601.} ταθυϊαὰ οβίθηαϊε, ΡΓΟΓΒῸΒ 
δυΐθπι 1460 τορυάϊαπᾶδ οϑὶ ποτὶ 
ορίπῖο, αυοὰ ποὴ 5οίυπὶ ἀλλά 
ΘΧρ οδ ϊ Ομ Θπὶ π0Ὸη Παρεοὶ, 5868 
δἴϊαπι πυάυπι πελάγιαι Ἰπαοδτα 
ποη Ροίεβιὶ δ πάϑτγαπι ΟΠ πη τηδ- 
τἀ] 6 πὶ γΘυΒῈ5. ΟἸΓΟυ ηΠαν᾽ σ 8858 οἵ 
ἀοϊπάθ οσοϊἀ θη δ] ΠΏ. οἷτιβ ΟΓΔΠῚ 
ῬΓδθιθυν οί τη 6586 (Π00 ΘηΪΠΊ, αἱ 
116] σοί, ἰαβὶὰβ οὐ οἰαγὶ 8 
Ἔχρ!]οαμάσαπι ογαῦ) οὐ πελάγιαι 
6586 686 Πᾶνγεθβ ἀϊσαπίαν, 4186 
ΡΒ ΠῚ ΔΡΘΥ ΠῚ πῆγα ρΡεοίαπηΐ (οἴ. 
39, 8. 44, 8. 60, 8), ποη 4186 



τειον καὶ Σί- 
γειον τοῦ Ἑ1- 
λησπόντου. 
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ριτύχωσι ταῖς ἐν τῇ ᾿Ηρέσῳ ναυσίν, ἀλλ᾽ ἐν ἀρι- 
στερᾷ τὴν “έσβον ἔχοντες ἔπλεον ἐπὶ τὴν ἤπειρον. 
καὶ προσβαλόντες τῆς Φωκαΐδος ἐς τὸν ἐν Καρ-3 

τερίοις λιμένα καὶ ἀριστοποιησάμενοι, παραπλεύ- 
σαντες τὴν Κυμαίαν δειπνοποιοῦνται ἐν ᾿4ργινούο-- 
σαις [τῆς ἠπείρου), ἐν τῷ ἀντιπέρας τῆς Μυτιλή- 
νης. ἐντεῦϑεν δὲ ἔτι πολλῆς νυκτὸς παραπλεύ- ὃ 
σαντες [τὴν Κυμαίαν] καὶ ἀφικόμενοι τῆς ἠπείρου 
ἐς ἀρματοῦντα καταντικρὺ Μηϑυύμνης, ἀριστοποι-- 
ησάμενοι διὰ ταχέων παραπλεύσαντες Λεκτὸν καὶ 

8. 2. δειπνοποιοῦντες Ε., σοοηᾶνθγ 6 Κα]; τα αὶ ΠΕ 
αὐ νἱἀοίαν, οπηηθ8 περαιοῦνται ἴδοίιπι ὁχ δειπνοποιοῦνται ροϑί- 
4υδτη ἢ αἷ]β νοοαθ.} } ̓ηἰ τὰ Θνδηιἶί, 

᾿Δργενούσσαις Ναί., γϑααΐ ᾿Δργεννούσαις δαί ᾿Δργινούσαις. 
Νοπιθη ἀοεϊναίαγ 80 δα! θοίϊνο ἀργινόεις; θη δχβίαὶ ἄργεννόεις, 
564 ἀργεννός. 

8 8. τὴν Κυμαίαν τεοῖδ οἵη, ΝΆ]1ἃ δχ βαρϑυ ου  θ 5 ἰδ ποῦ {Πα ύαπη, 
“Μέκτον δαί. Απρ'. Μ, πῃ. 

ἀΐδη. 1 Ὁ. 890. 

οΥδπι δ ΔρΘΓίμΠη πηᾶ16 51{8π| ἰ6- 
ϑαπί. -- ἐν ἀριστερᾷ τὴν Λ. 
ἔχοντες, 5011. σὰ βδρίθηιγϊο- 
ΠΘΠῚ ΨΘΓΒΊΙ5 ΠηδΥΪ5 ἰῃί6 ΟΠ πιπὶ οἱ 
οοΟμ ἰποηΐθ ΠῚ δηρτιϑίϊδ5. ον β 556 ηΐ, 

8. 2. προσβαλόντες. Οἱ, 
δάῃ, ὟἽ 4, ὅ. ὙΙἼΠ 85, 2. - 
Καρτερίοις. Ρᾶγιπὶ ἀοοιγαίο 
ΡΙΙη. Ηϊδβί. πδί. Υ 88, 188 θδπΠὶ 
ἸηΠ50 18 Π| 6886 αἰοἰύ ᾿αχία ΘΙ ΓΠΔ ΠῚ 
βἰίδπη, 51 δἱϊαυϊα νοῦὶ ἴῃ οἷὰβ ἰ6- 
ΒΕΠΠΠΟΏΪΟ Θϑί, ἰπδι ἃ οογίθ ζαϊε, -- 
᾿Δργινούσσαις. Τρεῖς οὐ με- 
γάλαν νῆσοι, πλησιάξουσαι τῃ 
ἠπείρῳ, περιπείμεναι δὲ ταῖς 
Καναις. ϑέγαθ. Ρ. 017. Μεταξὺ 
Μυτιλήνης καὶ Κύμης Ὅϊοα. 
ΧΠῚ 917,8. Οἵ, Εονθὶο. αδοσν, Π 
Ρ. 107. -- [τῆς ἠπείρου. 
ἰδία νοῦ 8] ρϑημυίηδϑ, ὃΧχ 00 
Ιοοο οΟΠ Πσοπά τη ΑΥοῚ ππι515 ἰη58- 
118 εχ δάνθϑο ροβίψιπι). οοσπο- 
γαΐηθ ἔαΐββθ ἴῃ οοπεἰποπίθ ορρὶ- 
ἄστη [8 Ὀ]οά, ], 1. π΄ ᾿Π5}}}}8. 90}- 
Ιοοαύαμλ}, ααοιηδαπιοάμππι ϑυθοία 
Ῥογίιβ ὥυθουϊβ [η51}}158. Ορροβίίἃ 
ἕπογαρ 1 417. ὅθ. Εἰ Πᾶπο ααυ]- 
ἀ5πὶ βϑηΐθη(ϑηὶ σΟηἤγηλᾶγα νἱά6- 
(0 Αὐἰβίορ μη ΒΟ οἰ ἰαϑίθβ δὰ 
Β4η. 838 [δ᾽] Αγρίπιβδηι πόλιν 

οαπη ἀοδίθυου θ 15. δἰϊαιιοί, Οἵ, οτο- 

τῆς Αἰολίδος] εὐ 698 [υνἱ κώ- 
μην τῆς Αἰολίδος νοοδι.] 86α 
᾿γαΐς, οὐϊδιηβὶ, αποὰ ἰάτηθη ἀπὈϊ- 
ἰγὶ ροίθϑί, αἴσθγα νο θυ οἰ 5 
ΠΟΙΪΠ5. Ορρίάσπι [5586 'π Θ0ῃ- 
ιἰποπίθ, πο πηαϊίατα Πα οἱ (τῖδα- 
οὐ, οὕτη ἴῃ οἷβ, 486 δχῃϊθοΐ, 
Ἰφῃηονδηϊϊδ8 ναϑϑιϊρία βἰηὺ 5815 
πιδηϊοϑία, ’ς Κυιθσ. δὰ Ῥίοη. 
Ρ. 806 5ᾳᾷ. Αἰιδιηθη ἴῃ 60 αυοά 
8680], Ατρίπυϑαι κώμην νεὶ 
πόλιν τῆς Αἰολίδος ἀϊοῖλ πα} 8 
ΘΟΥπΙ μα ἱσηονδηίία. Νδπηι ΑΘ0]}- 
418. ποίῆθῃ οἰΐϑη δὰ δαϊϑοθηΐθβ 
ἰπβυ]ὰ5 ρϑγ ποι, αιιοιηδἀπιοάτπι 
ἀρυὰ Ηοτοά. 1 151 αἵ ἠπειρώ- 
τιδὲες Αἰολίδες πόλιες εἱ αἵ τὰς 
νήσους ἔχουσαι αἰδιϊπριιπηίατ, 
ΝΆ απ ἰσὶαγ ΟΠ 510 Ανρίηαδδθ 
ΟΡΡΙαΙ ἱπ σοππθηίθ βἰ 61 ναβεῖ- 
σἴαπι, τῆς ἠπείρου εχ αὶ 8 Πυο 
ἰγγορϑιι, 

ὃ 8, ἔτι πολλῆς νυκτός. 
θ6 ποὺ π8ὰ νοθαθ! πολύς ἢ 
Τιαυϊηἶβ αυϊάθιη ἱρποίο οἵ, ΒΑΘΠν. 
δα ΡΙαύ, ΡΎτ. 82. οἱ δίθρῃ, ΤῊ 68. 
ΥἹΙ Ρ. 1418. -- Ἁρματοῦντα. 
Ηοο ορρίαυπὶ 4|10] ποη πιθπιοΓᾶ- 
(αν, τα Δ εκτόν. Ῥγοπιιπίαγ πὴ 
ΠΟίϊββί πη πὶ, ἀ6 απο οἵ, ΕὈγΟΙρ:. 



Ὶ 

τ9 

ἘΤΟΣ Φ, ΘΕΡΟΣ. (ΥΠ1Π 101. 103.) 210 

, ὁ ψὰ - ᾿Ὶ ᾿ λ ’ , 3 

«Ἱάρισαν καὶ ᾿Δμαξιτὸν καὶ τὰ ταύτῃ χωρία ἀφ- 
ἐκνοῦνται ἐς ἹΡοίτειον ἤδη τοῦ ᾿Πλλησπόντου, πρῴ- 
τερον μέσων νυκτῶν. εἰσὶ δ᾽ αἱ τῶν νεῶν καὶ ἐς 
Σί “" ᾿ ἄλλ “» » ΄ 

ἔγξιον ΧΑΤΉΘΟΑΨ καὶ ἃ οΟὲ τῶν ταυτῇ χῶριοῶν. 

102. Οἱ δὲ ᾿“ϑηναῖοι ἐν τῇ Σηστῷ ϑυοῖ 
δεούσαις εἴκοσι ναυσὶν ὄντες, 

ν οἵ μὲν οὖν ἐκ 
Σηστοῦ 4ϑη- 

ἐπ ρΕτοΙθ οι ἐσήμαινον. καὶ ἠσϑώνοντο τὰ πυρὰ εὐρυχωρίαν 

ἐξαίφνης πολλὰ ἐν τῇ πολεμίᾳ φανέντα, ἐγνώσαν 
ὅτι ἐσπλέουσιν οἱ Π]ελοποννήσιοι. 
ταύτης νυχτὸς ὡς εἶχον τάχους ὑπομίξαντες 

-» 

Χερσονήσῳ παρέπλεον ἐπ᾽ ᾿ΗΕλαιοῦντος, βουλόμε- 
νοι ἐκπλεῦσαι ἐς τὴν εὐρυχωρίαν [τὰς τῶν πολε- 
«αἰων ναῦς]. 
ἔλαϑον Ἐ, 

«Ἰάρισσαν οοαά, 

καὶ τὰς μὲν ἐν ᾿βύδω ἑχκαίδεκα ναῦς 
προειρημένης φυλακῆς τῷ φιλίῳ ἐπί- 

ΟΝ 1 55; δ. 805. 
“Ῥοίτιον αι, ΡᾺ]. Ατρ. Μ, οὐτῃ 8115. Οὗ, ΤῊ 52, 3 οἱ Ἠετοάίΐδμ.. 

ΠΤ ρὲ 3171: 
πρωϊαΐίτερον ΜΝ. ΟἹ. 6η., πρότερον ἢ),, πρωΐτερον τεϊίαπὶ, 

538, ΥἹΙ 19, 1, 

ὈΘΟΒΥ. Πρ. 114. -- Λάρισαν 
καὶ Ἁμαξιτόν. Εχ πυΐυβ ἀ6- 
Βουῖρτοπ]5. οτάϊπθ, ἀπο θα η ἄθτῃ 
βϑαυϊίαν Χεη, Ηἰβί, αν, ΠΕῚ, 18, 
ἤϑθο [ἀΥγῖββα (αἰϊβιϊησ πὰ 80 
Τιατῖββα Ρῃγιοοπῖάθ ργῸρ 6 ΟΥ̓ΠΊθη 
5118) ᾿μθοίο ργορίογ ἱπαάϊοαυὶ ἀ6- 
Ὀδὶ, απᾶπαπϑδῖη Ηαπιαχίίι5 ψθοΐο 
Βυθίαοοπβ (ὑποκειμένη) ἀϊοίταν ἃ 
Θιγάθοπα οὐ ἰάοίγοο βἰίαβ ἸΟΘΟΥ ΠῚ 
ἴῃ 4 00}}5 σθοσυ, ν α]ρο ᾿πγ γι (ὰΓ, 
Οεἰογαπ ἀθ ἶβ ορρὶαϊβ δάα. 
ΒΟΥΡθΙρ, 1. ἃ, Ρ. 140. --- Σέγειον. 
ἘῸ αμῖνουβᾶπη οΟἰᾶ55θ ψΘΠΪἾ856 
εαπν εἰ τφοηνς πᾶνγαΐ Ὀιοά. ΧΙΠῚ 
39, 
δαΡ. 102. 81. οἵ δὲ 4ϑη- 

ναῖοι. ΤΙΣΙ οὐδ δ᾽ Βοβρίοϊίαν 
«ἃ Οἰδββθιη, ἀθ αὐὰ ΠΑΡΡΓΑί πὶ οϑύ 
80, 4. -- φρυκτωροὶ ἐσή - 
μαῖνον, Οἵ, 'δάη, .11 994,1. 
ΠΠ| 22, 1. 80, 2. -- ὑπομέξαν- 
τὲς τῇ Χερσονήσῳ. ᾿᾽Ἔγγί- 
σαντὲς τροῖο δχρ ϊοδὺ 500], [ῃ- 

τνδηβιθνο αἰοίαπιὶ οϑί αὖ 5ΔΘρ τι5 
Ξυμμίσγειν (1 49, 1. 860, 2. 62, 

8}. 

5). -- παρέπλεον ἐπ᾽ Ἔλαι 
,οὔῦντος. γιὰ, θιοα. ΧΠῚΙ 89, 
᾿Ελαιοῦς 65 ὑγῦ5 ἴῃ ἀκ οέθοις 
ΟΠουβοπθβὶ Ῥᾶγιθ βἰίδ. -- βου- 
λόμενοι ἐκπλεῦσαι κ. τ. 1. 
»» Δντὶ τοῦ ἐκπλεύσαντες δια- 
φυγεῖν.“ ὅ6ῃ01. .,Νοη ἀπθῖο, 
ααΐῃ ἃ 560Π01. τροίθ ἴᾶθο δχρὶϊ- 
δία 51ηΐ,) οἰβδὶ ἰοαιθηαϊ σθηι5 
ἀν Ιββί πιὰπὶ οὐ ΘΟΠ 5 πὶ Θδῖ.", 
Ασα, Οοπέίογαη! ΠΠ 90, ὅ ὑπεκ- 
φεύγουσι τὸ κέρας τῶν Πελο- 
ποννησίων καὶ τὴν ἐπιστροφὴν 
ἐς τὴν εὐρυχωρίαν εἰ ΠΙ 84, 3 
ὑπεξελϑόντες τούτους. 864 5 
ΘΧΘΠῚΡ 5 ΡδΡῚ πιοάο ἀϊοίαπι 6558 
ἐκπλεῖν τοϊπηΐπθ ἀθπηοπβίσαίαγ. 
ΒΘοαυ! ᾿ρῖψαν Βα πηὰ8 ΠΟ Όν. ἀ δ 6η- 
(εηὶ τὰς... ναῦς "ΠΡ ΟὐΘ 500]. 
δὰ ναῦς ατοὰ τηὺχ 564 αἰ {ὰγ, ὁ" 

8 ἢ. τὰς... ἑκκαίδεκα 
ναῦς. Υἱά. 99 οχίυ, -- προει- 
ρημένης. . ἐπίπλῳ] καίτοι 
προειρημένου τοῖς ἐν τῇ ᾿ἀβύδω 
ὑπὸ τοῦ φιλίου ἐπίπλου, τουτ- 

φεύγουσι τέσ- 
σαρας ναῦς 

καὶ 11 αὐτῆς ἀποβαλόντες. 

Μίνδαρος δὲ 
ΤΉ ταῖς ἐξ ᾿4βύ- 

δου σφετέ- 
ραις ναυσὶ 
ξυμμίσγει. 
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πλῷ, ὅπως αὐτῶν ἀνακῶς ἕξουσιν, ἣν ἐκπλέωσι" 
. ι ᾿ “ , "; “,“μἷοω , 

τὰς δὲ μετὰ τοῦ Μινδάρου ἅμα τῇ ἕῳ κατιδόντες 
τὴν δίωξιν εὐθὺς ποιουμένας οὐ φϑάνουσι πά- 

αρ. 102, ὃ 2. 

ἔστιν ὑπὸ τοῦ στόλου τοῦ 
μετὰ Μινδάρου, ὅπως παρα- 
φυλάττωσι τοὺς ᾿ϑηναίους, 
ὑπὲρ τοῦ μὴ λαϑεῖν αὐτοὺς 
ἐχπλεύσαντας. ϑὅ.Π0]. Οἀπὶ ἀπΐοτη 
Δθὶ (1 45, 8. Π 84, 1. ΓΝ 128, 
᾿ς 90, δ. ὅν... ὙΠ 9; 
8), αὐ (855. ἀπ τηδαν θυ, ἀπὐῖντι5 
οὐλὴ προειπεῖν νοὶ προειρῆσϑαν 
Ἰᾳποίαβ ΘΠΊ βἰσηϊῆσοῖ, ουἱ 8]}- 
αὐἰα πηαηαοίαν νοὶ] πηδηἀαίιπι 5ἰΐ, 
ΠΟ 5010πΔ ἀυΓβϑὶ πα ἐδῦ Πᾶθο 
ϑγυοίαγα, 864 ΟὈΒΟΌΟΥ απΔΙη 
486 ἴδυνὶ ΡΟ556. νἰάοαύαν, [{6- 
αὰε (455. τὸν ἐπίπλουν Τῆτα- 
50}}} οΙα55 6 Π1 6558 ραίαί, ουἱ δπίθα 
ΑἸΠΘηἴθη565 αἱ δα βθϑίαπι ουδηΐ 
τη παν ουϊηΐ, αἱ 50], 51 βίη 6Πὶ 
το παπουθηΐ, ργϑοϑίαϊο θϑϑοί, δορὰ 
ΠῸΠ8 ταίϊοπθ οοΠϑογοὺ 00 τη8η- 
ἀαίατη οαπὶ οἰαπα δβιϊηα ἀποάονὶ- 
ΘΙ ητ11 ΠΑΡ ἢΠΠῚ ΡΓοΟβο 016. Νεβαια 
ΤΉγΆΘΎΠΙ οἰαβϑὶβ ἐπίπλους αἰεὶ 
Ῥοίεβί, φυθηΐδη) ΠΟΟ ἐθηροῦ6 ΟῚ 
δαηδνὶσαῦδί, 56α γθβηπι οὈβῖα 6- 
θδύ (εἴ: 108, 2). Πααφαθ ἀπθὶίανὶ 
πθαυΐ: αὐἰη ὃ φέλιος ἔκπλους 
οἷύ ΜΙιηαδυὶ οἰα5515, ουἱϊ ουβίοαϊα 
τηδηδία ἔμπουϊῦ ἃ βϑαθοὶηπ Ρεὶο- 
ῬοΟΠΠ Θ᾽ ου τη πᾶν ᾽) 5, αὰδ86 ΑΡγάὶ 
ἴῃ βίδιίϊομθ ουδηΐ. Οὐ δαίθτμῃ, 5ὶ 
ἴα νϑῦθα ᾿Πτ6]]ΘρΊ τη 5, ΠΟῊ Τη8 15 
ἈΠ. ταίϊο 115 ἰμέογοθα δύ οαπὶ Θππη- 
ἰδίίϊοπα Ῥυϊπηατῖᾶ, οὰϊ 5υθϊθοία 
βΒιηΐ, πράπ6. Ὁ}18 ἴδοῖ]6 ᾿ θυ υιιηι 
τη αἰδίϊο η 6. ΘΟΡΕΠῚ ΟΘΟΠΘΧΊΒ τϑβεϊίαὶ 
ῬΟΒ558 νἱἀθαίαν, ἰηίθυϊββα δᾶ οὐδ- 
αἀἰτηβ αυΐθι5 ἰοὺ ΘΟη ἰΠογθίαγ, 
Ἐχοϊάδταμι Ἰρὶταν ἀμελεστέρον 
ἐπιτηρούσας νΕ] 5ἰταὶ ἴα. Τα ΘὨἾ Τα 
Ἰπαϊοαίαῦ 605 ααἱ ἴῃ 5θαθοὶπιὶ Ρ6- 
ἸΟΡΟΠΠΘϑι σα πᾶνὶθυβ ΑὈγαὶϊ 
εγᾶηῦὺ πϑρὶθρδηῖίιι5 ΟὈΒΟΥνΆ5568 
ΘΟΠῆ505 ΑὐΠΘΠ Θη565 ΠΆΥ685, 51] ἴῃ 
ΔΡΘΥΓΓΌΤΩ ΤῆΔγ 6 Θνθῃθγθηίαν, Μίη- 
ἀδυὶ ουδίοα απ ΘΠ ρ ΕΓα ΠΟ ΡΟ588. 
Οοηίογίαπη τοῦ! δΧρ]!ο τ ΟΠ Ια 

ποιούμενοι οοἀά. 
παᾶσας δαὶ, Βες,, πᾶσαι τοϊϊααὶ, 

Οἵ, δάη. 
Ἐτηθπά, Βοῖ5Κ. 

1,1. Ρ. 145 5644. (ν6γ8, Ἃδυηι. 
890 54.) ἰγδα!8 νϑυ]5. ῬΤΟΥϑτι5 
Τϑριυσηδηΐθη ΒΊΟΥ τορααϊανὶς 
ΟἸ55. 5.4. δ5ἰνδοίυπι ἐπίπλους ΡΓῸ 
ὁοπογεῖο ἐπιπλέουσι Ροβίξαπι 5ὶ- 
τη]. οϑύ Ἰοουοηΐ 5 ἰᾶτῃ δάπο- 
ἰδλθ ΤΥ 128, 1. Υ 28, 4. ΥΙΠ 
θ4, 4.“ Ατ ὴ. ,,Ἀ44. Π 90, 3 μὴ 
διαφύγοιεν. πλέοντα τὸν ἐπί- 
πλουν σφῶν οἵ ᾿4ϑηναῖοι."" 
(0611. Βεπθ στόλου γοσθπὶ ἰὴ 
ΘΧΡΙΙΟΔΙ]θη6. 50} )561πι10 5610]. --- 
-- ἀνακῶς] ἀντὶ τοῦ προνο- 
ητικῶς καὶ φυλαπτικῶς. 50ΠοΙ. 
Ἠδ5Ύ6}. ἀνακχῶς᾽ ἐπιμελῶς, πε- 
φροντισμένως. Οἵ, Ηρτοά. 124. 
ΨΠΠ 109. ΡΙυΐ. ΤΠ65. 88. --- τὴν 
δέωξιν εὐθὺς ποιουμένας. 
ἡ’ 8116 νουτῖῦ: α νϑϑίϊσὶο ἔα σα 6 
Βοιηδηἀαγαηΐ, Ασδοῖαβ: Ρ.Ὸ- 
{1πι18 ἴῃ ἔπρϑπι εἴπ586. ἤος 
᾿πηργοθαύ ϑίθρμαπιβ ἴῃ ΤῊ68. [γ. 
δίωξις) εὐ 5ουῖθιυ δέωξιν ποι- 
εἶσϑαι πο 608 αἰεὶ, αυἱ ἔπρσαε 
856 Ἰπδηάδηϊΐ, 564. αυὶϊ Ποβίθϑ ρεὺ- 
βϑαππηίαν, [Ι46π] βθηβϑὶῦ Ρουγίῃβ. 
Τυτααθ βϑητθηίίϊα αἰ Που] αίθ 
παροὺ; ὨΔΠῚ οὐ ἰηβ0 16 η5 δβί, αἱ 
δίωξις ἂς ἔμπο᾽θητ 8 ἀϊοδίαγ,, 
αποαὰ 'ἴρ58 Τπυον αἴ 65. σᾶρ. 5668, 
βίηθ ἀιθῖ]ο 46 θᾶ θπΊ τ ἃ 6η8. 
ἂθ ρϑυβθαπθη 5 αἀἸοῖῦ. οὐ τὰγ- 
51155)51 Ποο 6 ΜΙηαδυὶ πανὶθὰ5 86Ε]- 
Ρἷα5, ἰδ ον ὈΪύ βύγαούανα πθὸ ουὶΐ 
40 ποπηϊπαίίνι5 ποιούμενοι [οἵ. 
56,] γε ογδίιν, ΡΓῸ 410 ἀϊοθπάυπι 
δγᾶϊ ποιουμένων, 501}]. τῶν μετὰ 
τοῦ Μινδάρου νεῶν.“ ὍπΚ. 
ψιίοβα οϑὶ ἰοῦ. νυ]σδία, οἱ 
ποιουμένων οοηϊοοῖϊί Ηδϑοκ., ποι- 
ουμένου Κτιορ, δα Ὀΐοη. ρ. 519 
εὐ Ῥοῦν,, δέωσιν ρτοὸ δέωξιν 
Ηογρβὶ. ἀθ τράϊϊα ΑἸοῖρ. Ρ. 88, 
ποιουμένας ΟἸαβΕ. Εχ ααϊθηβ 
Ηδυθβ6 1 σοπίθοίαγα ἀροῦία δᾶ 
εβί, φορὰ ἢᾶθοὸ ἴρβᾶ το8 108, 2 
γεῦθὶβ ἐν τῇ διώξει οἰ σαϊβοδίαν., 
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σαις, ἀλλ᾽ αἴ μὲν πλείους ἐπὶ τῆς Ἴμβρου καὶ 
“ήμνου διέφυγον. τέσσαρες δὲ τῶν νεῶν αἵ ὕστα-. 
ται πλέουσαι καταλαμβάνονται παρὰ τὸν ᾿Ελαιοῦντα. 

8 καὶ μίαν μὲν ἐποκείλασαν κατὰ τὸ ἱερὸν τοῦ ΠΙρω- 
τεσιλάου αὐτοῖς ἀνδράσι λαμβάνουσι. δύο δὲ ἕτέ- 

- - 5 Ὶ ΄ ἊΨ 

ρας ἄνευ τῶν ἀνδρῶν τὴν δὲ μίαν πρὸς τῇ Ἴμ- 
βρῳ κενὴν κατακάουσι. 

1 108. Μετὰ δὲ τοῦτο ταῖς τε ἐξ ̓ βύδου ξυμ- 
μιγείσαις καὶ ταῖς ἄλλαις. ξυμπάσαις ἕξ καὶ ὁγ- 
δοήκοντα, πολιορκήσαντες ᾿Ηλαιοῦντα ταύτην τὴν 
ἡμέραν. ὡς οὐ προσεχώρει, ἀπέπλευσαν ἐς Ἄβυδον. 

Ἴμβρου γαῖ, ΟἹ. δα, 
Ῥυοχίπηῖ οᾶρ. 

. ΤΠ ααὶ ἠπείρου. 
γ Υ 15 να Πᾶς ἢνπιδηὶ ἴᾶπι ὈΜΚΟΡ δαποινῖν ἰάθη π8 

ΡΙαΡΙθ 5. γδυΟ ἢ] θῈ5 Βί Δ ὈἢΠἶν10 Ηδδοκ,, 

568 Ἴμβρου οΧίΓοΠΙῖ5 

ἀοοθηβ. οἵ ἸοοουῸπι δίαπιθ Ῥ6Γ- 
ΒΘΟΆ ΓΙ ΟΠἾ5. πΠαίπτα ΡΟϑοὶ οἱ ἴῃ νυϊσαία ἰ ἰρϑυπὶ ἠπείρου νΟΟΔ θα] π1π| 6558 
ΟὈβουγία5. 

8 ὃ. 

Εχ τϑιϊαυΐβ ᾿οηἰβϑί πᾶ οδί Καπο- 
ΘοΥῖ, δὰ βϑηΐθητὶαθ οοη ΟΓΠΊΔ110 - 
Π6 ΠῚ δριϊσβίτηα ΟἸδββθηῖ, Ηδπο 
Ῥγδθἔθυ  πηι5. οἱ ἰρβδπὶ 8815. ἴδοὶ- 
Ἰ6Π1. ΟὨΠῚ νἱ{{π|πηὶ Δ Ὁ 115 ΟΟΙΊΙΗΪΒ - 
βαπὶ 510 αἱ ῬΑυ ΟΡ απ ΡΟ ΘΡΆ ΠῚ 
δα οὐ φϑαάνουσι γοίογγθηϊ, [46ΠῚ 
Υἱτ τὴ βαηδνίσηιβ Ν' 86, 1, υδὶ 
οἵ, αἀπη. Μίτγαπλιγ Οἰα58., αυοὰ 
ΘᾺ ΠΊ 560]. τη! αἷς δέωξεν σἂ πὶ 
6886 4118} 5181 ΘΟΠ οἰ τ τη γ6- 
οἴρεῦθ. Νὰπι εἰϊαπιδὶ ἤδθο βι- 
βίδητϊν! δέωξιες 5᾽ απ Ποδίϊο οχ νἱὶ 
ἱπιταηβί να νϑιθὶ δεώκειν πιδη- 
ἅΓ6. Ροβϑεὶ (αἴϊετί Αθβοῖ. ϑερί. 
91. Ἰοσιπῇ τηθινῖ ν 110 Δ ΟγΔ (611, 
αδὶ θὶηά. διώκων ἐχραηχί!ι, ἊΝ εἰ- 
5 εἱ πόδα δἀαϊάϊε, αἱ νἱπὶ 
ἰγδηδιτνὰπ ἃ αἰ ἐδ η αἱ ἸΙθδγδί, οἱ 
Εππῃ. 408, αδὶ 16 ΠῚ 56 η81τ| {γ8 5- 
ἴνο διώκουσα πόδα Ἰορίτατ), 
ἰάτηθη 1038, 2 ἐν τῇ διώξει, αυοα 
6 Ττοβρίοϊαι ρα Πα ΘΠ 4116 Γ6ΠῚ 5ὶ- 
σηϊῆοοιὶ, οἰανββὶπα οβίοπαϊς δέ- 
ὠξιν ἰἶσ αὐ ρίᾳαθε ἀρυὰ ΤΊ. 
6588 ΡΕΥΒΘΟα 0Π6Ππι. -- πα- 
ρά, ἰαχία, οοπϊπη ρίζαν, τὶν 6ν- 
ὈΟΓΙΠῚ ΘΟ] οδιῖο οβίθηἀῖτ, ΟἿ ΠῚ 
καταλαμβάνονται. θ6 Πᾶς νὶ 
ῬΓΔΘΡ. παρά οἷς βαν δ 57. 
ϑίηθ. προρββίίϑίθ ἰσίίαν ΠΟ Όν, οἱ 

κατακαίουσι ἰἰθν]. Οἵ 56, 89, ὃ 

περί 5υθδιϊίαθτα νοϊαῖε, -- τὸν 
Ἐλαιοῦντα. Μαβουϊίπε ἀϊοὶ ἰ6- 
βίδίαν ϑίγαθο τ. 3591 ἔν. 58 (οἴ. 
Ηογοάοι. 1140 οἱ Ἰηΐνα 107, 2), 
ἔθ πη ἢ ΠῸΠῚ ἰδτη 6 ῃ [οι ἢ ΚΟΥ ΠΊΠῚΙ5 
ΟἸἰὰ5. οὐ 4}}}. 

8 8. κατὰ τὸ ἱερὸν τοῦ 
Πρωτεσιλάου. Οἱ. Τμποΐδη. 
θθοσατη φοπο. 12 Ἕκτορι ϑύου- 
σιν ἐν ᾿Ιλίῳ καὶ Πρωτεσιλάῳ 
καταντικρὺ ἐν Χερρονήσῳ αι. 
ΠΝ ριον Υ {1:55 ΣΧ 
110. -- τὴν δὲ μέαν, Ἰ. 6. 
πη 8 ΥΘΙΪ4 μἃ ΠῚ, ᾿ἰσΙτ ἀυδΥ- 
81. 

δρ. 108. 8 1. ταῖς τε... 
ὀγδοήκοντα. 4 ἄλλαι βαπὶ 
ΜΙηάδΥὶ πᾶνθ5. οἶρ56. δπΐπὶ Μίη- 
ἄἀαγβ ἤᾶνο5 δἀάπχοναὶ ΤΙ ΧΧΠΠ, 
ΑΡργάϊ ογαηΐ ΧΥῚΪ [99]. 5οὰ ἀυδθ 
6. ΜΙπάλυὶ οἴαββθ ἤοο 'ρ50 ἴ6Π1- 
Ρογα ἃ0 ΑἰΠΘηΪθηβῖθ8. ὀδρίδθ 
Βα [8 2], ἀη8 ΠΕΒΟΪΟ 4110 Πιϊβ5ἃ 
νἱἀθίαγ, πὶϑδὶ ἰν8Ὲ8 οδρίαβ 6586 
Θιοάογο ογοάθπάϊπι οϑὲ ΧΠῚ 39, 
Ὡ. Οοηπϑίδι ἰβῖταν γαιῖο. “( Κααθ. 
δα Πίοῃ, Ρ. 808. ΝΙδὶ νϑγὶ δϑβεὶ 
ΘΙ ΤΠ] πη πὶ ἴῃ ΤῊ, [1 νυῖβ 8 2 δύο 
ΘΥΓΟΓΘ ΡΓῸ τρεῖς ΒΟΥ Ρί.ΠΊ 6556, 
ὩΠΔΠῚ ἰοπιροϑβίαίθ (99) Ρουῖββα 
ΡΟΪΑΓΘΠΊ 118, 
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οἱ ̓4ϑηναῖοι Οἵ δὲ ̓ 4ϑηναῖοι ψευσϑέντες τῶν σκοπῶν καὶ 3 
πᾶν τὸ περὶ 
Δέσβον καὶ οὐκ ἂν οἰόμενοι σφᾶς λαϑεῖν τὸν παράπλουν τῶν 
τ μὲ ἜΡΗΜΑΣ πολεμίων. νεῶν, ἀλλὰ καϑ' ἡσυχίαν τειχομαχοῦν- 
οὔντα ξυν- τες, ὡς “ἤσϑοντο. εὐθὺς ἀπολιπόντες τὴν Ἔρεσον 

αγείρουσι. κατὰ τάχος ἐβοήϑουν ἐς τὸν ᾿Ἡλλήσποντον᾽ καὶ 
δύο τὲ ναῦς τῶν [Π]|ελοποννησίων αἱροῦσιν, αἵ 
πρὸς τὸ πέλαγος τότε ϑρασύτερον. ἐν τῇ διώξει 
ἁπαρασαι περιέπεσον αὑτοῖς, καὶ ἡμέρᾳ ὉὍὉηόὄτερον 

ἀφικόμενοι δρμίζονται ἐς τὸν ᾿ΗΕλαιοῦντα καὶ τὰς 
ἐκ τῆς Ἴμβρου ὅσαι κατέφυγον κομίζονται καὶ ἐς 

τς σὴν ναυμαχίαν πέντε ἡμέρας παρεσκευάζοντο. 
τ Άαπς ἢ 104. Μετὰ δὲ τοῦτο ἐναυμάχουν τρόπῳ τοιῷδε. 1 
σι. τάξις ἕκα- οἵ ᾿4ϑηναῖοι παρέπλεον ἐπὶ κέρως ταξάμενοι παρ᾽ 

τέρων. αὐτὴν τὴν γῆν ἐπὶ τῆς Σηστοῦ, οἱ δὲ Π|ελοπον- 

82, ψευσϑέντες τῶν 
σκοπῶν. ὶά, 100, 2. ,,36ῃ- 
τοπι1ῖὰ νἱἀδίυῦ ργορυΐθ ἤᾶ60 6556: 
[αἰ δὶ ἔϊάς. ϑρϑθοαυϊδίοτα π1. "ἢ 
Κατα 68., 4πὶ σοπιρᾶναι ωγ8. ΧΙΧ 
49 φαινόμεϑα τῶν ἀρχαιοπλού- 
τῶν πολὺ ἐψευσμένοι εἰ Χεη. 
Με. ΙΝ 2 »320. Αἀά. ΡΙαί. Μεποχ. 
ῷάδε τῶν μὲν ἄλλων ξυμμάχων 
ἐψεύσϑη. Νοβ: τορίομε εἵοὴ ἵπ 
ἄεπ δράμενη σεξαπδολέ ἠαέέθη. --- 
ἀλλο ΟΣ τειχομαχοῦντες. 
Ἐγαβίνα ΟἸα58. οοῃίγαυϊατη ἀθ5]- 
ἀδτδηβ ἀλλά ἀεῖοι. Ὀϊοῖς δπὶπὶ 
ὉὈΡ᾿ΠΙΟΠ ΘΠ ΑΥΠΘπΙ Θηβ᾽ πὶ ῬΓΟΧῚΠ8 
δηίθα ΠΙΘΠΊΟΓϑίδ ΠῚ ΠῸΠ 560. ΔῈ 
6588. Θούατη ἰγαιάθμι, 564 ᾿δη0 
ταπάθη οᾷ ορίπΐοπὲ ΘΧΡΙϊοδεὶ, 
ϑν Θ ΤΠ ἵνα ἀ}5. 50115 ν αγθῚ5 καϑ'᾽ 
ἡσυχίαν τειχομαχοῦντες οοπίϊ- 
ποτὶ, 564 ἤοο ἃιραί 5 4 υ8Π| ν6- 
γὶα5. ἀϊβρυίαί πη 6δι. Ναπι τον τᾶ 
Ἔχ ἴαϊβα Αἰῃπθηϊθηβιυπη 46 ἴαἰβα 
ΘΟΡῸΠῚ ΟΡ᾿ηἶο οἷα δϑί, ΝΠΊ ἢἰδβὶ 
ὈΓδθίου δὰ, α 186 ΓΕΥΘΓᾺ ΘΥΘΠΘΓΙΗί, 
ΒΡΘΟυΪ Δίου 015 ΘΟ. ἢ 5] θβϑθηΐ, ΠΟἢ 
Ρυϊαββθηύ ποϑίϊαπη ΟἰΆ 556 ΠῚ ΟἸΔΠῚ 
58 Π0η ρὈΓδοίθυν οί γδ Π 6556. οπ- 
{ΓΔΥΪ τη δ αΐθιη 'ῃ 60 νου γ απο06, 
δὶ ἰοὺ οχ᾿βυϊΠϑβθηΐ, ΠῸΠ ΟἸΠῚ 
βϑουγιίαίθ ΕΓΟΒ ἢ] ΟΡρΡυρηΔΒβθηΐ. 
})6 ὁοπιρᾶγαίϑ πᾶσ ΟρραρΠδί ΟΠ 6 
εἴ, 100, ὅ. --- δυο. Ὀὶοά. τρεῖς. 

1, υδὶ εἴ. 

γἱά, δὰ 81. -- ἐν τῇ διώξει. 
᾿δάθπὶ οβί, δ ΤῊ, τηϑπιοιᾶνὶῦ 
102, 2. Ηυο ἰρίίαν τότε τϑβρίοἷ!, 
Βοαυϊαγ Πᾶὰ5 ΡΟΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
Πᾶν65 Οδρίαβ 6556, δηΐθα 8Π) 
ΘΟΡΠῚ Ο[85518 Θοηρτοραρείιν (108, 

δάπ.). --͵ ἡμέρᾳ 
ὕστερον. β18 ΤτΑίϊης ψἤϑ0 ΡοδΒι 
πο δά 10 ἀπ0 αἰοί 50[εί.. Οἵ. 
ἡμέραν ΙΝ 114,.2. - ἐκ τῆς 
Ἴμβρου. Πιδαὰδ αυδ6 ὁχ ἀπο- 
ἀονίοῖητ ΑὐΠοπ᾽θπβίαση. πᾶν] θῈ5 
Τ,επι πὶ οοηΓασοναμί (102, 2), ἴὉ] 
ἸηϑΠηΒΘΓαηΐ, βίη ἀυῦϊ]ο αποά τὸ- 
ΠΊΟΙΟΓ ογαὺ πᾶθὸ ἰηβ5}8 ααδτῃ πὶ 
ἴη46 'ἴπ ρυρηδη) Δ001}} ροΒββθηΐ. 
σού πᾶν 685 ἃρυὰ [6 πηπὰπὶ [που ηΐ, 
πού 80 [π|ῦτῸ π᾿ ΡαΡΠΔΠῚ γ6Πη6- 
γἰηί, σοβποϑβοῖίιν εχ, 104, 2, υδὶ 
νἱάθ ἀάῃ. -- τὴν ναυμαχίαν. 
Λαάάϊο δγύίοα!ο βἰρηϊποαίαν. τὰ 
ῬΓΟΟΙ ατὰ. πᾶνα]6 αυσὰ ΘΟΠΊΠῚ 8 - 
ΒΌΓΥΙ δγδηΐ, 

Ολρ.104. 81. ἐναυμάχουν. 
ΝΠ πᾶηο Ραρπδπὶ πᾶναίθμῃ αἰ - 
ἔϑυγα 80 11ἃ, αυδ6 ἴῃ Χϑη, Ηϊϑβί. 
ατ. 11, 2---1. πδυγαίδ βἰζ, πηῖγᾶ 
δϑύὺ βαβρίοϊο Ρείθυϊ Οοτηπιθπηί, οὔτ, 
ἀς Χρη, Ηδὶ], Ρ. 16 544. τοξυϊαία 
ἴῃ Οομηπηθηίαγ, δηῖαι. δια, ἃ. 
1887 ρ. 1020 54. -- ἐπὶ κέ- 
ρως. Οἢ δάη..1} 90, 4. ΥἹ 50, 4. 
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νήσιοι αἰσϑόμενοι ἐκ τῆς ᾿Αβύδου 
2 αὐτοί. 
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ἀντανῆγον καὶ 
καὶ ὡς ἐγνῶσαν ναυμαχήσοντες, παρέτειναν 

τὸ κέρας οἱ μὲν ᾿᾿ϑηναῖοι παρὰ τὴν Χερσόνησον, 
ἀρξάμενοι ἀπὸ ᾿Ιδάκου μέχρι ᾿ἡρριανῶν, νῆες ἕξ 
καὶ ἑβδομήκοντα, οἱ δ᾽ αὖ Πελοποννήσιοι ἀπὸ 

᾿Αβύδου μέχρι Δαρδάνου, νῆες ἕξ καὶ ὀγδοήκοντα. 

ὕδρ, 104. 8. 2. ἑβδομήκοντα αι, Ιι. Ρα]. Αὐρ', Μ. ὅἀ55. οοτι, ΟἹ, 
Ὕδ6η, “ γαϊσο ὀγδοήκοντα. ΟΥ, δάη. 

ὀκτὼ καὶ ὀγδοήκοντα (ΟἹ. 6η., τοἰίψαϊ ὀκτὼ καὶ ἑξήκοντα. 
ΟἹ, φάῃ, 

82. παρέτειναν. ,Εχρουι- 
ΓΟΧογαης, δχριὶϊοανθγαπί. 
ΑΥὐτβ νοσα θα! πὴ ἴῃ τ τ Πανὶ, ΟἿ, 
Χρη, Απδὺ. ὙΠ] 8, 38,“ ΒΙο Ομ, 
-- ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰδάκου 
μέχρι ρριαν ὧν. ,.ΑἰΠδηΐδη- 
565. ΟἰΆ558Π) δχίθηθραηΐ 80 Ιάδ00 
ἀβαιθ δ Αὐγῃΐδηα, πᾶνίσαηάο 
5011, Ὁ Αὐνῃϊδηΐβ, ητᾶθ οχίτα 
ΟΥ̓ ΠΟΒΒ6Πηἃ Ραο, Ιάδοοη γΘΓΒ115." 
Ποῦτ, 6 ἄρξασϑα μέχρι οὑπὶ 
ΘΙΠΡΠαβὶ ἀΐοίο οἵ. ἀάη, 1 71, 4. 
“9.06. Ιάδ00 εἰ ΑΥΡΠϊδηΪ5 βἰϊθης 
νδίθγθβ  ΝΝ ἃ 55. Οὐτὴ ΑἸ Θηΐθη565 
ἴῃ Ργροροπιίάθπι ΨΘΓΒΊΙΒ. ΘΧ ΠΊΔΙΪ 
Λορᾶθο πᾶν ρανθηΐ, [ἀδοῦμη ρτο- 
ΡΊΟΓΘΙη Αδρᾶθο βαΐ586, Αὐ ἢ Π 05 
(ν 6] Αὐ ΓΕΑ Π8) Ιοησῖιβ ἴῃ Ηδ}165- 
Ροηΐα πὶ ϑεβίαπι οὐ Ργοροῃίϊάοιη 
γΘΓΒῚΙ5 ΒρΘοία558 Αὐπο 9 ν]ά οί 
ἘΡΡΆΠΟΣΗΙ Οαϊ5. 5Θη ΓΘ ἢ {181 Ρτο- 
ὈΑΡΊΠΟΡΕΠῚ Ρυάπηιι5. --- Ψῆ ες Ἑ ξ 
καὶ ἑβδομήκοντα. Οοαά. ἀε- 
ΤΘΡΙ ΓΤ βουρίανα ἕξ καὶ ὀγδο- 
ἤἥποντα ἰάδο ἔαϊ5α εβῖ, αυοά, 
ΘΕ ΠΊδὶ ΟΠ 65 ἀποάονίρἑμι αυδθ 
ἃ Βοβίαπι {πϑγιιηΐ (102, 1) πᾶν 68 
Βορίεπὶ δὲ βεριίπᾶοϊηία ΠΑΡ ΠΠῚ 
Οἰαβδὶ, αὑ86 ἔγεβὰπη οὈβοᾶοδγαΐ 
(100, ὅ. 108, 2), ἀοοοββίββϑηί, ἰὰ- 
ΘΠ ΠΊΪΠΟΙ ΠΕΙΠΘΓΙΒ δνδαογρί, 
Αοοδαϊε 404 αἰϊᾳ δ ηῖο ΤΊ ΟΥΘΠῚ 
ἔῖββθ Ρϑιοροη βίου πη. οἰ 556Πὶ 
ὨΘΟΘ558 6ϑί. Νδπι τηθᾶϊο ἀρτηΐπ 
Ῥδμοίογοβ [ιΐϊββα ΑἰΠ θη ΘἢΒ᾽ αΠῚ 
Ὠδνα5 104, ὅ οἱ, δὶ Π0Π τΐγοααθ, 
αὐ ΔΙΊΈΓΟ ΘΟΥΠᾺ ΒῈΡΘΓΆ556 ΠΌΠΙΘΙΟ, 
ΠῚ ἴῃ ΔἰΊΘΓΟ ΠΟ ΡδυΘΙΟΓΟ8. 68- 
Βϑθηΐ, Ῥεὶοροπηθβὶὶ 108, 3 ἀϊοσαῃ- 

αν, ἰΡΘΙΟΡ ΟΠ ἢ Θβί οὐ πὶ δα 6 ΠῚ ηδ- 
65, τὖ ΤΙΟΧ ἀΘΠ) ΟΠ5ΓΓΔὈΪ (τ, ̓ [6 ΠῚ 
56Χ οὖ οοἰορσίηϊα ἔπογαηὺ, οὐ θυΐϊδηι- 
δῖ. υὖ ἀρὰ Πῖοα. ΧΠῚ 39, 2. οἱ 
ἴῃ ἀποθιι8 ἀδίθυϊουῖθιι8 ΠΠ 0 Υῖ5 ὑτὰ- 
αἴταγ, οοίο οἱ οοἰοσίηία ἐϊββϑηίΐ, 
ἰδπηθὴ ΤΊ. ἀοβουριϊοηὶ νἱὶχ οοπ- 
ψΘηΪύ ΘΟΓᾺΠῚ Οἰάββοη ἀπᾶθι5 ἰδ η- 
ἴὰτη πᾶν θ115 ΠῚ ΟΥ̓ ΠῚ 1556 αἸιὰ ΠῚ 
Αὐμθηϊθηβοη. ἢροίθ δαίθη 58 
παροὺ ορτϊπη γι ΠἰὈ ΟΣ ΠῚ ἢ παπη6- 
ΤῸ5, 8 οχ ἀποαδνίϑίην πᾶνὶθὰ5 
ααΐπατθ ΓΘ πη Π ΠῚ ΘΟΠ ρ υαηΐ π6- 
46 ἰπάθ ἴῃ ΡιρηΔΠῚ νϑπογπηΐ 
(4102...2ι 108..12.. 8] οἷν. ἀθη.). 
1τὰ ΘΠ ΪΠΊ, ΟἸΠῚ ΘΧ ᾿ἰβά 6πὴ φαδίίιοῦ 
οδρίαθ βϑϑϑηΐ (102, 2), βθρίθηι οἱ 
βοχᾶρίηἰα πανίθιι5, 486. ΕΓΘΒΌΤΩ 
ΟΡΡιρ μαννα πΐ, ΠΟν 6 ΠῚ ἃ [Π]ΌΓῸ 
ὐσεβϑίίαα (108, 2) δοοοββϑθυπηί. 
Μαχίπηθ [4ΠΠὰῦ οοΙηραίαίϊοηο 
Ηενρϑί, ἀθ τβᾶ. ΑἸο. ρ. 66, ααΐ 
ἀθιθυϊογθη βουϊρίαγαπὶ ἴῃ Ῥιᾶθ- 
βίδη 1551 Πη15. ΠΠΟΡῚ5. ᾿ἰθσὶ ορὶπαίαϑ 
ἰπουὶ βιθάεί, -- Ρὶ αρδάνου. 
ϑύμαῦ. ρ. ὅθῦ ἡ, 4άρδανος 
κτίσμα ἀρχαῖον, οὕτω ὃ εὐκα- 
ταφρόνητον ὥστε πολλάκις οἵ 
βασιλεῖς, οἵ μὲν κατῴκιξον αὖ- 
τὴν εἰς Ἄβυδον, οἵ δὲ ἀνῴκι- 
ξον πάλιν ἐς τὸ ἀρχαῖον 
κτίσμα. Οἵ. ᾿Ἰητοῦρτ, ἤοτῃ. 1]. {210 
(αὶ Ζαρδανέη), Εονθὶρο. ἀφορτ. 
πὶ. ΠΡ. 187. ---ἣξ καὶ ὀγδο-. 
ἤἥποντα. Ἐπηάοπὶ ᾿ΐο Πα ΠΊΘ πὶ 
6886 ὨδΟ6886 οϑύὺ δίαυο 108, 1. 
ΝΆ. ἰδὲ Δ ΠῚ ἃ ΘΟηρστορδίδυιπη 
πανία Βαπηὰ ἀδαιοίαα. βαῃὶ 
ἀιϊιδθ ν6] {γρ8 80 Α(ΠΘΠΙΘηβΙθα5 
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χέρας δὲ τοῖς μὲν Πελοποννησίοις εἶχον τὸ μὲν ὃ 

δεξιὸν Συρακόσιοι, τὸ δ᾽ ἕτερον αὐτὸς διίνδαρος 
ΠῚ » -" »»».Κ»Κ» , 3 , ἿΝ 

καὶ τῶν νεῶν αἵ ἄριστα πλέουσαι. ᾿“ϑηναίοις δὲ 

τὸ μὲν ἀριστερὸν Θράσυλλος, τὸ δὲ δεξιὸν Θρα- 
’ ο δ ΑΠν Ἐκ Ν ς [7 

σύβουλος" οἱ δὲ ἄλλοι στρατηγοὶ ὡς ἕκαστοι δι-- 

διάνοια ἕκα- ετάξαντο. ἐπειγομένων δὲ τῶν Πελοποννησίων πρό-4 
τερῶν. Ιᾷ τι » 

ἢ τερόν τὲ ξυμμῖξαι, καὶ κατὰ μὲν τὸ δεξιὸν τῶν 
9 ΄ὕ ξ ’ 3 Ν τὰ μὴ) ; 9 

᾿ϑηναίων ὑπερόχοντες αὗτον τῷ ἑεὐωνυμῷ ἄπο- 

κλῇσαι τοῦ ἔξω αὐτοὺς ἔχπλου, εἰ δύναιντο, κατὰ 

δὲ τὸ μέσον ἐξῶσαι πρὸς τὴν γῆν οὐχ ἑκὰς οὐ- 
ΠΝ α' ’ π᾿ ᾿ 2 ’ 9 

σαν, οἵ ᾿4ϑηναῖοι γνόντες, ἡ μὲν ἐβουλοντὸ ἅπο- 

φράξασϑαι αὐτοὺς οἱ ἐναντίοι, ἀντεπεξῆγον καὶ 

περιεγίγνοντο τῷ πλῷ᾽ τὸ δ᾽ εὐώνυμον αὐτοῖς ὅ 

ὑπερεβεβλήκει ἤδη τὴν ἄκραν ἣ Κυνὸς σῆμα κα- 

8. 8. τὸ δεξιὸν ΜΝ αϊ. 
ὃ δὲ Θρασύβουλος τὸ δεξιὸν οπιπο8 Ρργδθίον αι, Οαοὰ πο] 

Ρτορίον οἰ ἰαβπιαπι ρτϑθίθνγθ, Νάτα ᾿ρϑαπι ἀθχίγαπὶ ΘΟΥ πὰ Β᾽ αἰβίγο πὶ 

ἀπίθα τοβροπᾶάθνο ἀθθοῦ. 
8 δ. ὑπερεχβεβλήκει Αὐρ΄. Ρ4], 0455. πῇ, Τὶ 

ὀαρίδε πᾶν (108, 2). Οἱ, δᾶπ. 
108, 1. ΝΌΠΟ πιοάο ΤῊ. πᾶυγᾶ- 
ἰοπΐ οοπνθοὶϊ αποὰ Ὀ]οᾶ. Ι. 1. 
Ῥεϊοροπηθβίοσ απ οἰαββοπὶ ψεῶν 
δυοῖν ἔλαττον τῶν ἐνενήκοντα 
ἔμ1556 τϑΐδγι, ααὶ 46 ΠῚ ΠΕΠΊΘΙΙΙΒ 
πη ΟἹ. οἱ βῆ. ὑτδάϊίαβ. οϑί. Νάτῃ 
δἶῖνα ἅπδθ οἶγθ [65 οδρίδε ἀθ 
ππᾶδποπᾶρσίηία πᾶν Β0ΠΊΤΗ 8 
(99) ἀφάποίαο δαπὶ (οἵ. άπ. 108, 
1), ΤΑΪΠΟΥ ΠΌΠΊΘΙΙΙΒ γοβίδί. 

88. Συρακόσιοι. Ὅυοθ ΠοΥ- 
τηοοῖαίθ. ΟἿ. θιοα. ΧΠῚ 89, ὃ. οἱ 
Κτιθσ. δὰ Ὀίομη. Ὁ. 521 584. -- 
τὸ μὲν ἀριστερὸν Θράσυλ- 
λος, τὸ δὲ δεξιὸν Θρασύ- 
βουλος. Άδπι ἰηνοιῖ ΠΙοὰ, ΧἼΠΙ 
89, 4, Οἷ, Κυπορ. 1. ἃ. 

8 4. ὑπερσαχόντες αὐτοί. 
ἔδυ οοηΐαβὶο ΘΟΠΒιγ Οὐ} }8 νῈΥ- 
Βογαπι; πᾶπὶ ἀθροῦδὺ 6556 ὑπὲρ- 
σχόντων; 5688 [οτία55ε ΤΟΥ 14 68 
ἰπάϊοατα οὐρίθθαῦ μοο ραν οἰ ρίατη 
ποη τοϑροπάογα βιρθυουὶ ἐπεξιγο- 

μένων, [564 ουπὶ ἀποκλῇσαι ὁ0- 
Ἰιδθυθν} δἱ νερὰ εὖ δύναιντο, 
αυδὸ ρτοχίπηα βθαυπηίαν, οἴἶθοο- 
ταηΐ, αὖ ποιηϊηδίϊν πη ΡΥ ΟΡ ῚΪ 
115 δοροτηπιο ἀδΡεΐ. δι Βα 501πονὶ- 
τὴῦβ καὶ οπωῶς ἀπολλήσειαν 
ΡΙῸ ἀποκλῇσαι [ϑϊνα ροιυ5 ἐπεὶ 
ἠπείγοντο οἱ Πελοποννήσιοι ΡΤῸ 
ἐπειγομένων τῶν Πελοποννη- 
σίων], ἀτιοτιοάο ποτηϊηδίϊν δ. ἴῃ 
δππη ἰϑιυϊοποτη τϑοὶρὶ ρούπονὶί, νὶ- 
ἀδθίπιιβ. ΟΕΟῪ 41,2 ἔπειτα δ᾽ οὐκ 
ἐώντων Λακεδαιμονίων ... ἀλλ᾽ 
ἑτοῖμοι εἶναι.“ Ασα η. Οἵ, 101 δά π. 
- ἀντεπεξῆγον. Βεοίε ἤδ858.: 
αοΐοπι οοηῖτᾶ οχίθηἀοῦδῃηϊ. 
Βεβροπᾶοι εἱ ἡ ἐπεξαγωγὴ τοῦ 
κέρως 106, 8, ἀυδπὶ τϑοίθ θυ 85 
τὸ ἐπεκτείνεσϑαι οχρίϊοαι, Οὗ, 
δά. Ὗ 1], 8. ---περιεγίγνον- 
το τῷ πλῷ, πανίϑϑῃαο 58- 
Ρετίουοβ δγδπί, ἷ. 6, Πποδβίεϑ 
605. ἱπιογοϊμάθγο νοϊθηΐθθ ϑηΐθ- 
νϑηϊθθδηΐ. 

8 ὅ. τὴν ἄκραν... Κυνὸς 
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λεῖται᾽ τῷ δὲ μέσῳ, τοιούτου ξυμβαίνοντος, ἀσϑε- 
νέσι καὶ διεσπασμέναις ταῖς ναυσὶ καϑίσταντο, 
ἄλλως τε καὶ ἐλάσσοσι χρώμενοι τὸ πλῆϑος καὶ 
τοῦ χωρίου τοῦ περὶ τὸ Κυνὸς σῆμα ὀξεῖαν χαὶ 
γωνιώδη τὴν περιβολὴν ἔχοντος, ὥστε τὰ ἐν τῷ 
ἐπ᾽ ἐχεῖνα αὐτοῦ γιγνόμενα μὴ χάτοπτα εἶναι. 

1 105. ΤΙροσπεσόντες οὖν οἵ Πελοποννήσιοι ΤΙΣ 
χατὰ τὸ μέσον ἐξέωσών τε ἐς τὸ ξηρὸν τὰς ναῦς πρώτην νική- 
τῶν ᾿ἡϑηναίων καὶ ἐς τὴν γῆν ἐπεξέβησαν, τῷ ἔργῳ ἰδόντα 

πολὺ περισχόντες. ἀμῦναι δὲ τῷ μέσῳ οὔϑ᾽ Οὗτες νικῶνται. 
περὶ τὸν Θρασύβουλον ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ὑπὸ πλή- 
ϑους τῶν ἐπικειμένων νεῶν ἐδύναντο οὖϑ'᾽ οἱ περὶ 
τὸν Θράσυλλον ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου (ἀφανές τε γὰρ 
ἦν διὰ τὴν ἄκραν [τὸ Κυνὸς σῆμα] καὶ ἅμα οἵ 
Συρακόσιοι καὶ οἵ ἄλλοι οὐκ ἐλάσσους ἐπιτεταγ- 
μένοι εἶργον αὐτούς), πρὶν οἱ Πελοποννήσιοι διὰ 
τὸ χρατήσαντες ἀδεῶς ἄλλοι ἄλλην ναῦν διώκειν 
ἤρξαντο μέρει τινὶ σφῶν ἀτακχτότεροι γενέσϑαι. 

ϑγνόντες δὲ οἱ περὶ τὸν Θρασύβουλον, τὰς ἐπὶ 

ἀρ. 10. 8. 2. ἀφανέστερα γὰρ [(. Ρ4]. Απρ., ἀφανεστερὸν 
γὰρ 855. Τὶ 

διώκοντες Καὶ, Τ, Ατρ. Μ. 455. ὕϑη. οοῦγ ΟἹ. Τὶ, τηᾶγρ. Ῥαὶ. 
Ραὺὶ νἱο ἀναστρέφοντες γαι, ΡτῸ ἀναστρέφεσθαι ΙΝ 8, ἦν Οἵ. 
άπ, ΤΥ 68, 1. [Ιάεπὶ αἰᾳὰ6 διὰ τὸ... διώκειν ναϊεῖ διὰ τὸ 
χρατῆσαι.... διώκοντες, αυοα (855... 5Ϊ φυϊοαᾳπδπ) πιαϊδηά πη 511 
(αν π05. 1 Π1] πηαΐα πη 15), την] 0. 

σῆμα. Ὅδς πυΐυβ. 5ἴτα οἵ, διναῦ. νόμενοι, κρείττονες γενόμενοι. 
Ῥ.- 881. ἔτ. 56. οοδίαν οὐἰϊὰπ ὅ80})0]. Οἱ. δύῃ, ΚΝ 7, 8. 
Ἑκάβης μνημεῖον, ατἃ 46 γ8 8 2. ἀφανὲς. . ἦν. Ῥουν- 
Ῥυϑείου. ϑίγδυ. 1.1]. οὗ, Εαγτῖρ. Πθθ. ἰπὰ5: γὲβ δῦ 115 ᾿φοτηϊ Π0Π 
1271 54ᾳ4ᾳ. Ὀῖοά. ΧΠῚ 40, 6. Ροίοται. Οἱ. Κυπθρ,. αν. 8 48, 
τ ὲρ ιβολήν. Τὸ προκύπτον 4 δάη. 18. -- τὴν ἄκραν [τὸ 
ἐς ϑάλασσαν ὃ ἔδει τοὺς ᾿4ϑη- 
ναΐους περιβαλεῖν ἐΧρ]οαι Π)}- 
Κκαβ. Απίγαοίατμι ἢδαβ. --- ἐν 
τῷ ἐπ᾽ ἐκεῖνα. ΟΓ. ἀἅι. ΥἹΙΠ 
δῷ, 1. 

αρ. 10ὅ. ὃ 1. προσπεσόν - 
τὲς... ἴὰ ἀδβουϊρίϊοηθ ραρπδθ 
ΦΟΡΙΟΒῸΒ. οϑβί, βϑὰ β'πλὰ! ἃ ΤἬποΥ - 
ἀἸάς ἀϊδβεπιν Πιοά. ΧΙ] 40. -- 
περισχόντες] ἤγουν περιγε- 

Κυνὸς πε: ῬΙοῖ αὐϊά θη ἴα 
Ροίεβι (εἴ. 1.40, 8 ἡ ἄκρα τὸ 
Χειμέριον), 568 ὁ πὶ πιο ΔΡ- 
ΡοΙΙαιὰ δἷν πᾶθο 'ρ8ἃ ἄκρα, αἀαϊ- 
τὰ π| τὸ ΤΡΩΡ σῆμα ἰὰπριοῖ, 
6]. εν. 1. 1. Ῥ.. 110. 

8 3. γνόντες. ἐεθεα ΡΣ 
σας. ψυ]ρο ἀοοιιδα νο5 τὰς. 
ἐπε οὔσας ὁὰπὶ γνόντες πη ροη- 
165 ἐπέχειν ἸῃιοΡρυ οι θα πίαν οαὙ - 
51 Π| ΠΡ 6 γ᾽ 6. Ι͂ἢ αὰὰἃ ἰηΐοι- 
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σφίσι ναῦς ἐπεχούσας, παυσάμενοι τῆς ἐπεξαγω-- 

γῆς ἤδη τοῦ λέρως καὶ ἐπαναστρέψαντες εὐϑύς, 

ἠμύναντό τὲ χαὶ τρέπουσι. καὶ τὰς κατὰ τὸ νι-- 

8 8, ἔτι ἐχούσας [᾿. ῬΑ]. Αὐϑ. 6855. γρ. αι. 
ἠμύναντο δαί. 1, Κζ. ΑΥτὶ Οπτι, απο ο" εὐϑύς οἱ ργᾶθβθῃβ 

τρέπουσι ρτδεβίαί να!ραίο ἠμύνοντο. 

ΡΓοίδιϊοπθ 2.4 δου αν, αὐἰὰ εἴδε- 
ΘΟΥΙύ, πὸ Ποβίθβ ουσβαπ πῃ ϊ06- 
γϑηΐ. δὶ 46 πιβάϊο ἀρτηΐηα Ρεϊο- 
ΡΟΠΠ ΘΒ ΟΠ οἰαβϑὶβ αἰϊοουθίαγ, 
απο οεἰοεῖτι5 ᾿ηβϑοιίαιπ) ροΥίαν- 
Ὀδίαπι οὐαί, οὐ δὶ ΑὐΠθπ θη5685 586 
Πᾶς ΘΟὨ ΒΙ ΟΠ 6. ἸΒΌΓΟΒ ΠΉΪΠ 81) 65- 
5θηΐ, ᾿πύθ!]ορογθ ῬΟΒΒΘΠΊ15 ΠΑΡ 6Β 
Ιομϑῖαβ ΡΥΟθ 5885 δχβρθοίαββθ, 
ἀππὶ απ86 τοϊϊοίαθ δϑϑθπί β5θατ6- 
γϑηΐαγ, βἰοσαὶ ἴῃ Ῥτοϑῖὶο δα Νϑδα- 
Ῥδοίαπη ἴδοίο 11 91, ὅ. 56 οδπβα 
ΠΟΙ οΓαΐ, ΘῸΓ 5] Βίγα τη ΘοΥπὰ Ρ6- 
Ἰοροππθϑιουατήὴ ἰηναάθνα ἴῃ ἀοχ- 
{απ ΑἸΠΘηΪΘηβἰαγη ρτορίογοα ἀ6- 
βϑἰηθγοί, αυοὰ πιρᾶΐϊα 8οῖθθ [105 
ῬδΌ]Ο τηδρὶβ ἸπΟΟΠΊΡ οϑἱία Ῥθῦβθ- 
ΦαθΓΘ τιν, Ὁοηιτα 5ὶ γ᾽ γο τ ρΡΟϑ 
Θρασύβουλον, ἰὰ 4υσὰ Ῥτδθίογ 
105 βιιαβὶϊ Ὀοὺν. .» ΒΟΠΙΠΊῸΒ [οἱ 8ο- 
Θοιιδαίϊν 08 τὰς... ἐπεχούσας κω 
ἠμύνοντο το οΥἸ τη, δα γνόν- 
τὲς διί(θη) 6Χ ἴΪ8, 4υδθ Ρϑα]Ὸ 
δηΐ8 ἀϊοία βιπί, αὐτοὺς ἀτακτο- 
τέρους γενομένους ταεπία τορο- 
ἀπιὰβ, 48 ἀθ τὸ οἷ, δάη. ΤΙ, 2], 
ΟΠΊΠἾα 50 Ροιβρίοθδ. Π6 ἐπέχ. 
εἵ, Ηενοάοί. ΙΧ ὅ9 ἐπεῖχε ἐπὶ 
“Μακεδαιμονίους.““ Ατη. ,,Ὲπ- 
ἔχειν ἰῃτογργοίαγὶ νοϊαπί 6χ ἰ060 
Βεγοάοιϊ ΙΧ 59, υνἱ ἐπέχειν ἐπὶ 
“ακπεδαιμονέίους ἀϊνοτῦϑα οΟΠβίγα- 
οἴἴοηθ βοηϊθητίδαπο αἰνογβᾶ ἀϊσαη- 
ἰὰ} Ροῦβϑθ, αυἱ ΤΠ ιδοραδοπηοηἶ08 
ἕαρσὶοπίθβ Ρεγβθασαηίαν ἰΐᾶ, αἰ 
ΘΟΓΕΠῚ νεϑυϊβία ἰεραπί. Ηΐο γϑῖὸ 
ἐπὶ σφίσιν ἐπέχειν νἱάεοπίυν 
ἰπιθτρυθίατὶ ἰὴ θδίπ πη δαν ἢ Ϊ 
ΘΟΟΠίτἃ 6055), αποα [ἴοογ6 8115 
ΘΧΘΙΊΡ 5 ἀθ ἢ ΒΓΑ ΠἀΌΤη ογαΐ ..... 
ΝΟ ἰᾷπιρη ἀαθῖίο, αυΐη ξεν 
Ῥοίαθρῖηῦ ΘᾺ ΠῚ 5ρΘΟΙ ΟΊ ΟΥΓῈ8 ἰοοἷ; 
γΘ τ 116 Εατίρ. ἤενδο!. 8417 Εὐ- 
ρυσϑέως πώλοις ἐπεῖχε, οἱ Ριαι. 
γι. 16 ἄνδρα κατιδὼν Ἰτα- 

λὸν ἐπέχοντα, τῷ Πύρρῳ καὶ 
τὸν ἵππον ἀντιπαρεξαγοντα. 
Βοά ἴῃ πὶδ αυοαὰθθ δὲ δοη- 
βίγαιοιο νοὶ αἀΐνετβᾶ εϑί οἱ 
β᾽σηϊ Ποδίϊο ; γθοίθ δπὶπὶ 1] ἰη.6]- 
Ἰερὶταν ΠΟΠΊΟ πη θη 5 ἴπ ΔΙ [ΘΓΙΙΠῚ, 
ἴῃ 4 6ΠῚ ἀπ ψ6] ΟΌΥΓΙΠῚ ψοὶ 
δαθαστη αἰγὶ σέ, ΟΥἶβϑὶ8 τ ]ϊα αἷβ 
Οὐ ἰ 115, οὐ ἀπο πὴ αὈ] 416 οἱ τηθηΐα 
οὐ Θ0Ὰ}185 564 αἰ. .. ΟΔΙΠΟΌΥΘΠῚ 
4αοπῖαπὶ Ασπο αὶ {8 γαῦϊο π6 Αἰ ϊὶ 
4υϊάθηη α}} νοὶ ἀΐνογβαθ δϑίϑιϊβ 
βουϊρίουϊ Δα ΠΙ θουὶ ὑαΐο ροίοβί, ρσο- 
ἴθοῖο τηᾶσὶβ οὐϊαπὶ ἀθθεὺ ν᾽ θὺὶ ἃ 
Του αἰ 5 θὰ ΔΌΠΟΥΓΟΓΘ, δρυὰ 
486 ΠῚ ἐπέχειν γΘΡΒΌΠῚ; Βαπά γᾶγο 
ἴῃ ἀθβουθοπᾶα δῖα ἀβϑυγρδίμτχηῃ, 
ἵπΠ Πᾶποὸ 56πίθη 8 ἢ ΒΘ ΡῈ αἰοὶ- 
Ὁ, τὖ 511 ΟΠ τα 8|14 Ὁ 6 1 
Ιοο πὶ βἶνθ ἴῃ ἰθυγ βί τ! 8016 βῖνθ 
ἴῃ πᾶν]. δια, 1 48, 2. ὅ0,, 2. 
11 1017.,..4. ὙΠ ΘΟ» Ἀ: } Τα Βν 
Ταοῦῦν. Ὁ. 108 54ᾳ. Ουϊ πᾶπο ὁὉ 
οδυϑδηὶ ἐπέχειν οἰΐατηῃ Πἴο δοἀθηὶ 
τη040 ἀϊοίμ πηι 6558 Δ ἢ Γαίτ15 Βουὶ Ὁ] 
να τὰ ἐπὶ σφίσι γε] οιΐδπι τὸ 
ἐπὶ σφίσι; δοριιβαιῖνο ΘηΪπὶ ΟϑΓΟΥΪ 
ΠΟ ῬΟΒ86; ἐπὶ σφίσι νεῦο αἱ 
Αἰδὶ κατὰ σφᾶς ἱπίθ] Πρ 6 Π  πιΠῸῈ 
6558. 46 δοῖθ δάνοιβα. ὥὅ'ϑα βοα θη 
400 κατὰ σφᾶς 8επ8ι ἐπὶ σφέσι 
ἀἰοὶ ροβ86 δυΐ ἃ ΤῊ, ἀϊούι πη 6558 
ΘΧΘΠΊΡΠ15. Π01} 68ΐ ἀδπι 5 ΓΔ ΠῚ, 
ΑἸιοτα δαΐθτη βουϊρίανα ἔτι ἐχού- 
σας ἴία ἰδΔηι ΡΓΟΌΔΡΙ ῬΟΒΒεὶ, 
δὶ δὰ ἀτακτότεροι γενέσϑαι το- 
ΒΡ ΟΘΡΘΙΡ οὗ ἐπέχειν Ἰάθπι νϑίθγδί 
δίψα ἐν τάξει μένειν. ΑΔ 60πη1- 
ῬΓΟθαπἀδπιὶ δυ6η] ΑὙΠ. 5θηίθη- 
τἴατη Ἰἀοποαπὶ ν᾽ δἰὰν 6856 ΘΧΘτη- 
Ρίαπι Ἡδγοάοίθιπι ἃ ΟἸΆ88. 4}18- 
ἵππὶ: ΥἹΙ 49 δοκέοντες ἐπὶ σρεσι 
ἐπέχοντας (51. ορτμηὶ τὶ, τὸ- 
φαΐ ἔχοντας) τοὺς Αἰγινή- 
τας δεδωκέναι (άνοτδιι5 58 

ἐδ 

᾿ς 
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κῆσαν τῶν Πελοποννησίων μέρος ὑπολαβόντες πε- 
πλανημένας ἔχοπτόν τὲ χαὶ ἐς φόβον τὰς πλείους 
ἀμαχεὶ καθίστασαν. οἵ τε Συραχόσιοι ἐτύγχανον 
καὶ αὐτοὶ ἤδη τοῖς περὶ τὸν Θράσυλλον ἐνδεδω- 
κότες καὶ μᾶλλον ἐς φυγὴν ὁρμήσαντες. ἐπειδὴ 

΄οοϑ 

χαὶ τοὺς ἄλλους ἑώρων. 
1 100. Τεγενημένης δὲ τῆς τροπῆς καὶ κατα- οἱ δ᾽ ᾿4ϑη. 
φυγόντων τῶν Π]|ελοποννησίων πρὸς τὸν Ὠείδιον 

ὑπολαμβάνοντες Τι. Αυρ. 
ΕΣ 

γτυ]οὸ Πύδιον. Οἷ, δάη. 

ἑοπάοπίθϑ Α, αἀθάϊββο Δα Π Δ} οἱ 
ἐδυγατη), ΜΊΠῈ5. 51}}1}15. δύ αΠ16ΠῚ 
Ἰάθπὶ ἴδετε ΡΟΙΥΌΙ Ιοοὰβ: 146, 9 
ἐπεῖχον πρὸς τὴν ἐμβολὴν καὶ 
σύλληψιν τῆς νεώς εἱ Ἠεοτοδοτὶ 
(ΙΧ 689) Α΄ Ατη. δαῃίθίι8. Νῖϑβὶ 
γΘγῸ 8815 ἀοίθηαϊ νἱάἀθγθίυν ἐπ- 
ἐχούσας ἴοοο Ηετοδοίοο, ἐχούσας 
ΒΟΡΙΘΘΡΘΤΊΙ5. ῬΓΙΓΕΡ δίας ἀρπά 
Ηεγοά. ποΏΠᾺΠ}]} οαϊίοτεβ βου ρία- 
τἂπιὶ ἔχοντας γϑοθρθυθηΐ. --- τῆς 
ἐπεξαγωγῆ ς.͵ Οἵ. ἀάη. 104, 4, 
- ὑπολαβόντε ς]͵ Ἦγθον 
δεξάμενοι. ὅ6 80], Βα. ἷ 68, 4 
121, 8. Χρη. Απϑῦ. 1 1, 7 οοπ- 
ετι. Αἱ ἃρυά Χρη. οβί δχοὶ- 
Ρ6ΓΕ δχβιυῖθβ, δρυὰ Τῆι, 501 - 
γί ρ θυ 6. θΟΌΓαΘΙ5 ἃ 56 8 ΥἹ 28 
αἰοία οουΐοντὶ ἰθὺ, ὉΔῚ 816 η15- 
Β'τηᾶ οἱ αἰνθυβββὶ πιὰ ΘΧ ΠΡ Ὁ 
60 Δ]1αἰ8΄ 6588 ἜΧρΠοδι Ηδ85,1. ἃ. 
Ῥ.- 106, αὶ ,»Θϑ ο΄“, ἰηαυῖι, οοὗπο- 
λαμβάνειν ἸΠίογρυοίου ἱπίθυ- 
οἴρθῦθ, ἴῃ απ) Ββρηίθης τη 
δ 4 Αἰϊθηα βυηΐ Βαπθιῖ δχθπὶ- 
Ρἰὰ [27,. φαῖϊθιβ δά ἀϊ εἰἴληὶ ροβϑὶς 
αἰϊπὰ ΥἹ ὅ8, 2. 5Π1οοὺ ἔπσαίο 
51 Ἰδίγο ῬΘΙΟΡ ΟΠ ΒΊΟΥ ΠῚ ΟΟΥΠῚ 
Πθόγατη. ΑἸ Π ΘηἸθηβίθιι5. ἔαὶν ἀδῖη- 
605. πιράϊδπι δοῖοὶ ραγίθηῃ ἰηνα- 
ἄοτγθ, δαπηαπθ ἀθργθῃθηάογαηΐ 40 
10 δυχῖθϊο πυαδαίαπι, Θποά οοη- 
θεῖς ΒΟΌΓαθιιβ οὐ τη] αιιοα θ᾽ ἰῃ 
τηθηίθ πὶ ψοποταὶ ἀπολαβόντες 
ΞΟΡΙΡΘΓΘ, ΠλϊΠ115 ν᾽ ἀ δία ν ἃ ρίμΠ 6558 
ΡτΓορίεγθα, αυοὰ π0ῃ ἰρβιιπὶ ἰτη- 
Ῥϑίυση 80 ΑἸΠΘηἸθηβῖθιι5 ἔδοιπὶ 
βι σηἸοαι,, 5οὰ ππἀαίαπη πηοάο 6, 
Δ Ὁ 5115 10 ΘΟΥ ΠῚ ΑΌΓΙΡ ΔΤ δ οί θτα 

6455. (Ἱ. 
Μείδιον αι. Τί. 

γεη, Τπρὰ. Τ. 
Απρ, Ρᾷ], (55. Μ. γρ. (Ἱ., 

Ἰὰ αυοά εἰϊγτα ἱπιρδίιπι ἤουὶ ροὺ- 
εβί," Ουοά Ξ5ο0Πο!ϊαβίϑθ ἀκ τΝ 
ἰἰοποῖη ἰίᾷ δοοῖὶρὶς Καπορ., αἱ 
δέξασϑαι 511: 551 ΠδΥ6 πὶ Ρε- 
{π Π|, Πᾶθο ποίϊο ρᾷ]α 15 παν θι5 
ρϑταπι νἱἀθίαν σοηγθηΐτο. -- 
ἐπειδὴ. . ἑώρων, 511. ἐς 
φυγῆς ὁρμήσαντας. Οὗ δάη. ΝΠ 

7 

ὕᾶρ. 106. 81. γεγενημ έ- 
νης δὲ τῆς τροπῆς. Οἰαάεηι 
ῬεΙΟΡ Ομ ποδί οσιτη ΘΟ Πρ θοι5 ΧΧΥ͂ 
ΠΑΡ Ὶθ 5. 5ΟΟΙ ΘΓ ΑΙΠ ΘΗ ΘΠ 51 ΠῚ 
εδοίδτη 6588 παγγαὶ Πὶοα. ΧΠΙ 
40, 4. Αὐ νἱά. Κυιιθο. δα δίοη. 
Ρ- 820 5α. -- Μείδιον. γυϊρο 
Πύδιον. Νευίτιπι ποπιθη δἰΠαπὰδ 
ποίη], .. ΕἸ αν ππὴ ΘΙ Π46ΠΊ 6556 
οχἰϑεπηαὶ Ἠοθθδβὶπβ, απθπὶ Ρό- 
διον ἀρρδ]]αὶ ὅρα [ρ. 5895]. 
ἤυἀ 5. ,»Νεβοῖο, δῃ ας ἜΣ 
Ηοβγομίυβ; Πύϑιον τὸ ὕδωρ᾽ 
Θουκυδέδης. 51. οὐ ῬΒΑν ΟΣ 8. 
Βοτί. Ἰοσθηάυτη Πύδεον τὸ ὕδωρ. 
[ΜῸ ταπιθη ϑομηνάι. τὸ ὕδωρ 
46]. 4]Πορδη5 ὙἹ 54, 6. 7.1] Πύυ- 
δης Πυπῖθα ἴῃ Ριβιαϊα ἃρποβοῖς 
ΒΊΘΡἢ..,. [6ὲ παὶο γτορϊοηὶ ΡΓΟΡΙῸΡ 
Πίδυς, ααΐ Ηοιποῖο Καρησος, 
ἀρὰ Επβίδίῃ, δὰ Ηοπι. 1]. ΧΠ 
20,] ἀ6 ΡῬγάϊο [ν8] ΜΙ|αϊο] 5Ξι]θαὲ 
ΒΘορταρΠϊ. Οἵτοα Ογηοββοπᾶ [ἰπ- 
1 Αθγάσπὶ εὐ Ἰθαγάδπυπι}) δβί 
ἱΡόδιος ποταμός, υἱ ὁχ Ηοπιετο 
ΟὈβουνανὶς ϑίγαθο, πὰης, ἰηαιὶὶ 
Ηεβυομίαβ, Ζάρδανος."“ Ἂν ἃ 55. 
Ὀς Ἡμποάϊο νἱά. Εονθὶρ. ἄθορτ. 
ΠΡ. 118, 868 ΡΓΆΘίοΣ ΘᾺ ΠῚ ἴῃ 

ναῖοι “ναὺς 
μὲν τῶν πο- 



9294 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Θ, ρς΄. ρζ΄. 

ΟΠ βωἢ μάλιστα ποταμὸν τὸ πρῶτον, ὕστερον δὲ ἐς ἴ4βυ-- 
μέντοι ὙΠ Ὸ δον, ναῦς μὲν ὀλίγας ἐ ἔλαβον οἵ ᾿Αϑηναῖοι (στενὸς 

πο ἨΝ γὰρ ὧν ὃ ᾿Ηλλήσποντος βραχείας τὰς ἀποφυγὰς 

τοῖς ἐγένετο. τοῖς ἐναντίοις παρεῖχε), τὴν μέντοι νίχην ταύτην 
τῆς ναυμαχίας ἐπικαιροτάτην δὴ ἔσχον. φοβού- 
μενοι γὰρ τέως τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικὸν 
διά τὲ τὰ χατὰ βραχὺ σφάλματα καὶ διὰ τὴν ἐν 
τῇ Σικελίᾳ ξυμφοράν, ἀπηλλάγησαν τοῦ σφᾶς τε 
αὐτοὺς καταμέμφεσθαι χαὶ τοὺς πολεμίους ἔτι 
ἀξίους του ἐς τὰ ναυτικὰ νομίζειν. ναῦς μέντοι 8 
τῶν ἐναντίων λαμβάνουσι Χίας μὲν ὀχτώ, Κοριν- 
δίας δὲ πέντε, ᾿Ἱμπρακιώτιδας δὲ δύο καὶ Βοιω- 
τίας δύο, Λευκαδίων δὲ καὶ “Ἰακεδαιμονίων καὶ 
Σρυδηθο ον χαὶ Πελληνέων μίαν ἕχάστων᾽ αὐτοὶ 
δὲ πεντεκαίδεκα ναῦς ἀπολλύασι. στήσαντες δὲς 

τροπαῖον ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ οὗ τὸ Κυνὸς σῆμα καὶ τὰ 
ναυάγια προσαγαγόμενοι καὶ νεκροὺς τοῖς ἐναν-- 
τίοις ὑποσπόνδους ἀποδόντες ἀπέστειλαν καὶ ἐς 
τὰς ᾿ϑήνας τριήρη ἄγγελον τῆς νίκης. οἵ δὲ ἀφ-ῦ 
ἱκομένης τῆς νεὼς καὶ ἀνέλπιστον τὴν εὐτυχίαν 
ἀκούσαντες ἐπί τε ταῖς περὶ τὴν Εὔβοιαν ἄρτι 

8 2. τὲ γὰρ γαι: ΟΣ ᾿ἀαης ΜΝ] 81: 8: 
8. 8. καὶ Βοιωτίας δύο οπι. γαΐ. οι Ὀἱοᾶ, 510, ΧΠῚ 40, ὅ, 4αϊ 

ἰδ 6 ἢ ΤΠῸΧ οἰΐϊᾶπὶ “ακεδαιμονέων ποη δθαϊι. 
Πελληναίων ΟἸΊΠ6Β. ῬΓδοίαΡ αὶ, ΟἹ. γ6ῃ. σῇ, ΒΊθρΙ, 1 ΒΥΖ. “ 

«αὶ ἡ Πελλήνη, ἰπααῖς, δύο μόνα ἐθϑνικὰ ἔχει, τὸ εἰς εὺς καὶ 
τὸ διὰ τοῦ τος. 

8. 4. προσαγόμενοι ΘΟΙΡΙ αΓ65. Ὀοπὶ [Ὁ] ργδθίον γαῖ, Αὐ 86- 
ααϊαν ἀποδόντες. 

τριήρει Αυὺρ. Ρα]. 855. Ηερ. Τὶ οὐ 4114: πιπίϊατη νἱοίο - 
οἶαθ ὑρῖροπιΐ πιβογαπῖν Αἱ ον πηΐ παηιῖο οἱθαδίαν αυοα ἃρίθ 
ἀς ἰοίἃ ΕἸ Ρθ μι Ρυϑα σθαι, ΠΟ ΔΡΡδτΕί, Οὗ ΠΙ| 86, ὃ πέμπουσιν 
οὖν τριήρη ὡς Πάχητα ἄγγελον τῶν δεδογμένων. 

Πᾶς νἱοϊηΐα διιηῦ Ρυδοίϊιβ. οἱ ἕοτι-ὀ ὀσπέντε.“ δα κ, Οὗ Κυαορ, δὰ Ὀίοη. 
8556 ΔΙ[6Υ αὐϊάδιη γυἱναϊαβ. Νὰ. ρ. 9529. 
Βονθΐς:. 1014. 8. 4, οὗ τὸ Κυνὸς σῆμα. 

8.9. τὰ κατὰ βραχὺ (ρᾶα-ὀ [6 οπιῖββο ἐστί, αιποὰ δαάϊαϊς 
Ιατὶπὶ δοοερίᾶ, ἀθ πὸ οὗ, Δάη. Ἠ)]οά., οἵ. φάη. 10. -- προσ- 
ΙΝ 96, 4 σφάλματα. ϑὰπί αγαγόμενοι) ἤγουν ἰδιωσά- 
οἰαᾶθ5. δὰ Οτοραπι (958) εὐ Εἰδθ-Ἔ μενοι. ὅ.6Π0], Οἱ. δάη, 1 ὅ4, 1. 
ἀπίοπι (1092) οἱ ἰᾶπὶ δηίεα ἃ -- νεκρούς. δε ἀγίίοα!ο ΟἸηΐ580 
Οὐδτη Αϑίδθ δοοθρίαθ (42, 61, 8). νἱὰ, δάη, 1 δ4, 1. 

88. πεντεκαΐδεκα. ,.Ὀ1οα. 8 ὅ. ἐπέ τε ταῖς ξυμφο- 
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ξυμφοραῖς καὶ κατὰ τὴν στάσιν γεγενημέναις, πολὲ 

ἐπερρώσϑησαν χαὶ ἐνόμισαν σφίσιν ἔτι δυνατὰ εἶναι 

τὰ πράγματα, ἣν προϑύμως ἀντιλαμβάνωνται, πε- 

ριγενέσϑαι. 
ἢ 10 1: Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν ἡμέρᾳ τετάρτῃ ἔπειτα οἵ μὲν 

᾿4ϑηναῖοι 

ὑπὸ σπουδῆς ἐπισκευάσαντες τὰς ναῦς οἵ ἐν τῇ Κύξικόν τε 

Σηστῷ ᾿ϑηναῖοι ἔπλεον ἐπὶ Κύζικον ἀφεστηκυῖαν" ἀφεστηκχυῖΐαν 
καὶ ὀχτὼ 

καὶ κατιδόντες κατὰ ᾿ρπάγιον καὶ Πρίαπον τὰς πλοῖα αἷροῦ- 

ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου ὀχτὼ ναῦς ὁρμούσας, ἐπι-- 

πλεύσαντες καὶ μάχῃ χρατήσαντες τοὺς ἔν τῇ 7 
ἀφικόμενοι δὲ χαὶ ἐπὶ τὴν Κυ- ἔλαβον τὰς ναῦς. 

ἕιχον ἀτείχιστον οὖσαν προσηγάγοντο πάλιν καὶ 

χρήματα ἀνέπραξαν. ἔπλευσαν δὲ ἐν τούτῳ καὶ οἵ 

σαρ. 107. 8 1. 
ἔπραξαν Βες. Ε, ΟΥ̓ δάη. 

Βροοίαῦ δ ρυρῃᾶπι πᾶ- 
γα Ϊοπὶ δὰ ΟΥΟρΡῸΠῚ ΟΟΙΏΠῚ 558 ΠῚ 
εἰ. ἰπβα]δθ ἀφο δου! οπειη. Ρατγ- 
ἰἴοαϊα τέ οὐπὶ καί ἀμί ἐνόμισαν 
ἰαπσοηα οϑί, Π0}, αὖ ΟἸΔ55. γα], 
οαπὶ 60 ηυοᾷ δηίε χατὰ τὴν 
στάσιν ἰοσῖϊίαν. Οδνῖο μἷο ὑγαῖθο- 
(ἰοηἶβ αὐδπὶ βἰδίαϊς οχεηρία δς- 
ἔενγ ἀθθεθαί. --- ἐνόμισαν .. 
περιγενέσθαι. »»Ενόμισαν 
σφίσιν ἔτι δυνατὰ εἶναι τὰ 
πράγματα περιγενέσθαι ἴάθτῃ 
δῇ ἃο 51 αἰχἰββεί ἔτι δυνατὸν 
εἶναι σφῶν τὰ πράγματα περι- 
γενέσθαι εὐν Βὶο Π186, Ὲ πρό- 
πειρᾶν τὲ ποιούμενοι. εἰ σφίσι 
δυνατὰ εἴη τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ 
πράγματα ὑποχείρια γενέσϑαι 
[πἰδὶ απο ἴθ] σφέσι. Ῥεπάθι ὁχ 
ὑποχείρια]. Ῥαινὶβ ροῖτο αὐτῷ, 
αὐτοῖς, σφίσι, αὐδιη ἘΞΟΡΕ 
Ιοοῖβ ἴἴὰ αἰϊὰν ΤΠυκγάϊά 65. 
για: Δ ΠῚ. 98:.}.“ θὰ Κ. 
αρ. 107. ΠΕ οἵ ἐν τῇ 

Σηστῷ .49'. Ἐο οαΐπι δηῖθ ᾿ρ58 1) 
ΡΌΡΠΑΠῚ ΟἸΓΒ πὶ αἰ σοραηῖ. Οἱ, 
104, 1. -- ἐπὶ Κύξικον ἀφ- 
ἑστηπκυῖΐαν. Ὀϊοά, ΧΠῚ 40, ὁ 
αὐτη͵ γὰρ πρὸ τῆς ναυμαχίας 
ἦν ἀφεστηκυῖα πρὸς Φαρνά- 
βαζον... καὶ ἈΑλέαρχον. -- 

ΤΒ πον ἀϊα 15. ὟΟ]. ΤΥ͂. ὅόοῖ. 11. 

ραῖς. 

καὶ ἀτείχιστον Υαί. 

Ἅρπ ἄγ ιον. οἱἀρπαάγια 8ίε- 
Ρἰιᾶηο, “ρπαγεῖα ϑιίνδθοπὶ [ρ. 
ὅ87, «υἱ ἀοοοῖ 6558 ἐν τῇ μεϑ- 
ορίᾳ τῆς Κυξικηνῆς καὶ τῆς 
Πριαπηνῆς]. “Ἢπ.45. Οἷ. Εονθὶρ, 

. ἀν ρ. 129. Καὶ Ἰριταν ργορτὶθ 
πε Ρυϊα ΡΠ πομΙΪΠΒ Πα ΠῚ, εἷ- 
αὐυϊάοπι Αὐποπίθηβεβ ρυϊα5. Ρυϊα- 
Ρὰπὶ ρουνθηθυιηῖ. 56 ποη π|ϊ- 
Π5 τοβρίοεσθ ροίαϊς νἱδη αυἃ 
Οοίο πᾶνεβ ἃ ΒυζΖδηῃιο ρῥγοίθοίδο 
ἰοπάθθαηΐ. --- Πρίαπον. Πρία- 
πος δ᾽ ἐστὶ πόλις ἐπὶ ϑαλάττῃ 
χαὶ λιμήν" κτίσμα δ᾽ οἵ μὲν 
Μιλησίων. φασίν,. . οὗ δὲ Κυ- 
ξικηνῶν᾽ ἐπώνυμος δ᾽ ἐστὶ τοῦ 
Πριάπου τοῦ τιμωμένου παρ᾽ 
αὐτοῖς. ϑισδ0, Ρ. 8871. Οἱ, Εον- 
θἱρ. 1, ἃ. πο ὀκτὼ ναῦς, Οὗ, 80, 
1 Ἰρίαμο δᾷη. -- ἀτείχιστον 
οὔσαν. Ο. «ἀπ. 85, 8. Οὐπδοηῖῖι 
Ῥιο., δἰᾳαθ 51Π|}}Π1Π{6Γ ΧοΡχὶβ5 
αοίϑύδ ΠᾶμΟ Ὁγθοπὶ ΠΗ 5. ΠΟῊ 
ἢνηηδίαπι ἔαἶδθο ἰναάθγο Πθνοάο- 
τὰπὶ [ΥἹ 833], ποῖ τλα]ο δαϊθΠὶ 
Ροβύ θὰ τθπηρονγᾷ, ἀθ αυῖϊθαβ ἰο- 
ααδίν Τημπογ άϊ 65, πλυνγῖὶθ ΘΔ ΠῚ 
οἰποίαιη. οἱ ροβίθα πηπη 155] ΠΊΔ ΤΠ 
[αϊ]556. ἀθπηοηβίγαι 855. δά 1}. ], 
Ααά, ἱπίογρυ, ἔτους, ΠῚ 9, 6. -- 
χρήματα ἀνέπραξαν, Ὀιοά. 

1 

σιν, οἵ δὲ Πε- 
λοποννήσιοι 

ἢ τῶν ἐν Ἔλαι- 
οὔντι σφετέ- 

νι ρῶν νεῶν τὰς 
ἀκεραίους 
κομίζονται. 
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Πελοποννήσιοι ἔκ τῆς ̓ Αβύδου ἐπὶ τὸν ᾿Ελαιοῦντα 
χαὶ τῶν σφετέρων νεῶν τῶν αἰχμαλώτων ὅσαι ἦσαν 

ὑγιεῖς ἐκομίσαντο (τὰς δὲ ἄλλας ᾿Ηλαιούσιοι κατ- 
ἑκαυσαν). καὶ ἐς τὴν Εὔβοιαν ἀπέπεμψαν “Ἵππο- 
κράτη καὶ ᾿Επικλέα κομιοῦντας τὰς ἐχεῖϑεν ναῦς. 

ΤΣ  ρρης, 108. , Κατέπλευσε δὲ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρό- 
ταπλεῖ καὶ νοῦς τούτους καὶ ὃ “λκιβιαδης ταῖς τρισὶ χαὶ 
᾿ ῆϑης ὅὲ δέκα ναυσὶν ἀπὸ τῆς Καύνου καὶ Φασήλιδος ἐς 

ματα ἐχπράσ- τὴν Σάμον, ἀγγέλλων ὅτι τάς τε Φοινίσσας ναῦς 
ΡΣ αν, ᾧ ἀποστρέψειε, Πελοποννησίοις ὥστε μὴ ἐλϑεῖν, καὶ 

τὸν Τισσαφέρνη ὅτι φίλον πεποιήκοι μᾶλλον ᾿4ϑη- 
ναίοις ἢ πρότερον. καὶ πληρώσας ναῦς ἐννέα πρὸς 3 
αἷς εἶχεν “ἡλικαρνασσέας τὲ πολλὰ χρήματα ἐξέπραξε 

-- 

108, ὃ 1. τε ροβί τάς οἵη. Αυρ. ῬΑ]. Μ΄. 855, Ε. Τὶ Ουδα 
ΟΠλϊββϑῖο 90 ὅτε απίθ φέλον ἰϊἰθγαία πη Ρτορᾶπάα 655θί, ηἰβὶ ροβί ἤδη 
ΡΑγι οι ]απι 5Β8606 ἰανθ Θη8ΟΟ αῚΠῸΠ ὙΘΡΟΥΙ ΓθίαΓ. σῇ ΠΝ 1:16: 

τοῖς δία Πελοπ. οἴ. ΟπΊΠ65 ρυϑϑίογ Κι. 
8. 2. ᾿Δλικαρνασέας οὐπὶ Ναί. ρᾶγβ Π|δγόγατῃ, ΟΠ, 88. 42, 4. 
ἔπραξε ρτ. πι|. οὐ ἀθίθυϊουθϑ δἰϊαᾳυοί, 

Ἰ: 1. χρήματα πραξάμενοι τοὺς 
Κυξικηνούς. ,,Ἐπδτι Β6ρ. ἔπρα- 
ξἕαν. Μυϊίο υδἰϊδι1π|5 ᾿εδὲ ἢδο 
βἰρηϊβοδιίοηθ βηρίεσ [εἰ εἰσ- 
πράσσει" αὐδϑηὶ ΟΘΟΙΊΡΟΒ᾽ {ΠῚ 
[ἀναπρ.]. Νδο ἴπῖ6}166:0, πᾶ8 Ἰῖο 
δῖ. ν͵β ρυϑθρ βίο ηῖ5 ἀνά.“ Ὁ. 
»ναπράσσειν εδὶ εἰσπράσσειν 
εχ ἀοθῖιο εἰ ἐξ ὑποσχέσεως 
ὀφειλόμενα. ΟἿΣ ΤΠ οὅ, 1. “)οῖ- 
ν}}}. 'π ΟΠᾶτ. Ρ. 88 [290 {1ρ5.].“΄ 
Β8ι. Ροβὲ ΑὈγθβοῃ. δῖ. ἀνα- 
πράσσειν 0Ϊ8 Χοπορῃ. π᾿ Απδῦ. 
(ΥἿ 6, 40. 7, 81) Ἰάεπιαπθ συν- 
αναπρ. Ἰοίάοιι ὙΠ 1, 14. Ἐκ- 
πράσσειν 108, 2, υδὶ ΤΠΥΞῸΕ ΠΟΤ 
πᾺ}}} ΠΟΥ βίτα ρΙ εχ ΡΓΔΘΟΘῃί, 

8.2. τῶν σφετέρων νεῶν 
τῶν αὐχμαλώτων ἃς αἰχμα- 
λώτους ἀπῆγον ᾿4ϑηναῖοι. α!. 
Ταρά. [η 6] οραπίαν ρίαν πᾶν 68 
ἀρυὰ Κυνὸς σῆμα αὖ Αἰποπίΐοῃ- 
βῖθαβ ἐχρυρπδίδε 106, 8. ΕἸδθυη- 
(6 πὶ ἰρίλαν ἰδ παῦδη 'π ἐαὐατη ΠΔ5 
Πᾶγ65 ἀφαιιοίαβ 6556 ἢΐο ἀθυηιπι 
ΘΟΤΩΡ ΘΥΪτηι5, Ἱπποκράτη 
καὶ Ἔπικλ α. ϑοίυπι ΕρίοΙ6πὶ 

ΟΕ αὐπί) 101. 1- 

ποιηΐϊπαί Ὀῖοά. ΧΠΙῚ 41,1. --τὰς 
ἐκεῖϑεν ναῦς. Νιά. 95 εὐ ἀθ 
αἰϊυδοίΐοπα δάπ, 1 602, 4. Ηδ5 
ἃΐοπι Πᾶν 65, οὕπῃ Δαν ΘΠ (7, 
οἶτοα Αἰποὸ πτηὐπίοπι πϑυΐγαρῖο 
ῬΘΥββθ. ἀπίνουβαβ πᾶτγαί Ὀ]οα, 
ΧΠῚ 41, 2, αὖ 46 τὰ βιυβρίοϊο- 
ποπὶ πιονοί Κτπθο, δᾶ Ὀΐομ. ρΡ. 
828 584 
ΠΣ 108. 581. Κατέπλευσε 

ὁ ᾿Αλκιβιάδης. Οἱ. ῬΙοά. 
ΧΠΙ Ν 4. -- ταῖς τρισὶ καὶ 
δέκα ναυσίν. Οἴ. 88. -- ἀπὸ 
τῆς Καύνου καὶ Φασήλι- 
δος. Ὧδε ΘΟ! οοαίϊοπα Βουπὶ Π0- 
πηϊηαπη νἱά. δάη, 88 δχίγ, 
ἀγγέλλων, πυπιΐπτῃ αἴξε- 
65. [486 πΠ0η ῬΓΟΌδτηι5 Μοῖ- 
6 κὶϊ (Ηθγπι. ΠῚ ρ. 861) θ00η- 
Ἰδοίυνᾶπι ἀγγελῶν. ἀπο- 
στρέψειε. Οἵ, «ἄη. Υ' Τδ, 2. 

τον Τισσαφέρνη ὅτι. 
δ Ροβίροβίίο οτι οἵ. δάῃ. 110, 2. 
144, 2. 
8᾽ ῷ., καὶ πληρώσας... 

ἐξέπραξε. Οἵ, Ὁιοά. ΧΗ 42, 
Ὡ, αδὶ ρῖο Ροβίγθμ δ ἐκπλεύσας 



μ- 

ἘΤῸΣ Φ. ΘΕΡΟΣ. (ΨΊΠ 107. 108.) ΟΝ 

καὶ Κῶν ἐτείχισε. ταῦτα δὲ πράξας [καὶ] ἄρχοντα 
ἐν τῇ Κῷ καταστήσας πρὸς τὸ μετόπωρον ἤδη 
ἐς τὴν Σάμον κατέπλευσε. 

Καὶ ὃ Τισσαφέρνης ἀπὸ τὴς ᾿Πσπένδου, ὡς Τισσαφέρνης 
ἐς τὴν Ἰωνίαν 

ἐπύϑετο τὰς τῶν Πελοποννησίων ναῦς ἐκ τῆς Πι-- ἐλαύνει, ἔνϑα 
λήτου ἐς τὸν ᾿Ελλήσποντον πεπλευκυίας. ἀναζεύξας 
ἤλαυνεν ἐπὶ τῆς ᾿Ιωνίας. ὄντων δὲ τῶν ΠΙελοποννη- 
σίων ἐν τῷ ̓ Ελλησπόντῳ, ᾿Δντάνδριοι, (εἰσὶ δὲ Αἰολῆς) ., 
παρακομισάμενοι ἐχ τῆς βύδου πεξῇ διὰ τῆς Ἴδης 

τοῦ ὄρους ὁπλίτας ἐσηγάγοντο ἐς τὴν πόλιν, ὑπὸ 
᾿Αρσάκου τοῦ []Ἰέρσου. Τισσαφέρνους ὑπάρχου, 

᾿ ΄, ’ ἀδικούμενοι, ὅσπερ καὶ Ζ4ηλίους τοὺς ᾿“τραμύττειον 
’ [κέ ς φὴς 7 Ἕ ’ 

χατοικήσαντας, ὃτε ὑπ Αϑηναίων Ζηλου καϑαρ- 

σεως ἕνεκα ἀνέστησαν, ἔχϑραν προσποιησάμενος 
2 ΄, ΄ 3 ν Ἂν ἄδηλον καὶ ἐπαγγείλας στρατείαν αὐτῶν τοῖς βελ-- 

καὶ ἄρχοντα γαί., καὶ ἄρχοντας Ταρᾷ. 1, ἄρχοντας τε] ααϊ. 
8. 4. ᾿ἀδραμύτειον γαί,, ΓΑ ἐτονς ΠΝ τϑϊϊααὶ ᾿ἤδραμύτ- 

τιον νοὶ ᾿Δτραμύττιον. σ΄. 5ἅ. ἡ ὐΑλοῚ 
στρατιὰν οοαά. ΟΥ̓, δά. 

εἰς ᾿“Δλικαρνασσὸν παρὰ τῆς 8.4. παρακπομισάμενοι) 
πόλεως εἰσεπράξατο χρήματα. 
-- καὶ Κῶν ἐτείχισε. Ὅοη 
ναβίδίδιη 6556. 40 ΑἸοϊ Ια. πλ8}6 
βου ΠΙοᾶ, ΧΠῚ 42, 8: πϑαῖιθ 
δηΐπὶ ΠΟ51}}15 οὐαί ΑἸΠΘΗΪΘηΒΊθιι8. 
γιά, 41, 2, --- πρὸς τὸ μετ- 
ὄπωρον ἤ δη. δ μετόπω- 
ρον οἱ φϑινόπωρον ποη ἀϊΠῈ-. 
ταπί, αι86 οδί ορίπῖο ΒΟ Π οί ουὶ δὰ 
ΠΟΠσ απ Ρ. 8541 εἍ Τἀθ]ογὶ Οἤτγο- 
0]. ΤΡ. 245. 280 54., ΡῬΥΆΘΒΘη τὶ 
Ιοθ0 τηθη515 ϑ8ρί. βσῃϊῇοαῦὶ ρὰ- 
ἰαπά τι οβί, πἰ ὙΠ 87, τι Βαπ- 
ἀ6πὶ ΠΠΘΠ56ΠῚ εἰσηϊβοαι τὸ φϑιν- 
σπώρον, ΠῚ 1.1: Π| 15:5: 
(ὁ6}}. Οὗ, αᾶῃ, 151 1-ς Οδίθιππι 
ϑδτηο ΑἸοΙ δία 65 ἴῃ Ηθ] 165 ΟΠ πΠὶ 
56. Θοπία, Μά, Χρη, Ηϊβί, αν, 
Ι1, 5 οἱ 101 ϑοιποὶά. 
8 8. τῆς ᾿ἀσπένδου. Οἵ, 

81: ΠΈΞΣ ΝΟΥ Υ ΥΣΦ ΕΣ 
πλευκυίας. Νιά, 99, -- ἠνα- 
ξεύξας. ᾿Ἐπαναστρέψας εἰ 
ὑποστρέψας τι8]6 ΘΧρΙἸοδη  56}Π0], 
εἰ δβυοι. αὶ οδβϑίγι 5 τηῸὸ- 
118, 0 58606 δρυ δ8|105. 

ἤγουν λεληϑότως καὶ ἔξω τῆς 
προκειμένης ὁδοῦ ἀγαγόντες. 
δῆλον δὲ τοῦτο διὰ τοῦ εἰρη- 
κεναι ὅτι διὰ τοῦ ὄρους, δη- 
λονότι δι᾽ ὁδοῦ ἀτρίπτου καὶ 
ἀσυνήϑους. ὅ61|01. Π6 τὸ οἵ. 
θιοά, ΧΗ 42, 4, αυἱ μετεπέμ. 
ψαντο παρὰ Μακεδαιμονίων 
στρατιώτας ἀἸοῖε, -- Τισσα- 
φέρνους ὑπάρχου. Οἷ, δάη. 
10, 8. Οδίθγαη αἰΐεπᾶθ ἰππῃς 
ΤΊΒΒΑ ΡΠ θυ πὶ ραν 556. ΠΑ Πα ΓΆΠῚ, 
οἰβὶ Αθοϊάθπὶ ῬῃδυπαθαΖο, 4 
681] Ζ6η14 1] οἰ πα ὰ6 ἀχουὶ ΜΔ ηϊδ 6 
γϑρθη δὴ ὈΘΥΠΊΪβὶ(, ΒΌθ᾽ Θοἰἃ ΠῚ 
ἔυ 556 6 Χοπ. Ηϊβὲ; ὅτ. ἽΠ 
11 ἀρραᾶτοί, Οὗ, 486 ἀθ Απίδη- 
ἄγὸ ἂρ δαπάθιῃ ἰθριπίαν ἰδ]. 
ΤΟ ΘΒ 90: -- Δηλίους τους 

5 κατοικήσαντας. γιά. 
Υ ἰδ ΞΞΞ ἔχϑραν προσποιῆ- 
σάμενος ἄδηλον, 5 1πηπ- 
Ιδᾶη8 ἱπίπιηϊοὶ ἰϊᾶ5 Ἰσποίδβ 
(ᾳ 886 ποπιῖηΐ ποΐϑϑ δγᾷῃ ) 
Βῖδ᾽ 6586, στρατείαν 
ἴπγθ. ΤΘΡΟΠΘΗΔΠῚ 6556 ΘΘηρΡαΪτ 

0. 

τοὺς ᾿Δρσά- 
κου, τοῦ, ὑπ- 
ἀρχου αὐτοῦ, 

φρουροὺς 
᾿ἀντάνδριοι 
ἐκβάλλουσι. 
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τίστοις, ἐξαγαγὼν ὡς ἐπὶ φιλίᾳ καὶ ξυμμαχίᾳ, τη- 
ρθήσας ἀριστοποιουμένους καὶ περιστήσας τοὺς ἑαυ-- 

τοῦ κατηκόντισε. φοβούμενοι οὖν αὐτὸν διὰ τοῦτο ὅ 
τὸ ἔργον ἢ ποτὲ χαὶ περὶ σφᾶς τι παρανομήσῃ, καὶ 

ἅμα ἐπιβάλλοντος αὐτοῦ ἃ φέρειν. οὐκ ἠδύναντο, 
ἐκβάλλουσι τοὺς φρουροὶς αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀκρο- 

Ῥέα πόλεως. 

Ἐ0 9 Θ᾽ δὲ Τισσαφέρνης αἰσϑόμενος καὶ τοῦ- 
Τισσαφέρνης τὸ τῶν Πελοποννησίων τὸ ἔργον καὶ οὐ μόνον 
το ας τὸ ἐν [τῇ Μιλήτῳ καὶ Κνίδῳ (καὶ ἐνταῦϑα γὰρ 
τοῖς Πεῖο- αὐτοῦ ἐξεπεπτώκεσαν οὗ φρουροῦ), διαβεβλῆσϑαί 
ποννησίοις 
μεμψόμενος Τἕ νομίσας αὐτοῖς σφόδρα καὶ δείσας μὴ καὶ 

βλάπτωσι, καὶ ἅμα ἀχϑόμενος εἰ διανοεῖται ἄλλο τι ἔτι 
ἀπιέναι, καὶ 
ἀφικνεῖται ἐς Φαρνάβαζος ἐξ ἐλάσσονος χρόνου καὶ δαπάνης Ἔφεσον. 

»- 

τοῦ ἑαυτοῦ γαι. 
8 ὅ, ἄλλα ρῖο ἅμα. ὁ044, Οἷ, δάη. 
Οὰρ. 109. 8 1. τῇ οπι. γι. ὁὰπι ρᾶνγίβ τϑιψαονιηι ΠΡΟ Πι. 
νομίσας αὐτοὺς Αὐρ, ΡΑ]. Μ. 855. Τὶ εὐ 56Χ ἀθίθυϊ σε. 

πο... 6Χ 15 ΘΧΡΟΙΪ Ροίαϑί, ψαᾶθ, δα 88, 1 ἀϊοία βυηί.“ἦ Ὀυκ. 
Θεὰ γϑοθρίο αὐτούς δααϊνιπι γε} 18. οἵ, αὐ ἀαιίνιβ δάίτα5 Ἰδρίταν 
81, 2 εὐ 88, 1, δ] νἱά. δάη. 

Α6. Ρονγί. ΝΗ δχϑγοΐτι5 οἷν ία - 
{015 ἱπηρθιδηΐαν (οἵ, ΠῚ 16, 8. 

ΝΙΠ17, 1). Ποη 5'π 15 οἰν!θα5, αἱ 
μἷο τοῖς βελτίστοις: Πὶ δὰ οΧχ- 
ΡΘαϊ!οηθ5. δνοθᾶηίαν. [)8 ἐπ- 
αγγέλλειν στρατείαν οἷ. Ὀίοη. 
ΠΕ Αμαν ΥΧ 97. τοῖς 
βελτέστοις, ἄδη Τιμελέϊρείθτι. 
ΠΟ. Ἐν οὐ απὸ ΝΠ τς 
ΠΣ φοβούμενοι (δἰμναὶ 

ἀα] οἵ ᾿Δντανδριοι) οὖν αὐὖ- 
τὸν μή ποτε. .  5υπίαχι 
ΟΝ πᾶπ. 11 91, 1. μα ΠῚ 
ἄλλα, αυοὰ ἀράδα. Βαθθηΐ, ἰἴθγ6 
οἴἶμπαϊς Κυπθρ, (π8Πη1 Αἰΐᾶ, ατι88 
Απίδηγ}15. Αὐϑϑοθβ Ἱπηρ βου, 
ΠΟ πηοιηοῖαίαᾷ 5.η1) οοῃϊθοϊζα 8 
ἄττα, «αὰἃ ργοποτηϊηῖ5. ἱπἀ δῇ ηἰὶ 
ἔοντηα Τῆ., ἀὐδη ΠῚ ΤΠ ΘΠ1Ϊ ΠΊΠ1118. 
ΑἸἸΡῚ πῸΠ πἰϑ115 δϑί. πδαιθ ἐμοῖς 
Ἰοῦθ οἴαπι τπυίαοπα ἅμα [ιἷὸ 
αὐ 69, 1 γτοβου ρβἱηλι5. Ραὐδτηι5 
ἃ αὐθπὰ ᾿ρ58πι ἰηϊ αγῖατη., απ Αἢ- 
τ ΠΥ 40 Αὐβᾶοὸθ ἃ Ποϊθθδμίαν 
(ἀδικούμενοι καὶ 4), ἴῃ 60. [υ͵558 
αποα Πίο μέρ] θυ  Ὀ1Π1ἃ 118. ροπ6- 

θαί, (Ἰαββ. αυϊάθαι ἀἰοῖς ἄλλος 
Βᾶ6ρΡ6. Π0ὴ δἃ γῈ5 οἰ υϑάθπὶ βθηθ- 
εἶδ τοίου: 564. ΠῸ5. ΠΌΪΟ π1060 
ΡΘιβρ οἰπηὰβ, 4 αοπηο 0 454 81 
ΔΠ1ὰ ἱΠῚρΡΟΠοΥΘ ρΟ551.,) αἱ δηίθα 
αἶΠ}} ἱπηροϑαθυῖ, πἶβὶ 8118 ἀίααθ 
Δ|1π|ι8 ππροπαί, απο νϑ  !θπλι5 
ΟἸα55. 5θῃηνθπ δ 508 Π| ΘΧΘΙΉΡ 15 
ΠΠπδιγαβϑϑῦ δὲ σοι ργοθαββοῖ, Νὰ πα 
Ιοπρδ ΙΠΛΟΥ 56 πᾶθθηΐ ἀ6 ααϊθι5 
ἀϊοίαπι δὲ ἴῃ δᾶη. 1Υ̓͂ 118, ὅ. 
ἀρ. 109. 81. καὶ τοῦτο 

τῶν Π. τὸ ἔργον, ποῦ 4πο- 
4πὸ ΡεΕΙοροππηοβίογαπ ἴδοῖ- 
μὰ 5, 501]. αποὰ Απίδηανῖοβ ἴῃ 
ΘΧΡΘΙΙΘμάο Αὐβδοῖβ ρυδοβϑιἀϊο δά- 
Ἰανονδῃί. 51π6 ηθορϑβϑιίαίθ (8585. 
ὄν ροϑί ἔργον. δΔααϊαϊι, ΕἸ 51 
ΑΥΟΙΘΌΪ 5 Δῃϊ0 ἔργον ομ] θη π5 
εἰδί. -- τὸ ἐν Μιλήτῳ. Ηοο 
ῃδΡνδίματη οβϑί 84, 4. --- ἐνταῦϑα, 
Ομϊαϊ, Νά (κοίπαβ 1θὶ Ῥδιίγδύιι πὶ 
δηΐθα ΠΟῚ πϑυγδίαπι οβί, 564 ἢἷο 
ἀεπιαπι 5᾽ρηἸ Ποδίαν, δια- 
βεβλῆσϑαί τενομίσας αὖ- 
τοῖς. 27,0) εγθὰ πᾶ ἰ(ἃ ΔοοΙΡΙ θη 48 
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δεξάμενος αὐτοὺς κατορϑώσει τι μᾶλλον τῶν πρὸς 
τοὺς ᾿ἡϑηναίους, πορεύεσϑαι διενοεῖτο πρὲς αὐὖ- 
τοὺς ἐπὶ τοῦ ᾿Ηλλησπόντου, ὅπως μέμψηταί τε 
τῶν περὶ τὴν Ἄντανδρον γεγενημένων καὶ [τὰς 
διαβολὰς καὶ] περὶ τῶν Φοινισσῶν νεῶν καὶ τῶν 
ἄλλων εὐπρεπέστατα ἀπολογήσηται. καὶ ἀφικόμενος 

μέμψηταί τι τῶν Ναῖ, Τί. Ατρ. ΡΑ]. Μ. 485. 6]. γι η. Ὁ). 1. 
Τί Αὐ ποῖ ἃΙΙα 4 εχ ἰἴ5, 488 Απιδπῆνὶ οοϑία ορϑηΐ, ΤΊβΒαρ ΘΓ Π 68 
ν ΠᾺΡ ΟΡ Λα Γ5. Γαΐ, 564. [δοῖη8. 10] Ρδιγαταπὶ Ἰρϑ 11. Ελ ἀδ ρϑηριϊνο 
ΟΠΠῚ μέμφεσϑαι ἰαηοίο νἱά. Κυιορ, ατ, 8 14, 21. 

ἀπώσηται ροϑὶ 
Ὅδη. [ραν ἘΠ. πηᾶΓο;. Τῇ. 
[006 νἱάδιαν ΠΧ 556. 
βολὰς 5ἰπιυίαιθ. ἀεἰθπά πὶ δι. 

Ξ6Π0]. 

8586 νἱἀθηίΐαν, ΤΊΒΒΔΡ ΠΟΙ ΘΠ 6Χ- 
ἰδ πιᾶ586. 8586. δατηοατπΊ ἰῃν]511ΠῚ 
6556 ῬϑΙΟΡ ΟΠ ἢ 65115. οὖ ἴῃ ΘΟΡῸΠῚ 
οὐϊιπλ ΠΟ ΌΓΓΪ556 : Οαἶπ5. τοὶ οδιι- 
585 δχροβεῖί ΤῊ ον ἀἰ465 Βαρτνᾶ 
ὁ 18 εἴ 546ᾳ. Νὰπι διαβαλλειν 
αἸοῖταν. ααὶ ΑἸ πὶ ἴῃ ᾿ην] ἴα πὶ οἱ 
οἄϊατη δά ιοῖῦ: Τῆπο, ΠῚ 109, 2 
“ακεδαιμονίους καὶ Πελοπον- 
νησίους διαβαλεῖν ἐς τοὺς 
ἐκείνῃ χρήξων Ἕλληνας; δια- 
βάλλεσϑαι ααὶϊ ἰηνίδιβ. οἱ οἀϊο- 
5115 τϑάδβίτυν: ΨΚ 22, 8 μὴ ἐς 
τοὺς ξυμμάχους διαβληϑῶσι, 
ἘΠῚ 56Π0]. ψεχϑῶσι, μισηϑῶσι." 
υκ. -- μάλλον, 51]. αι 
ἴρ58 ΤΊΒΒΆΡΠΘΡΠ65. -- τῶν 
πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους. ὅε- 
ΠΘυϊν 5 Ρδπάθι 6Χ ριόμποηι. ᾿ἰη46- 
ἄπηϊιο. -- καὶ [τὰς διαβολὰς 
.α)]"-: .ἀπολογήσηται. Ηδθο 
μοί βηεἶιι5 βουϊρία βιηΐ, Νὰ Αὐ- 
το παιὰ ἰδοῖϊα ἀϊοῖιαν. ἀπο- 
λογεῖσϑαί τι, ρΡανρθανε Α]]- 
αυϊά, 564 ἀπολογεῖσϑαι (58 
ΧΟ 58 ΓΘ, δἱολ ἀμβυθ6η) περί 
τινος, ὑπέρ τινος, ἰητογά πὶ 
ποῦς τὸ (ΥἹ. 929: 1), Ἀρυὰ 
ΡΙας. δαΐπι Οεῖς. δ4 ἢ ταῦτα πᾶν- 
τὰ ἀπολογεῖσϑαι 5ἱρηϊβοδηι 
ᾶδθὸ οπιηΐᾶ ἀοίθπβίοη ἑβ 
οδ 88 αἴονυτο, δὲ νοῦθᾶ τὰ μὲν 
ἐς τὸν μηδισμὸν τοσαῦτα ἀπο- 
λογούμεϑα 1 62, 6 ἴΐεπι νουιὶ 
Ροβϑιηῦ: ααοὰ δἰἰϊηού δά 
βία ἀϊὰα τη Μοάοναπι, πᾶθο δα 

διαβολὰς αὐάιηι Ν. ΟΙ. 
λείπει ἀπώσηται. 

τὰ δἱ οϑύ, Θὰ πὶ 60 οοηϊπποίατη αἰ τὰς δεα- 
ὁ δάῃ. 

γε, Αὐ' (Ἵν, 
Ἐχ ἱπιογρυοία- 

η05 ἀεΐθη δῇ 408 ἃ ἔθ τη τι 8. 
ΗΪδβ Ἰρίσαν Ἰοοἷβ ἀοοπβαιν τη Πα 6- 
Π}115 ᾿πίθγοΥἶβ αποα ἀϊοϊταν οὈϊΘοιὶ, 
Τα]65. δοοιιβαῖϊνοβ οπηηἷα νου 
Β6ΟΠῚ ΠΑΌΘΥΘ ροΟββαπῦ, οἐϊαπηϑὶ 
ΟΙΠῚ δοσαβδίίνο οχίθτγϊουβ ουϊθοιῖ 
Π0 ἱπηραηῃιαν, ΕἸαΒα 6 ΠῚ ρθη6- 
Υἶβ. 6558 αυοὰ ΟἸΙα55. αἴδουι Π θη]. 
ΧΙΠΠ 9 ἀπολογήσασϑαι οὐδὲ 
πολλοστὸν μέρος ὧν κατεψεύ- 
δόντο ἴδοι !α ̓ πΈ6}Π}6ρ 65, 81 Πυΐ5 
Ἰοοὶ οοπίθχίαπι ρα πϊο Αἰ] Πρ δ ἢ ἶτι5 
ΘΧΔΙΠΪ ΠΑ  ΟΥἾβ. Νδαις, ἀϊ ψευβαπη 
ἯΙ δίκην ἀπολογησάμενος 08, 
Ὡ, ααΐρρὲ αποὰ ἤθη νϑἰθδὶ οἱοὴ 
ϑόφέη εἴποι ΥΟΟ658 γεὶ χὰ 
Θἷπο5 γούδϑϑδθθ, θὰ δοὴ ἱἵηπ 
οἵποηι ῬγοΟθ586 ὑογ(ποϊαίροτι. σ᾿. 
Κνυορ, αν. ὃ 40, ὁ «πη. ὃ. Νε- 
46. αὐϊοη πα ρου ποϑηὶ δα Ατιἰϊοὶ 
ΒΘΥΙΠΟἢΪΒ ΒῸΠῚ ΘΧΘΗΡΪἃ 6χ 
ΡΟΒίθυ!ουΪθ δοίϑιϊβ βου ρου 118 
(ΡοΙγθ. Δ55. Ὀίοη, ῬτΟΘΟρ.) 8|- 
ἰΙαΐα, Ομ ἰσίταν τὰς διαβολάς 
δα ἀπολογήσηται ΓΘ ΘΡνῚ η6- 
4υθδΐ, 81 ἰῃίογρυοαΪβ 6ϑί ἀπώση- 
ται, αυαοὰ ἴῃ Μ. οὐ αἰΐψαοι ἀ6- 
τοΡ Οὐδ 11ι8. ΠΠὈν15. ροβὲ διαβολάς 
δἀάϊταν, οἱάθιη. {Ἰθαθπά πὶ δϑὶ 
τὰς διαβολάς, απο, οαπὶ δὰ 
ἀπολογήσηται ὕοθη ΓΟίθυα ῸΓ, 
σαση 110 ἰπησθηάιιη εβί, ηἰδβὶ 
πηᾶνὶ5 καί Ροβὲ διαβολάς ἄἀοῖθιο 
ἀπολύσηται (ἀπολύσεται Οο5. 
αν. ἰθοῖ. ρ. 308. ϑδ6ὰ ο, δίδῃ!. 
Ουαοβί. οΥΑΠΊΠ]. Ρ. 11) Ιϑϑϑῦα (οἴ, 
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πρῶτον ἐς Ἔφεσον ϑυσίαν ἐποιήσατο τῇ ̓ Δρτέμιδι. 
[ὅταν ὁ μετὰ τοῦτο τὸ ϑέρος χειμὼν τελευτήσῃ, ἕν 5 
καὶ εἰχοστὸν ἔτος πληροῦται.) 

8.2, ὅταν... πληροῦται οτὰα, 1, εἰ ρτίπιι5. ἀατηπανίε Ποᾶ- 
γγε}}]. ἴῃ Αππδὶ, ΤΠπαο, Ουἱ ,,η66 Θηΐτη Ρίαπε γιάεο“, ἱπαῦϊέ, ,6ῸΓ 
ΑὈταρίο Τρ Πογηΐ5 ᾿ἴπετε δὰ Πίδιηοιη, ουΐῃϑ5 φεϑῖα Π0}} ἃ εοτα- 
ΡῬΙεχαβ οϑΐ, ργόρογεί, Ηϊΐθπΐδ σογέε παΐα5β τηθπέοπεα πα δτη νἱ- 
ἀξίαν ἀρυὰ ΠῚὰτῚ τορρογῖ58ε Χοπόρμοη, αἱ 414 δἀάϊε Πυΐπϑ δοϑίδε9 
βοϑία ἃπίε Πίθιηεα. 8516 ροῦγο ἰοαηϊγ Παΐπ8 δεπίοηςίδαε Δυοίοῦ, 
ἀὐυᾶϑὶ ποπάππι εἰαρθα εβϑεῖ Πίειηβ 14, οὕτη Πᾶξο ΟΟΙΩΙΠΘΠΙΔΤΕΙΌΓ 
ρθε Τπυσγάϊάεβ, 4ποα πο5 [4]5155]τηητη 6886 ἴπ Βογίτη ἈΠΠΑΙαΠῚ ἃρ- 
Ῥαγαίΐῃ ε ΤὭυσγ αϊάε 'ρ50 ΡΓΟθαν ταῦθ; ΤῊΏΪΠ5. επίτη ροϑέ..... 4πη|5 
Ορὰβ ΠοΟ ἃ 86 Οἰπουδγαίῃτη ἀσποϑοῖ!. 9’. Βεσεπίίοτοβ δαἀΐεοτεθ δὲ ἴπ- 
ΤΕΥΡγείεβ ὯΠῸ οὔα ἢππο ρᾶππαπὶ ἃ ΒΕΚΕ, πᾶπό δᾶάεο ἐχραποίπτῃ ἀδ- 
τηηδηΐ ῬΓδείευ Ῥυκάτι σι Κγαεβεγατη, ΠΙε δοκεῖ, ἱπαυΐε, ἐκ τῆς 
τοιαύτης φράσεως ὅ ἡμέτερος συγγραφεὺς ᾿ἀπεγνωκέναι τοῦ 
δοῦναι τέλος συμπάσῃ τῇ͵ ἱστορίᾳ, μηδὲ τὸ εἰκοστὸν καὶ ἕν 
σύμπαν πληρώσας ἔτος αὐτῆς, ἢ καὶ ἐγγὺς τοῦ τέλους βίου 
γενόμενος. Κιθεσεῦ δαηίοη δὰ ΟἸπίθη. ἔαϑι. ΗρφΙΙοη. ἃ. 41]Π, 51 
βιδίῃα8 οοίαν Τὴ Τἰπογάϊἀϊ5 Ἰδτατη τηότιτη ὑπόμνημα ε586, μᾶδο 
ἀεΐεπάϊ ρο556 σοπίεπαϊε, Ουάτγατη ἀοἴεπϑίοπατη παοαίγα πο 15 βδιβίδοίϊε, 

81, 1. ῬΙαί, ἀε Βερ. 499 ε. θίοπ, Τηϊῖνν, ΗΙϊ5ι, τ, ΤΥ φ, 81; ἴρϑαᾶπι 
Ηαδ], Απεέᾳυ, ΠΙ 72). -- ὃνυ- ίαπατη Ἐρμεβίατη τηΐπῦ8β ὕτδἷ- 
σίαν ἐποιήσατο τῇ “οτέ- οατα ἀθδτη Αϑίαπᾶτη ἀἄδάτη ἔπ͵958 
μεδι. Οὐτ ἢο6 ΠΟΙ τπετηογδίίοπμαε εἰ ἃγοίε σοηϊπποίδιη οὕτη ῥτᾶε- 
ἀϊσηστα νίϑαπ 81: ΤΠυσγαάϊάϊ!, οεἷρυΐ5 ἀ1195 Ῥεγϑίοίθ, είεσγυσζη 
αἴγατα α4υο4 ἀοδίἀουίαη Ιοπεὲ8 Τιθβϑαρπεγποσω ἰϊαθαπίο ροϑ ἷἴπ 
σΟΒΟἸ Πα Πα] ἱπάϊσεί ἂἃπ αυοα «09 Ἠεἰ!εϑροπίστη ρογγεηΐβδ86ε ἀΐϊδεῖ- 
τηοάο 60Π511Π18 βδίγαραε δἀϊανεῦῖ, τῆῦ8 εχ Χεη. Ηϊβέ. ὅτ, 1 1, 9, 
οοπϊοϊεπάση τεϊϊπαῦϊ 5δ.γθι : 

ΟοΥγῖρθπάδ. 
ταν β551108 ΕἸΤΟΥ 1η 60 εδΐ, ἡποὰ Ρ, 38 δάηῃ, εο], 5ϊπἴ5ιΓ, ν, 80 

δηῖα γοσεῖη Κτγπεροῦ ἐχοίάϊι 8 4, καὶ ὁ πεζὸς μετ᾽ αὐτῶν. 
1,αγίοτοϑ ἢ ϑαπί: ᾿ 
1 τἄπη. ς01]. ἄεχιτ, ν. 8 Ιερε ἄγαν ρὑτὸ ἄν, 

18 δἄη, 60], 51η, ν, 14 1, ΔΡ ρῥτγῸ 05. 
16 54, ν. 2 Ι. ὡς ἐς τριακ. δι. 
24 ἄπ, εοἷ]. 58'π, ν. 1194. δες νεῦρα: ταύτῃ, Οεποῆτγεῖβ, ΟἿ, 

10, 1. ροβὲ ῥγοχίπηστη 8 4. οοἸ]οσδηᾶάα εΕγδηΐ, 
26 δᾶπ, οοἷ. ἀεχίτ. ν. 81. ρῥγο το οοΥ ΠΟΤ, 
88 94, ν, 1 1, ῥργδϑίεγ. 
38 δάμη, ς0], ἀσχίτ, ν. 22 1. οι] ετω, 
48 αἄη, 60], ἀοχίγ. ν, 6 1, ρΡοίεϑίδίεχῃ, 
41 ἄπ, 60]. ἀεχίτ, ν, 51 1, Δρρεϊϊδί, 
49 5ἅ. ν. 6 1. μεϑ᾽ ὧν. 

. 69 δάη, 60], ἀοχίν, ν, 261, ἀρρτεϑϑῖ, ῈΘΟ Ὁ Ρ 
------.-9ΦὁΦ.------- 
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